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Ani návrh obytného satelitu na Kočišskom nie je v roz-
pore s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a humán-
neho bývania    

Medzinárodné sympózium európskeho projektu Ecocity 
sa uskutočnilo v dňoch od 7. do 9. júna v talianskom meste 
Umbertide. Predmetom projektu bolo riešenie vybraného 
územia v mestách s dôrazom na jeho prírodné aspekty 
a úsporné zdroje energií. Svoju štúdiu modelového územia 
na sympóziu prezentovali aj zástupcovia mesta Trnava 
v spolupráci s Fakultou architektúry Slovenskej technickej 
univerzity a projektovou a konzultačnou firmou pre pláno-
vanie dopravnej infraštruktúry PRIDOS. 

Trnavské modelové územie v dotyku s historickým 
jadrom v sebe zahŕňa ukľudnenie Rybníkovej ulice po 
dobudovaní severného obchvatu mesta a riešenie areálu 
cukrovaru i športovo-rekreačnej zóny Slávia. Podľa  slov 
vedúceho odboru územného rozvoja a koncepcií Mest-
ského úradu v Trnave Ing. arch. Milana Horáka veľkým 
prínosom trnavskej štúdie je z hľadiska dopravnej situácie 
riešenie Rybníkovej ulice, ktorá už v súčasnosti vykazuje 
parametre enormného zaťaženia. Podobným spôsobom 
s kruhovými križovatkami a spomalením jazdy prechá-
dzajúcich vozidiel by sa mohli v budúcnosti prebudovať aj 
ďalšie ulice vnútorného mestského okruhu Hlboká a Hos-
podárska. Neoddeliteľnou súčasťou humanizácie mesta sú 
cyklistické trasy a energeticky menej náročná preprava 
občanov napríklad prostredníctvom malých „city-busov“, 
ktoré by premávali v historickom jadre. 

Pri riešení jeho severnej časti, ktorá zahŕňa areál dnešnej 
Trnavskej univerzity, komplex historických univerzitných 
budov a seminárov až po Horné bašty so zvyškami hradob-
ného systému a Štefánikovu ulicu, sa ukázalo, že je aj na 
asanovaných územiach je možné pozitívnym spôsobom dopl-
niť historickú štruktúru zástavby. Veľmi príťažlivým prvkom 
štúdie je pripomienka bývalého toku Trnávky na Hornopo-
točnej ulici s prepojením na budúce vodné plochy v areáli 
cukrovaru a Slávie. S tým súvisí aj humanizácia Univerzit-
ného námestia a prehodnotenie zástavby voľných priestran-
stiev s rešpektovaním kultúrnych a pamiatkových hodnôt 
komplexu historických objektov Trnavskej univerzity.        

Pri porovnaní s prístupmi k riešeniu úloh projektu 
v partnerských mestách sa opäť potvrdilo, že maximálny 
dôraz všetci kládli na organické zakomponovanie bývania 
do krajiny v zmysle definície udržateľného mesta Ecocity, 
ktorá okrem iného zahŕňa prívlastky ako „kompaktné, 

V zmysle 
znenia 
úplného názvu projektu 
„udržateľný rozvoj 
mesta podporovaný 
vhodnou dopravou“, 
hlavným cieľom bolo 
dospieť k vytvoreniu 
vzorov kompaktných 
a polyfunkčných 
štruktúr previazaných 
dopravnými systémami. 
Osobitne sa zdôrazňovalo 
prispôsobenie potrebám 
peších a cyklistov, 
budovanie efektívnych 
systémov verejnej 
dopravy, ako aj 
požiadavky energetickej 
efektívnosti, kvality 
životného prostredia 
a využitie alternatívnych 
zdrojov energie. 
Koncepcie rozvoja 
modelových území 
by mali byť reálne 
uskutočniteľné a mali 
by napĺňať predstavy 
obyvateľov i požiadavky 
udržateľného vývoja.

Mesto Trnava spĺňalo 
kritériá úspešnej 
miestnej samosprávy 
otvorenej voči novým 
podnetom a aktívne sa 
o získanie partnerstva 
v projekte uchádzalo. 
Výskumné úsilie 
sa sústreďovalo na 
modelové územia aj 
v mestách Tübingen 
(Nemecko), Bad Ischl 
(Rakúsko), Tamperre 
(Fínsko), Győr 
(Maďarsko), Barcelona 
(Španielsko) a Umbertide 
(Taliansko).  

zdroj: ecocity.szm.sk

Ecocity je trend tretieho tisícročia
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polyfunkčné mesto s primeranou hustotou, v rovnováhe s prírodou a koncentrujúce svoj 
rozvoj do vhodných polôh“.

Pracovníčka odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave Ing. Jar-
mila Garaiová pozitívne hodnotí skutočnosť, že celé územie v maximálnej miere rešpek-
tuje jeden z indikátorov trvalo udržateľného rozvoja, ktorým sú verejné oddychové zóny so 
zeleňou a prírodnými prvkami s rozlohou najmenej 5 000 štvorcových metrov, dostupné 
približne v okruhu každých 300 metrov. Konkrétnym príkladom je mestský parčík navrh-
nutý na území cukrovaru. V jeho centre majú byť vytvorené vodné plochy tvoriace ústred-
ný motív prostredia, ktoré je logicky prepojené potôčikom cez priestory Slávie, kde naozaj 
rybník v minulosti bol, smerom na juh až na Hornopotočnú ulicu v miestach pôvodného 
toku Trnávky. Na tejto trase bude potôčik v symbióze s architektúrou a v súlade s požia-
davkami Mestskej pamiatkovej rezervácie miestami skrytý pod povrchom. 

Riešiteľská skupina sa zaoberala aj biokoridorom pozdĺž súčasného toku Trnávky 
v severnej časti centrálnej mestskej zóny, kde by mali byť brehy obklopené zeleňou. „Za 
najväčší prínos štúdie považujem fakt, že celé modelové územie bolo vytvárané z envi-
ronmentálneho pohľadu a riešitelia boli nútení zamyslieť sa nad kvalitou výsledného 
produktu nielen pri navrhovaní architektonických objektov, ale aj exteriérov, kde bolo 
potrebné brať do úvahy kvalitu zelene a rozvrstviť ju podľa jej významnosti. Čím viac je 
územie naplnené vysokou zeleňou a vodnými prvkami, tým vyšší bude jeho ekologický 
koeficient. Je to trend tretieho tisícročia, ktorý by sme v Trnave veľmi radi začali uplat-
ňovať v praxi,“ dodala Ing. Jarmila Garaiová. 

„V súvislosti s naším vstupom do Európskej únie považujem možnosť výmeny informácií 
a skúseností s partnerskými mestami, ktorú sme dostali v rámci projektu Ecocity, nielen 
za veľmi dôležitú a prínosnú, ale aj nevyhnutnú. S uspokojením konštatujem, že po vzájom-
ných konzultáciách sme sa utvrdili v názore, že ani náš návrh riešenia obytného satelitu za 
rekreačnou zónou Kamenný mlyn na Kočišskom nie je v rozpore so všeobecnými princípmi 
humánneho bývania tretieho tisícročia,“ pripomenul Ing. arch. Milan Horák.                -eu-

Mestskej veži oblečú jej staronové šaty 
Rekonštrukcia pôvodného vzhľadu dolnej časti mestskej veže 

na Trojičnom námestí sa už začala. Víťazom výberového konania 
na jej realizáciu je firma Rekord, ktorá dočasne obklopí korpus 
veže lešením. Turisti i Trnavčania sa však budú môcť i naďalej 
potešiť pohľadom z ochodze veže a otvorená bude aj mestská tu-
risticko-informačná kancelária TINS. 

Ešte pred samotnou obnovou iluzívneho renesančného kvád-
rovania sa však musí uskutočniť pamiatkový výskum príslušnej 
časti fasády. Pokiaľ nedôjde k novým nálezom, ktoré by mohli 
pozmeniť názor pamiatkarov na spôsob obnovy a vzhľad fasády, 
práce budú ukončené do novembra tohto roka.  

Orientačný náklad na obnovu veže je pri dodržaní predpokla-
daného harmonogramu prác približne 2,5 milióna korún. Časť finančných prostriedkov 
získalo mesto Trnava ako grant Ministerstva kultúry SR, keď uspelo so svojím projek-
tom v rámci programu Podpora a ochrana pamiatkového fondu – Obnovme si svoj dom.  

Rekonštrukciu dominanty mesta realizuje samospráva v rámci dlhodobej koncepcie 
obnovy kultúrnych pamiatok. Preto poslanci každoročne v rozpočte mesta vyčleňujú 
finančné prostriedky na  udržanie a obnovu kultúrneho dedičstva.                        -eu, pt- 

Pri tenisových kurtoch bude malý parčík 
Nový bariérový múrik a oplotenie, obnovený chodník z farebnej zámkovej dlažby 
pozdĺž prvých troch tenisových kurtov a zrekonštruovaná príjazdová cesta k teni-
sovému areálu vítajú v týchto dňoch návštevníkov  týchto končín trnavskej Slávie. 
Bezprostredné okolie miest, kde sa odohrávajú rozhodujúce zápasy tenisových tur-
najov, tak dostalo krajší a dôstojnejší vzhľad.    

V priamej nadväznosti sa uskutočnili 
zmeny aj v trojuholníkovitom priestore 
ohraničenom prístupovou cestou, múri-
kom a oplotením, ktorý sa priam núkal na 
využitie ako rekreačná zóna. „Práve to nás 
spoločne s inžinierkou Garaiovou z odboru 
územného rozvoja motivovalo k myšlienke 
vytvoriť projekt malého parčíka s odras-
tenou zeleňou, kde by návštevníci našli 
útočisko pred páliacim slnkom a zázemie 
na oddych i malé občerstvenie,“ povedal 
vedúci odboru investičnej výstavby Mest-
ského úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš. 

Po vysadení prvých záhonov živého plota 
(obr. 1) boli však takmer okamžite tri 
pätiny výsadbového materiálu na živý plot 
rozkradnuté a vznikla tak škoda takmer 
za 15 tisíc korún (obr. 2). „Je to smutné, 
keď realizácia dobrých myšlienok v praxi 
naráža na podobné prekážky. Teraz musí 
mesto uvážiť, či bude pokračovať vo vý-
sadbe s rovnakou koncepciou a objemom, 
alebo počet sadeníc zredukuje, prípadne 
použije iný, menej atraktívny sadbový ma-
teriál,“ dodal Ing. Béreš. 

Na jeseň, keď budú podmienky pre 
ujímanie drevín priaznivejšie, sa v parčí-
ku uskutoční ešte výsadba odrastených 
stromčekov a bude založený aj nový 
trávnik. Ďalším krokom by malo byť 
skvalitnenie služieb a rozšírenie ponuky 
v jestvujúcom pohostinskom zariadení pri 
tenisových kurtoch. 

V urbanistickej štúdii areálu Slávia na 
Rybníku, ktorú dalo mesto spracovať už 
v roku 1999, boli definované základné 
vízie využitia komplexu jestvujúcich i bu-
dúcich rekreačno-športových zariadení. 
Ide však o dlhodobý plán, ktorý si na 
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realizáciu vyžiada nemálo finančných prostriedkov a v niektorých oblastiach aj spo-
luprácu so súkromnými investormi. Situáciu môže ilustrovať fakt, že len na rekon-
štrukciu atletickej dráhy v roku 2002 mesto vynaložilo približne 25 miliónov korún, 
obnova hľadiska a tribún by si vyžiadala ďalších 50 miliónov. Pochopiteľnú aktivitu 
preto prejavujú aj jednotlivé športové kluby, ako napríklad Tenis Club (TC) Slávia 
s bohatou tradíciou a výbornými športovými výsledkami. Práve tento klub prispel 
sumou približne 100 tisíc korún na spomínanú rekonštrukciu chodníka pozdĺž teni-
sových kurtov, bariérového múrika a oplotenia (obr. 3). Mesto s podporou príslušnej 
mestskej časti financovalo rekonštrukciu prístupovej cesty sumou 230 tisíc korún. 
Celkové náklady podstatne znížil dlhoročný obchodný partner nášho mesta firma 
PREMAC, s.r.o. Bratislava, ktorá prostredníctvom svojho obchodného riaditeľa Ing. 
Antona Holosa a regionálneho manažéra Ing. Miloslava Štefla venovala na realizá-
ciu prác časť kvalitného stavebného materiálu v podobe rôznych typov dlažby a deko-
ratívnych tvárnic z umelého kameňa.                                                -eu-, foto: D. Béreš                  

Krádeže letničiek aj uprostred mesta?  
Za odcudzenie alebo zničenie zelene môže byť páchateľ potrestaný 
nielen peňažným trestom, ale aj odňatím slobody

 
Každoročne sa v meste vysádza 21 tisíc letničiek 

v hodnote približne 150 tisíc korún, ktorých úlohou 
je skrášliť verejné priestranstvá a svojou farebnos-
ťou navodiť veselú atmosféru teplého leta. „Táto 
suma i počet sadeníc sú však iba orientačné, lebo 
každý rok sa potýkame aj s veľkým vykrádaním zá-
honov a straty, ktoré nám takto vzniknú, dosahujú 
až jednu tretinu celkového počtu. Musíme mať preto 
pripravenú rezervu, alebo dodatočne uskutočniť 
nový nákup, čím sa celkové náklady zvýšia. Je to 
veľká škoda nielen z finančného hľadiska. Nazmar 
tak vyjde aj veľa práce počnúc plánovaním farebných 
kompozícií a druhovej skladby až po samotnú výsad-
bu záhonov, ktorými sme chceli potešiť všetkých ob-
čanov i návštevníkov mesta,“ povedala pracovníčka 
referátu správy zelene Mestského úradu v Trnave 
Zuzana Bodišová. Podľa jej slov v tejto letnej sezóne 
boli v Trnave vysadené rôzne kultivary šalvií, petú-
nií, rôznofarebné begónie, netýkavky, koleusy, senécie, dálie, pelargónie, kaly, aksamiet-
nice a po prvý raz tiež novinka – alternanthera.     

K najväčším stratám v týchto výsadbách dochádza dvojakým spôsobom. Prvým z nich 
je jednoduchá krádež kvetov pre vlastnú potrebu často aj v centre mesta priamo pred 
očami okoloidúcich, druhým je typické vandalstvo, ničenie len pre zábavu. „Občania si 
pravdepodobne neuvedomujú, že nezostanú v anonymite, lebo v meste je nainštalovaný 
kamerový systém, ktorý ich pri tomto počínaní môže zaznamenať, pripomína Zuzana 
Bodišová. Konkrétny prípad krádeže alebo vandalstva je potom riešený v priestupkovom 
konaní. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že pokiaľ občan zničí, odcudzí alebo poškodí 
zeleň v meste, môže byť podľa par. 50 Zákona o priestupkoch potrestaný pokutou až do 
výšky 10 tisíc korún. Keď hodnota zničenej zelene presiahne sumu 5 570 korún, podľa 
par. 257 trestného zákona už môže ísť i o trestný čin, za ktorý môže byť páchateľ potres-
taný odňatím slobody až na jeden rok, prípadne vyšším peňažným trestom.

Jeden z najalarmujúcejších tohtoročných prípadov krádeže zelene sa stal v areáli 
Slávie, kde bolo 10. mája tohto roku vysadených 55 kusov ihličnatých drevín, ktoré mali 
vytvoriť vždyzelený tvarovaný živý plot oddeľujúci bežecký ovál atletického štadióna od 
tenisových kurtov. „Žiaľ, počas jedinej noci bola veľká väčšina týchto drevín odcudzená. 
Zakúpili sme na tento účel dovedna 100 kusov, no teraz nám jedna tretina z celkového 
počtu chýba a výsadbu budeme musieť realizovať iným spôsobom. Dôsledkom tejto krá-
deže bude okrem iného skutočnosť, že plánovaná zelená bariéra, ktorá mohla vytvoriť 
oddychové zázemie pre športujúcich občanov už v budúcom roku, bude teraz potrebovať 
na svoj rast a zahustenie minimálne tri roky. Samozrejme, že pri výsadbe zvyšných ih-
ličnanov použijeme chemický postrek a ďalšie technologické postupy, ktoré zabránia ich 
odcudzeniu, alebo pomôžu identifikovať zlodeja, ale z pochopiteľných dôvodov teraz viac 
o spôsobe ochrany sadeníc neprezradíme,“ dodala Zuzana Bodišová.                           -eu-

Rozvoj Trnavy je vzorom pre Slovensko 
Tretí júnový týždeň sa na pôde trnavskej radnice konalo tematické stretnutie pod-

nikateľov a predstaviteľov štátnej správy i samosprávy, ktoré bolo venované vstupu 
Slovenska do Európskej únie a zároveň vplyvu ekonomických reforiem na rozvoj pod-
nikateľského prostredia. Hostí, medzi ktorými bol i veľvyslanec Bulharskej republiky 
Jaroslav Golev, privítal primátor mesta Štefan Bošnák. Vo svojom príhovore zdôraznil, 
že do roku 2006 by sa v Trnave malo preinvestovať 50 miliárd Sk, pričom investície by 
mohli rozvíjať a zlepšovať aj terciálnu sféru.

Podľa slov štátneho tajomníka Vladimíra Tvarošku posledné obdobie na Slovensku, 
ako aj samotný vstup našej republiky do Európskej únie, priniesli nové impulzy aj pre 
ekonomický vývoj spoločnosti. Dynamický rast slovenského hospodárstva dosiahol v pr-
vom štvrťroku tohto roka 5,5 percent, a nie je ovplyvnený iba exportom. Priaznivý vývoj 
ekonomiky by sa mal odzrkadliť aj na poklese inflácie. Na základe aktuálneho odhadu 
Národnej banky Slovenska by sa od januára budúceho roka mala inflácia pohybovať 
okolo 3 percent. Vladimír Tvaroška vyzdvihol aj unikátne postavenie Trnavy vzhľadom 
na rôznorodú štruktúru investícií. Poznamenal, že rozvoj tohto mesta, ktoré hospodári 
bez zadlžovania budúcich generácií, je vzorom aj pre slovenskú ekonomiku. 

Riaditeľka Daňového úradu SR Mária Machová predstavila koncepciu zmien v daňo-
vej oblasti. Zjednotenie dane podľa nej prinieslo nielen zjednodušenie samotnej agendy, 
ale posilnilo aj atraktívnosť Slovenska z pohľadu zahraničných investorov. 

V ďalšej časti pracovného stretnutia informovala riaditeľka regionálnej Slovenskej 
záručnej a rozvojovej banky Valéria Anettová o programe na podporu malého a stredné-
ho podnikania. Pred diskusiou oboznámil účastníkov o nových príležitostiach na export 
výrobkov riaditeľ fondu na podporu zahraničného obchodu Jozef Ďurica. Zdôraznil dô-
ležitosť využívania elektronických médií, hlavne internetu, pri prezentácii a zisťovaní 
ponúk i dopytu tovarov či služieb.

Už tretie tematické stretnutie pripravilo mesto Trnava v rámci koncepcie strategic-
kého plánu ekonomického rozvoja. Cieľom projektu je ponúknuť širokému podnikateľ-
skému spektru nielen najnovšie informácie týkajúce sa podnikateľských aktivít, ale 
trvalo udržiavať zdravé podnikateľské prostredie v meste. Tým sa vytvoria aj reálne 
predpoklady na ďalšie zlepšovanie života našich obyvateľov.                                       -pt-
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Záujem občanov o Dni zdravia sa zvýšil   
Veľký záujem Trnavčanov zaznamenali 

organizátori počas Dní zdravia, ktoré sa usku-
točnili 18. a 19. júna. Podľa slov vedúceho po-
radenského centra podpory zdravia Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva v Trnave 
MUDr. Viliama Damina v porovnaní s minu-
lým rokom opäť stúpol počet záujemcov o vy-
šetrenie hladiny cholesterolu a glukózy v krvi, 
ešte vyšší bol počet občanov, ktorí podstúpili 
vyšetrenie tukomerom. Súčasťou vyšetrení 
bolo aj meranie krvného tlaku, poradenstvo 
a test s názvom Zdravé srdce, ktorého výsled-

ky sa v čase uzávierky tohto vydania Noviniek z radnice spracovávali. Enormný záujem 
prejavili občania aj o meranie obsahu dusičnanov vo vzorke pitnej vody a zeleniny. 

Nepretržite pracovali tiež študenti 3. ročníka študijného odboru masér Strednej zdra-
votníckej školy v Trnave, ktorí poskytovali informácie o klasickej masáži a jej význame 
spojené s praktickými ukážkami. Ako potvrdila zástupkyňa riaditeľa tejto školy PhDr. 
Marta Janáčová, veľkú zvedavosť okoloidúcich vzbudzovali na Trojičnom námestí aj 
praktické ukážky prvej pomoci a informácie o ľudskom tele s pomocou modelov, ktoré 
poskytovali študenti odboru zdravotnícky asistent (na fotografii). „Teší nás fakt, že naj-
zvedavejší boli mladí ľudia a rodičia s deťmi,“ zdôraznila Marta Janáčová. Plné ruky 
práce mali aj študenti, ktorí merali krvný tlak na 10 stanovištiach v centre mesta.

Vysoký počet záujemcov o vyšetrenie denzitometrom na osteoporózu potvrdil, že Trnavča-
nia si uvedomujú možné riziká tohto nenápadne postupujúceho, ale závažného ochorenia. 
Pozoruhodné výsledky môže v tomto smere priniesť prieskum, ktorý uskutočnil MUDr. Dob-
rovodský na základe prirodzeného výberu. Boli v ňom nielen osoby z rizikovej skupiny, ktorú 
tvoria ženy po menopauze a starí ľudia, ale aj dievčatá a dojčiace matky. Výsledky tohto 
prieskumu, informácie o osteoporóze a možnostiach prevencie a celkové vyhodnotenie Dní 
zdravia 2004 prinesieme v budúcich vydaniach nášho mesačníka.                                     -eu-

foto: -eu-

Hospodárska spolupráca Slovenska a Saska
Tiger nemeckej ekonomiky má záujem o kontakty so slovenským 
tigrom strednej Európy     

Kooperačná burza malých a stredných firiem zo Saska a Slovenska sa uskutočnila 
v Trnave v prvej polovici júna. Stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo 19 nemeckých 
a približne 70 slovenských podnikov, je jedným z výsledkov dlhoročnej spolupráce Re-
gionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Trnave a Priemysel-
nej komory Juhozápadné Sasko v Chemnitzi. Obe krajiny spájajú podobné skúsenosti 
s reštrukturalizáciou priemyslu. 

Záujem podnikateľov o spoluprácu podporila aj skutočnosť, že Slovensko bude v krát-
kom čase vďaka závodu PSA Peugeot Citroën v Trnave a automobilke Hyundai v Žiline 
európskou krajinou s najvyššou výrobou osobných áut na jedného obyvateľa. Podľa slov 
predsedu Juhozápadnej priemyselnej komory Sasko Gerta Reichela na nemeckých 
partnerov urobili informácie o možnostiach automobilového priemyslu u nás veľký 
dojem. Vyzdvihol skutočnosť, že vďaka činnosti vlády má dnes Slovenská republika 
veľké šance presadiť sa v rámci celej Európy a pripomenul, že so zvyšovaním počtu 
hospodárskych kontaktov bude rásť aj jej prosperita a blahobyt obyvateľov. 

„O Slovensku sa dnes hovorí ako o stredoeurópskom tigrovi, Sasko je zas ekonomic-
ký tiger Nemecka,“ zdôraznil príbuzné črty vývoja oboch krajín jeden z organizátorov 
kooperačného workshopu Ing. Dušan Kováč. Podľa jeho slov sa môžu slovenské firmy 
presadiť aj na svetovom trhu práve v spojení so saskými partnermi, ktorí sú už v sú-
časnosti dodávateľmi veľkých automobiliek. 

Kontakty firiem a hospodárska spolupráca oboch krajín by sa mali prehĺbiť aj na eko-
nomickom fóre Slovenská republika – Sasko, ktoré sa uskutoční v Lipsku v marci 2005.

                                                                                                                                  -eu-   

Škola na Bottovej dostane novú strechu
Počas letných prázdnin sa uskutoční výmena strešnej krytiny Základnej školy na Bottovej 

ulici. Jej budova je zo 60. rokov minulého storočia a pálená škridla na streche už dosiahla 
hranicu svojej životnosti. Niektoré kusy popraskali, v strešnom plášti sú defekty. Po objektív-
nom zhodnotení stavu strechy padlo rozhodnutie o totálnej výmene krytiny. Obhliadka však 
zároveň potvrdila, že pôvodný krov je ešte zdravý, preto bude potrebné iba vymeniť latovanie 
podľa rozmerov nových škridiel a doplniť ho ochrannou fóliou proti škodcom a vlhkosti. 

Kritériom výberu dodávateľa bola najnižšia cena, ktorú ponúkla firma HRT Trnava. 
Práce na výmene strešnej krytiny a súvisiacich konštrukcií sa začali 1. júla, ukončené 
majú byť do konca letných školských prázdnin. „Žiakov už v septembri privíta škola 
s novučičkou strechou z červených pálených škridiel,“ povedal s úsmevom vedúci odboru 
investičnej výstavby Mestského úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš.         

Orientačný investičný náklad je necelé 3 milióny korún, pokiaľ nebude potrebné usku-
točniť aj ďalšie práce. „V tomto prípade však neočakávame na základe obhliadky krovu 
žiadne mimoriadne prekvapenia,“ dodal Ing. Béreš.                                                     -eu-

Medzinárodná olympiáda detí v Clevelande 
 
Atletický klub AŠK Slávia Trnava v počte 7 účastníkov bude reprezentovať mesto 

Trnava na Medzinárodnej Olympiáde detí v Clevelande (USA) v dňoch 27. 7. – 3. 8. 2004. 
Mesto Cleveland v štáte Ohio bude hostiteľským mestom v tomto roku pre Medziná-
rodné detské hry a Kultúrny festival, športové hry budú debutom. Detská olympiáda 
má byť najväčšou olympiádou tohto druhu, ktorá bola doteraz organizovaná na území 
USA. Cleveland sa pri tejto príležitosti stane na krátky čas domovom pre dvanásť 
desiatok rôznych kultúr a viac ako 3 000 mladých športovcov z celého sveta. Cieľom 
organizátorov je, aby počas olympiády na tomto mieste rozkvitali mier, tolerancia, 
krása, slušnosť a bezúhonnosť života.

Naše mesto a krajinu budú reprezentovať na olympiáde nádejné trnavské atlétky 
Nicoleta Forrová, Mirka Hanusová, Radka Hlavnová, Lucia Lutišanová a Martina 
Vrablicová pod vedením trénerky Ľudmily Hlaváčkovej. Pozvanie prišlo od primátor-
ky mesta Cleveland pani Jane L. Campbell. Olympiády sa mohlo zúčastniť 30 atlétov. 
Podľa slov trénerky rovnaké šance majú všetci účastníci. Snáď najväčšie očakávania 
sú od výkonu Mirky Hanusovej, ktorá patrí medzi staršími žiačkami v Klube medzi 
najlepšie. V r. 2003 získala titul „Objav roka“ v trnavskom regióne.                    

                                                                                                  Viera MALATINKOVÁ



novinky 
z radnice

r t

A júl 2004udalosti história

Po stopách trnavskej povstaleckej posádky
Nedávne veľkolepé pripomenutie si vylodenia spojencov pred 60 rokmi v Normandii, ktoré 

viedlo k porážke nacistického Nemecka, bolo názornou ukážkou toho, že na historické udalosti 
nemožno stále pozerať z toho istého uhla a opakovať tie isté vety. Na jednej strane opäť medzi 
zástavami víťazných štátov viala aj zástava Slovenska – a svet asi vie prečo a za čo, na druhej 
strane boli medzi predstaviteľmi víťazných štátov už aj tí z opačnej strany rieky Labe, Rusi, no 
i porazení Nemci, kvôli ktorým tu umierali tisícky vojakov. 

I my na Slovensku budeme mať onedlho možnosť byť účastnými výročia našej vlastnej 
podoby ozbrojeného protifašistického odporu, lebo za dverami je šesťdesiatka rokov od vypuk-
nutia Slovenského národného povstania. Dúfajme, že i tu budeme svedkami jeho postavenia na 
pevné nohy historickej pravdy. A pretože Trnava aj v tomto prípade zohrala svoju neprehliad-
nuteľnú historickú úlohu, je ocenenia hodné, že i ona začala hľadať pôvodné korene k udalosti, 
ktorá sa odohrala tu v meste popoludní 30. augusta 1944. 

Iniciatíva bola v rukách mesta Trnava, konkrétne odboru vzdelávania MsÚ Trnava. Za 
prispenia Oblastného zväzu protifašistických bojovníkov sa najprv uskutočnil pre peda-
gógov trnavských škôl cyklus piatich besied na tému  národnooslobodzovacieho hnutia. 
Predbežným vyvrcholením snahy hľadať historickú pravdu bol potom tematický zájazd pre 
pedagógov vyučujúcich dejepis, po stopách trnavskej povstaleckej posádky. Autobus so 41 
účastníkmi sa tak v stredu 26. mája pohyboval presne po tej istej trase, kadiaľ šla vojenská 
posádka spolu s dobrovoľníkmi z radov obyvateľov mesta. Keďže tu boli prítomní aj priami 
účastníci tohoto odchodu, a potom aj samotných bojov na Pohroní, bolo možné od nich – Vi-
liama Mesíka, Augustína Širokého, Jaroslava Lovciho, Štefana Minaroviča a Júliusa Čajko-
viča, získať autentické informácie, ktoré počas jazdy dopĺňal predseda historicko-dokumen-
tačnej komisie Dr. Bohuš Volník a Ing. Ondrej Juriga publikovanými spomienkami ďalších, 
už aj nežijúcich účastníkov, na tieto udalosti. Citovo silné bolo najmä stretnutie na mieste 
guľometného hniezda v Horných Hámroch, kde zradou zahynula celá jeho osádka. Ocenenia 
hodná je snaha domácich obyvateľov nielen toto, ale i ďalšie miesta neľútostných bojov prí-
slušníkov trnavskej posádky udržiavať v piete a úcte. Hoci, ako sa tak potichu konštatovalo, 
„nebyť toho, že tu posádka malo svoje bojové sústredenie, možno by to všetko pre domácich 
bolo skončilo hádam aj bez problémov.“ Práve túto stránku pripomenuli potom návštevy pa-
mätných miest v Kľaku, Ostrom Grúni, Nemeckej.                                  Edo KRIŠTOFOVIČ

Päť Trnáv súťažilo v požiarnickom športe
Jubilejný 10. ročník medzinárodnej súťaže v požiarnickom športe „O pohár primátora 

mesta Trnava” sa uskutočnil v dňoch 18. – 20. júna 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 súťažili v požiarnom útoku a jednotlivci v behu na 100 m s prekážka-
mi. Víťazom súťaže družstiev mužov sa stala Trnava pri Třebíči, naše mesto sa umiestnilo ako 
druhé a tretia bola Trnava pri Laborci. V súťaži dievčat v týchto disciplínach zvíťazili niekoľkoná-
sobné majsterky Českej republiky – dievčatá z Trnavy pri Třebíči nad hasičským družstvom zo 
Špačiniec, reprezentujúcim okresnú organizáciu Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trnave.

Tradícia súťaží v požiarnickom športe vznikla pred desiatimi rokmi, keď vedenie mesta 
uvažovalo nad tým, čo najviac spája obce a mestá nesúce názov Trnava. Zhodli sa na tom, že 
jednou z najdôležitejších úloh pre všetky mestá a obce je ochrana životov a zdravia občanov ako 
aj ich majetku pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami. Prvý 
ročník súťaže pripravili Mesto Trnava, Okresná správa Zboru požiarnej ochrany v Trnave 
a okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany 9. septembra 1995 na Slávii.           -redakcia-

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy           júl 2004
1. 7. 1944 ► V Trnave sa narodil pedagóg, dirigent a hudobník Ján OZÁBAL, riaditeľ 

Pedagogickej školy v Modre (60. narodeniny).
5. 7. 1869 ► V Žiari nad Hronom umrel národný dejateľ, spoluzakladateľ a prvý 

predseda Matice slovenskej, pedagóg, publicista a biskup Štefan MOYZES, rodák 
z Veselého, ktorý študoval v Trnave (135. výročie). 

5. 7. 1964 ► V Bratislave umrel architekt a staviteľ Milan Michal HARMINC, projek-
tant obytných domov pre vysídlencov z Oravy v trnavskej štvrti Kopánka, budovy 
Hospodárskej banky a viacerých ďalších stavieb v Trnave (40. výročie). 

6. 7. 1929 ► V Trnave sa začali dvojdňové Telovýchovné slávnosti, v rámci ktorých sa 
uskutočnilo aj medzinárodné futbalové stretnutie Slovensko – Rakúsko (75. výročie). 

10. 7. 1869 ► V Liptovskom Hrádku sa narodil predseda Matice slovenskej a biskup 
Marián BLAHA, ktorý v rokoch 1913 – 19 pôsobil ako tajomník Spolku sv. Vojtecha 
v Trnave (135. výročie).

11. 7. 1989 ► V Malackách umrel spisovateľ a prekladateľ Štefan GRÁF, ktorý dlhé 
roky pôsobil v Trnave ako vedúci nakladateľstva SSV (15. výročie). 

11. 7. 1939 ► V Trnave sa narodil športovec, plavecký odborník, pedagóg a tréner 
Ladislav HLAVATÝ, bývalý prvoligový hádzanár, nositeľ ocenenia mesta Trnava za 
trénersko-pedagogickú činnosť a výchovu športových talentov (65. narodeniny). 

13. 7. 1939 ► Pri oprave Mestskej veže v Trnave bola z nej sňatá socha Panny Márie, 
aby mohla byť pozlátená, a pritom v guli pod sochou sa našli historické dokumenty 
z roku 1875, ktoré tam boli uložené pri predchádzajúcej oprave (65. výročie). 

14. 7. 1639 ► Trnavskí mestskí drábi zatkli a uväznili dvoch poslucháčov Trnavskej 
univerzity za údajné napadnutie kožušníka. Následný konflikt medzi mestským 
magistrátom a univerzitou musel napokon riešiť sám cisár (365. výročie).

17. 7. 1784 ► V Trnave umrel Ján IVANČIČ, profesor Trnavskej univerzity, riaditeľ 
seminára a autor učebníc (220. výročie).

18. 7. 1649 ► Narodil sa chorvátsky pedagóg Ján PATATICH, profesor Trnavskej uni-
verzity a dekan jej filozofickej fakulty (355. výročie).

19. 7. 1834 ► V Pešti umrel matematik, fyzik a autor učebníc Karol HADALI, bývalý 
profesor Trnavskej univerzity a Kráľovskej akadémie v Trnave (170. výročie). 

20. 7. 1804 ► V Modre sa narodil spoluzakladateľ Spolku sv. Vojtecha v Trnave a jeho 
prvý predseda, biskup Henrich SAJBÉLI (200. výročie).

21. 7. 1764 ► V Bratislave umrel trnavský rodák, historik a pedagóg Valentín KÉRI, 
profesor Trnavskej univerzity a jej rektor (240. výročie).

27. 7. 1979 ► V Trnave umrel hudobník, pedagóg a dirigent Ján LAUKO, riaditeľ ško-
ly, dirigent Bradlanu a Miešaného učiteľského spevokolu v Trnave (25. výročie).

29. 7. 1954 ► V Trnave umrel generál Dezider KISS-KALINA, účastník SNP a zástup-
ca veliteľa 2. čs. paradesantnej partizánskej brigády, v 50-tych rokoch prepustený 
z armády a degradovaný (50. výročie).

30. 7. 1859 ► Vo Vsetíne sa narodil dramatik, spisovateľ a publicista Ferko URBÁNEK, 
ktorý pôsobil v Trnave ako majiteľ kníhtlačiarne, vydavateľstva a tajomník SSV 
(145. výročie).                                                                                                            P.R. 
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O čom svedčia nálezy mincí z Trnavy III. časť

V dvoch predchádzajúcich častiach sme sa zaoberali významom trnavských nále-
zov mincí z  rokov 1001 až 1526. V tretej časti chceme čitateľom priblížiť historický 
a numizmatický význam ďalších siedmich nálezov mincí z obdobia novoveku, teda 
z rokov 1526 – 1700, ktoré taktiež poskytujú výrazné svedectvo o politických a hos-
podárskych pomeroch v Trnave a jej blízkom okolí v uvedenom období. Väčšinu 
z nich pre záujemcov o históriu sprístupnil dlhodobý správca fondu numizmatiky 
v Západoslovenskom múzeu v Trnave p. J. Polakovič.

Mesto Trnava sa už od polovice 16. storočia postupne stávalo jedným z veľmi bohatých 
a významných slobodných kráľovských miest v Uhorsku. Jeho bohatstvo sa nazhromaž-
dilo rozsiahlymi obchodnými transakciami medzi domácimi a zahraničnými obchodník-
mi, veď medzinárodné kontakty Trnavčanov siahali nielen do oblasti Čiech, Moravy, 
Rakúska a Nemecka, ale až na Balkán, do Bosny a Srbska. Mesto profitovalo aj preto, 
lebo ležalo na jednej z najväčších obchodných ciest na našom území, na Českej ceste 
spájajúcej oblasť Maďarska, Slovenska a Čiech. V druhej polovici spomenutého storočia 
malo až osem jarmokov, ako kupci sa tu objavili obchodníci z česko-sliezskej oblasti, tiež 
z Norimbergu, Švábska a Bavorska. 

Svojím spôsobom napomohla k vzrastu mesta aj vtedajšia politická situácia, keď 
v dôsledku nešťastnej bitky pri Moháči v auguste roku 1526 skoro celý štát zaujali 
Turci. Z Uhorska zostala iba časť severozápadného Maďarska a Slovensko. Preto sa do 
dnešného západného Slovenska presťahovali nielen základné štátne a cirkevné inštitú-
cie (keď sa Bratislava na skoro 200 rokov stala centrom zvyšku uhorského štátu), ale aj 
tisícky šľachticov, ktorých Turci vyhnali z ich pôvodných majetkov v oblasti Dolnej zeme. 
Výroba remeselníckych tovarov a ich predaj sa tak viacej skoncentrovali do rúk ľudí ži-
júcich čo najďalej od tureckého nebezpečenstva, teda aj na území medzi Bratislavou, 
Trenčínom, Trnavou a Nitrou. V meste sa hovorilo minimálne po slovensky, nemecky, 
maďarsky, ale aj inými jazykmi.

Ani na západnom Slovensku však nebola politická situácia úplne pokojná, lebo Turci 
sa už od počiatku 30-tych rokov 16. storočia snažili dobyť aj toto teritórium. Lákali ich 
predovšetkým bohaté remeselnícke a trhové mestá akým bola aj Trnava, no najmä stre-
doslovenská banská oblasť so zásobami zlata, striebra, medi a iných kovov. Popritom 

si chceli vytvoriť oblasť pre zhromaždenie svojich vojsk pri roz-
hodujúcej bitke proti cisárskej Viedni. Vtedajší rímsko-ne-
mecký cisár, Habsburgovec Ferdinand I., (1526 – 1564) 
mal však starosti aj ohľadne nástupníctva na 
uhorský trón, lebo musel počas rokov 1526 – 
1540 bojovať o moc s predstaviteľom domácej 
šľachty, protikráľom Jánom Zápoľským. 

Práve z obdobia prvých vpádov Turkov na 
západné Slovensko a uvedených bojov 
o trón pochádza zaujímavý nález 18 
mincí objavený 27. 2. 2001 pri pamiat-
kovom výskume (viedli ho Ing. J. Žuffo-
vá a Ing. M. Kazimír) a oprave domu na 
Hviezdoslavovej ul. č. 14 v Trnave (na fotografii). 
Tieto boli objavené v popolovitom zásype nad klen-
bou arkádovej chodby. Nie je vylúčené, že súviseli 
s čistením nepoužívaných kachieľ, keď sa spolu so 
sadzami z pece vyhodilo aj vrecko s mincami, ktoré 
si tu ukryl dnes neznámy boháč niekedy okolo roku 
1544. V súbore mincí nebola žiadna domáca razba. 
Všetky pochádzali zo širokého geografického priestoru, 
z Čiech, Poľska a Sliezska. Boli tu sústredené najmä 
platidlá stredných hodnôt, asi 3 cm veľké strieborné groše 
a polgroše - napr. pražský groš z rokov 1471 – 1516 českého kráľa Vladislava II., poľské 
mince Jána I. Albrechta, Alexandra a Žigmunda I. Starého (z rokov 1492 – 1540), sliez-
ske Ľudovíta II. a Fridricha II. (z rokov 1520 a 1544), pruského Albrechta datované do 
rokov 1534, 1540, 1542, razby obchodných centier Gdaňsk a Toruň. Ich majiteľ musel 
patriť k bohatším obyvateľom mesta. Preto nie je prekvapením, že v časoch, keď sa 
k mestu kedykoľvek mohli priblížiť Turci a jeho okolie ohrozovali vojská Ferdinanda I. 
a Jána Zápoľského (v roku 1532 vyrabovali Španieli Ružindol, ničilo sa aj v rokoch 1542 
a 1552), sa rozhodol uschovať svoj majetok do bezpečia. Pre mince to bola ozaj bezpečná 
skrýša, veď ich objavili až po 450 rokoch. Ich majiteľ ale asi zahynul, alebo sa musel 
z Trnavy odsťahovať, lebo sa už k nim nikdy nevrátil. Tento nález bol prínosný aj pre 
pracovníkov pamiatkového výskumu, lebo umožnil bližšie datovať čas prestavby časti 
domu na Hviezdoslavovej ul. č. 14.

Podobný poklad, podstatne však bohatší, lebo obsahoval až 600 mincí, bol nájdený aj 
v neďalekých Špačinciach. Pri kopaní základov jedného z domov sa našiel krčah s mincami. 
Zaujímavosťou tohto nálezu je najmä fakt, že oproti iným nálezom z tohto obdobia neobsaho-
val len domáce denáre a poldenáre Ľudovíta až Ferdinanda I. (ktorých bola iba tretina z ná-
lezu), ale hlavne razby z cudziny, nízkych a stredných hodnôt. Boli tu fenigy (haliere) dolno 
a hornorakúske, štajerské, korutánske, tirolské a salzburské, platidlá rôznych nemeckých 
miest, napr. batzeny miest Pasov, Rezno, Nördlingen, Oettingen, Augsburg. Popri nich sa tu 
zistili mince švajčiarske, z miest Kostnica, Kempten, Isny, Schaffhausen. Poklad bol ukrytý 
okolo roku 1541, v období, keď po obsadení Budína v roku 1540 Turci začali uskutočňovať 
expanzívne nájazdy do okolia Trnavy s cieľom získať šľachtických zajatcov, otrokov, dobytok, 
poľnohospodárske suroviny a remeselnícke výrobky, zlato a šperky. Jeho pôvodným majite-
ľom bol asi obchodník pôsobiaci v oblasti dnešného Rakúska a Bavorska. Mohol tam vyvážať 
nielen obilniny, víno, dobytok, kone, kože, ale aj iné obchodné produkty. 
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Pretože sa mesto už od 30-tych a 40-tych rokov 16. storočia snažilo trvale zvyšovať 
svoju bezpečnosť, považovalo sa za pomerne bezpečné centrum osídlenia. Opravila sa 
Horná brána a barbakan, viaceré domy, radnica, veže v opevnení, strieľne na baštách. 
Skoro každoročne sa nakupovali zbrane a pušný prach (delá, ručnice, výstroj a výzbroj). 
Platili sa strážcovia, noční aj denní, vojaci pri bránach, hlásatelia na hradbách, zvonári, 
strážcovia mestskej sýpky, hájnici. V roku 1532 ich bolo 10, 1544 už 20, na začiatku 
druhej polovice storočia už vyše 60 osôb. Z dôvodu pomernej bezpečnosti oproti iným 
slabo opevneným centrám sa v rokoch 1545 a 1557 v Trnave dokonca konali krajinské 
snemy. Táto situácia sa dá sledovať aj prostredníctvom nálezov mincí. 

Po skončení 40-tych rokov 16. storočia (kedy sa, ako bolo poukázané vyššie, v meste 
a blízkom okolí ukrylo viacero nálezov) nastalo na čas 50 – 60 rokov obdobie relatívneho 
kľudu. Preto poznáme ďalší nález až zo začiatku 17. storočia. Je ním poklad viac ako 47 
mincí objavený v okolí Trnavy pred rokom 1956. Obsahoval väčšinou denáre domácich 
panovníkov, kráľov Ferdinanda I. až Mateja II., tiež poľské a litovské mince Jána I. Al-
brechta, Štefana Báthoryho a Žigmunda III. Do zeme ho ukryli asi v roku 1618. Asi to 
bol pôvodne majetok niektorého zo stredne bohatých obyvateľov mesta, či niektorej blíz-
kej dediny, ktorý ho musel ukryť do zeme pravdepodobne v dôsledku práve prebiehajú-
ceho povstania Gabriela Bethlena. Veď v okolí mesta pôsobili sedem rokov vojská cisára 
Mateja II. a Bethlena. Ten dokonca v októbri 1619 Trnavu aj obsadil, aby ju použil ako 
sídlo hlavného stanu a zásobovaciu základňu. Mesto však držal iba niekoľko mesiacov, 
potom ho držali vojská cisárske. 

Vo viacerých prácach o Trnave (najmä v knihe Dejiny Trnavy z roku 1988) sa kon-
štatuje, že od obdobia okolo polovice 17. storočia sa Trnava ocitla v štádiu hospodár-
skeho a demografického regresu. Choroby, vojnové a náboženské nepokoje, požiare 
a iné katastrofy síce značne ovplyvnili politické a hospodárske postavenie mesta, ale 
aj tak mesto na rozdiel od iných lokalít prežívalo a nezaniklo. Žiaľ, pri každej voj-
novej akcii museli richtár a mestská rada žiadať od nepriateľov záruky bezpečnosti 
obyvateľov, poskytovať ubytovanie a stravu stovkám vojakov. Preto neraz dochádza-
lo k situáciám, že najmä majetnejší ľudia si v strachu o svoj život ukrývali svoje 
cennosti, medzi nimi aj mince opätovne do zeme, priestorov v najbližšom okolí (do 
domov, záhrad, hospodárskych budov). Kumuláciu týchto nálezov možno v prípade 
Trnavy zistiť v období rokov 1674 – 1682. Bolo to obdobie pôsobenia protihabsbur-
ských povstalcov Imricha Thökölyho a Juraja Rákocziho. Po strate pevnosti v Nových 
Zámkoch v roku 1663 bolo dokonca celé juhozápadné Slovensko vystavené útokom 
pomocných tureckých oddielov. Aj v Trnave vznikla obava, že bude dobytá týmito 
nepriateľmi. Stovky lokalít ležiacich za Váhom už boli poplatné Turkom so sídlom 
v novozámockom ejálete. Strach z Turkov skončil až v roku 1683, keď títo prehrali 
rozhodujúcu bitku pri Viedni. 

Z rokov 1674 – 1682 sa v meste a jeho okolí zistili štyri poklady mincí. Svedčia o tom, že 
ich pôvodní majitelia boli rôzne bohatí. Napríklad nález 17 denárov z rokov 1571 – 1680 
a troch poľských a pruských 1,5 grošov z obdobia okolo roku 1625 svedčí o tom, že ich 
vlastník bol bežným príslušníkom vtedajšej spoločnosti. Aj napriek tomu pokladal svoj 
„poklad“ v roku 1680 za natoľko dôležitý, že ho uschoval. Naproti tomu majiteľ 379 mincí 
objavených v roku 1974 pri kopaní základov Domu nábytku na Paulínskej ulici, kde jeho 
hlavnú časť tvorili uhorské, české, poľské a švédske platidlá nízkych a stredných hodnôt 
(denáre, 3-, 6- a 15-grajciare, groše a 1,5-groše) z rokov 1564 – 1682, bol asi príslušníkom 
strednej vrstvy obyvateľstva mesta. K uschovaniu tejto hotovosti do zeme ho asi prinútili 
pohyby vojsk Turkov v okolí Trnavy. 

K oveľa majetnejším ale patril majiteľ minimálne 41 mincí, ktoré sa v roku 1958 ob-
javili pri demolácii domu č. 29 na Hornopotočnej ulici, lebo ten už vlastnil aj strieborné 
mince najvyšších hodnôt – kremnické toliarové razby cisárov Mateja II a Ferdinanda III., 
popri nich aj vzácny toliar Gabriela Bethlena z roku 1621. Takisto tu boli toliare z ďal-
ších zemí Habsburskej monarchie – českého, rakúskeho a štajerského kráľa Ferdinanda 
II. z rokov 1621 – 1624. Vzácne sú aj ďalšie takéto razby, toliar z roku 1630 poľského Žig-
munda III., salzburského arcibiskupa Wolfganga Teodora, bavorského kniežaťa Maximi-
liána I., toliare a poltoliare z Brunšvicka, Saska, Hessenu-Casselu, Norimbergu. K nim 
ich majiteľ pripojil mince menších hodnôt – 10-grajciare tirolského arcivojvodu Leopolda 
(z rokov 1627 – 1632), poľské 6-groše z rokov 1625 – 1626, 6-grajciar Leopolda I. z roku 
1674. Daná hotovosť predstavovala v čase jej ukrytia, teda približne okolo roku 1674, 
hotovosť bohatého obchodníka zvyknutého pôsobiť v priestore celej strednej Európy. 

Zaujímavý je aj nález 127 mincí zo Zbožnej ulice objavený v roku 1937. Do zeme ho 
ukryli približne o 256 rokov skôr, v roku 1681. Pozostával z vtedy najbežnejších mincí 
– denárov, grošov, 1,5- a 6-grošov vyrazených na území ôsmich štátov, od Uhorska po 
Tirolsko a od Pruska a Poľska po Švédsko. S takýmito zmesami rôznych cudzích mincí 
sa vtedy obchodovalo úplne bežne. Veď cudzie platidlá sem donášali vojaci, obchodníci, 
zmenárnici, mince slúžili ako žold, vojnová korisť, prostriedok výmeny. Záležalo len na 
skutočnosti, koľko obsahovali striebra, čo určovalo ich kurz a dopyt po takomto obežive. 
Zaujímavý je aj ďalší poklad z okolia Trnavy, asi 85-tich exemplárov strieborných mincí 
z rokov 1628 – 1677. Na jeho zložení vidno, že k starým minciam z konca 20-tych a za-
čiatku 30-tych rokov 17. storočia zo Štajerska a Sliezska pridal majiteľ hotovosti platidlá 
obiehajúce v jeho časoch, v 60. – 70-tych rokoch tohto storočia. Boli to 3-, 6- a 15-grajcia-
rové razby vládcov Habsburskej monarchie, hlavne Ferdinanda II. – III. a Leopolda I., 
tiež mince poľské a sliezske. Medzi vzácne exempláre mincí z tohto nálezu treba zaradiť 
platidlá olomouckého arcibiskupa Karola II. z rokov 1666 – 1681, kladské groše z rokov 
1628 a 1640, salzburské 1- a 2-grajciare arcibiskupov Parisa Lodrona a Guidobalda 
Thuna, razby tirolských arcivojvodov Karola a Žigmunda Františka, Leopolda I. z rokov 
1639 – 1664. Majiteľ týchto peňazí asi tiež patril k bohatším, preto mal v roku 1677 
obavu o svoj majetok, a tak ho zakopal do zeme. Nemohol vedieť, že sa k svojim úsporám 
už nikdy nevráti. 

Podobné poklady sa počas prvých 150 rokov uhorského novoveku zakopávali aj vo 
všetkých blízkych dedinách a obciach v okolí Trnavy, v Červeníku, Bučanoch, Bolerázi, 
Dolných Orešanoch, Krakovanoch atď. Obyvatelia týchto lokalít boli ešte viacej postiho-
vaní náhlymi útokmi nepriateľských vojsk, veď neboli chránení žiadnymi opevneniami. 
Pre nich aj malá kôpka mincí znamenala skutočné bohatstvo, lebo to bol neraz ich jediný 
skutočný majetok. Všetko ostatné, movitý a nemovitý inventár, dokonca aj právo na život 
a vieru, patrilo miestnym zemepánom. Pre odborníkov, historikov, numizmatikov, vlas-
tivedných pracovníkov sú dnes tieto nálezy významnými pamiatkami poukazujúcimi na 
rôzne štádia vývoja Trnavy a jej blízkeho okolia, na osudy jej obyvateľov, na spoločenskú 
vyspelosť celého kraja. V prípade ak sa tieto nálezy aj zachránili a sú dnes v niektorom 
z múzeí, napr. v Západoslovenskom múzeu, sú aj cenným muzeálnym exponátom, ktorý 
môžu obdivovať stovky návštevníkov týchto kultúrnych inštitúcií. Nie je vylúčené, že via-
cero mincí zo spomenutých nálezov, resp. úplne neznámych nálezov, je ešte stále v súk-
romnom vlastníctve. Možno sú medzi nimi aj také, ktoré by mohli výrazným spôsobom 
obohatiť naše poznanie o dejinách trnavského regiónu. Preto by ich bolo dobré poskytnúť 
na bližšiu odbornú analýzu.                                                                             Ján HUNKA

             foto: -eu-, veduta z roku 1685 (z knihy H. Radvániho Stará Trnava v obrazoch)
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Obnovené sľuby k svätému Antonovi
Gotický Kostol sv. Jakuba v Trnave bol pri Františkán-

skej bráne postavený v roku 1366. Úplne rozobraný a znova 
postavený bol v období baroka zásluhou Petra Pázmaňa. Po 
stranách ústredného obrazu sv. Jakuba, ktorému je chrám 
zasvätený, sú aj sochy sv. Františka, sv. Petra a Pavla a sv. 
Antona. Vďaka donácii biskupa Juraja Feneša bola v roku 
1699 k severnej strane pristavená kaplnka sv. Antona. 
V presbytériu je ešte jeden bočný oltár s modernou sochou 
Srdca Ježišovho a štrnástimi obrazmi zo života sv. Antona 
Paduánskeho. História kostola a priľahlého františkánske-
ho kláštora siaha až do stredoveku. Kláštor, na nádvorí 
ktorého je vodná nádrž so sochou sv. Františka signovaná 
v roku 1926 Jánom Koniarkom, bol rozšírený v roku 1749. 

Starší Trnavčania si určite pamätajú na Spolok sv. Antona 
a jeho mladých členov, ktorých nazývali antonkári. Spolok bol 
založený v roku 1935, ale vzhľadom na známe udalosti barbar-
skej noci, kedy boli na Slovensku zrušené všetky kláštory, ne-
zachoval sa žiadny archívny materiál. Jediným nemým sved-

kom je krásna vyšívaná zástava s heslom „Svätý Anton – oroduj za nás“, Spolok sv. Antona 
1935. Na tyči je 228 plieškov s menami jeho členov. Pamätníci spomínajú na chlapcov a diev-
čatá oblečených do slušivej uniformy s pelerínkou a čiapkou, ku ktorým patrili aj odznak 
a legitimácia, ako stáli na Veľkú noc stráž pri hrobe, boli účastníkmi sprievodu Vzkriesenia 
a zúčastňovali sa na rôznych iných procesiách a púťach. Najpodstatnejšia bola ich výchova 
v kresťanskom duchu. Aj v čase totality bol Kostol sv. Jakuba navštevovaný hlavne mláde-
žou. Známe trnavské korzo v nedeľu začínalo až po „desiatej u františkánov“.

Jedným z vedúcich antonkárov bol aj známy páter Anatol a neskôr páter Efrem. Po 
roku 1989 obnovil činnosť spolku, ktorý bol na dlhé desaťročia zakázaný. Bývalá i sú-
časná antonkárka Elena Turčíková aj dnes s láskou spomína na pátra Efrema, ktorého 
všetci dôverne oslovovali páter Efremko. Bol nielen organistom v kostole na Tulipáne, 
kde vyrastala, ale aj známym insitným maliarom. Azda všetci antonkári majú jeho 
obraz. Združoval okolo seba mládež a rozšíril činnosť antonkárov aj na Tulipán. Bol 
veľmi starostlivý a oduševnený. Založil spevokol, hrávali divadlá, chodili na výlety. 

Po zmene spoločenského poriadku voľakedajší antonkári už ako dospelí, ba aj dôchod-
covia,  znova v kostole skladali sľub sv. Antonkovi. Rok na to 92 ročný páter Efrem na sv. 
Františka zomrel. Ako povedala Elena Turčíková, bol to pravý františkán, a preto si ho 
sv. František povolal na večnosť v deň, ktorý je mu zasvätený.

Dnes sú jeho členmi prevažne starší ľudia, ktorí sa v utorok po pobožnosti k sv. Antonovi 
stretávajú v priestoroch kláštora. Ako povedal ich vedúci Viktor Chmúra, zo začiatku ich 
bolo 7 – 8, dnes už takmer 30. Úlohu duchovného otca po zomrelom pátrovi Efremovi, 
na ktorého si všetci spomínajú s veľkou láskou, prevzal páter Damian. Zdôrazňuje, že 
modlitba je veľmi dôležitá, ale dôležité je aj ďalšie vzdelávanie. Vysvetľuje antonkárom 
Sv. Písmo, starý aj nový zákon, lebo s Bohom sa máme stretávať práve prostredníctvom 
božieho slova a snaží sa im vysvetľovať aj cirkevné dejiny. Stretnutia sú veľmi obohacujúce 
pre obe strany. Stalo sa aj to, že pátra Damiana otázkou zaskočili, čo ho núti znova a znova 
sa vracať k Písmu. Vzorom mu je sv. Anton, ktorý poznal Písmo naspamäť je výzvou pre 
všetkých vzdelávať sa po celý život.                                                     Margita KÁNIKOVÁ

antonkárka 
Júlia Nádašská-Gabalcová

Pršalo už počas vernisáže fotografií 
z Dobrofestu fotografa a hudobníka Jozefa 
Filípka (viac o tejto interesantnej osobnos-
ti a diele prinesieme v budúcom vydaní), 
ktorá bola spojená so slávnostným otvo-
rením festivalu, fotografie z jeho minulých 
ročníkov a povestné špeciality pani Filíp-
kovej však spoľahlivo rozptýlili mračná 
v dušiach divákov. 

Našťastie, legendárny český Cop nám 
v ten večer na kúpalisku nezmokol, len 
škoda, že s Fleretom neprišla aj kráľovná 
ľudovej piesne Jarmila Šuláková.

Lialo aj na druhý deň počas koncertu 
amerického hráča na steel gitaru a dobro 
Johna Elyho, ktorý v športovej hale vy-
stúpil spoločne s vynikajúcim nemeckým 
gitaristom Wolfgangom Göhringerom 
a v Trnave už dobre známym sympatic-
kým bradatým šoumenom, americkým 
spevákom, kontrabasistom, banjistom 
a gitaristom Willie Jonesom. Škoda, že vo 
všeobecnom vlhku a nehudobnom prostre-
dí pri bufete haly nemali možnosť patrične 
vyniknúť „predskokani“ Jawbone John & 
The Jook Jointers, a najmä poľská skupina 
Terraplane s vynikajúcou speváčkou Idou 
Zalewskou. Možno práve lejak zapríčinil aj 
to, že športovú halu zaplnilo iba niekoľko 
stoviek divákov, ktorí sa obzvlášť tešili na 
koncert Ivana Mládka a jeho Banjo Bandu. 
Mládkovci boli ako vždy výborní a Lenka 
Plačková vo svojom sladkom očakávaní 
obzvlášť očarujúca. Všetci boli nakoniec 
spokojní a skalní „pitkinovci“ sa na mono-
lógoch Milana Pitkina vyzabávali takmer 
rovnako dobre, ako na mítingu s niektorý-
mi politikmi. 

Dobrofest namokro, ale „dobro to dopadlo“
Keď sa minulý rok po prvý raz zmenil termín medzinárodného hudobného festivalu 
Dobrofest – Trnava z konca augusta na začiatok júna a na úvodný koncert sa prišla 
pozrieť malá letná búrka, nikto nepredpokladal, že stojíme pri zrode novej tradície 
dobra „namokro“. Začiatok tohtoročného Dobrofestu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 
od 3. do 6. júna, bol opäť mokrý, a keby nebol hlavný koncert naplánovaný v mest-
skej športovej hale, nadobro by sa v Trnave rozmočil dokonca aj legendárny Jóžin 
z bažin, a ten veru už voľačo vydrží...

Ida Zalewska

Willie Jones, John Ely,Wolfgang Göhringer

Ivan Mládek
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Na tretí deň bolo po daždi, ale našťastie si hudobníci od šťastia nezačali pliesť hlasy, 
ako sa to stalo drozdom v legendárnom evergreene. Trnavčania i hostia si konečne 

mohli vychutnať dobro pod jasným nebom 
a potešiť sa muzikou v podaní mnohých 
domácich i zahraničných kapiel i pohľadom 
na krásne speváčky, medzi ktorými žiarila 
aj bulharská hviezda Lilly Drumeva (foto 
na obálke). 

Nezabudnuteľný zážitok najmä pre 
hudobných fajnšmekrov pripravili v du-
chovnej atmosfére synagógy naše Dlhé 
diely (Trnavčan Daniel Salontay a jeho 
partnerka „basistka“ Šina) so svojou 
meditatívnou, citlivou, snivou hudbou. 
Veľmi príjemní však boli aj Slidekick 
(Gabi Weberová a maskot Dobrofestu Tom 
Slidin’B). Práve ich hosť, skvelý poľský 
huslista Pawel Warszycky sa nevdojak 
stal autorom možného motta tohtoročné-
ho festivalu, keď počas stretnutia Face to 
Face v Dome hudby odpovedal takto na 
otázku, akú hudbu si vyberá pre relax: 
„Vyberám si podľa toho, ako sa práve 
cítim.“ A keď sa Peter-Bonzo Radványi 
pohotovo opýtal, ako sa Pawel cíti práve 
v tej chvíli, odpoveď bola jednoslovná, ale 
veľavravná: „Dobro!“ Skrátka –  Dobrofest 
sa začal síce opäť namokro, ale dobro to 
dopadlo.                                 text a foto: -eu-

kultúra kultúra

Falošné dôvernosti a mierne mrazenie
Falošné dôvernosti ako dezert na záver divadelnej sezóny servírovalo Divadlo Jána 
Palárika. Hru s týmto názvom od dramatika a spisovateľa z prvej polovice 18. storo-
čia Pierre Marivauxa si vybral mladý tvorivý kolektív pod režijným vedením Viktora 
Kollára, dramaturgie sa ujal Martin Gazdík. Premiéra inscenácie sa uskutočnila 17. 
a 18. júna.

Výber hry a autora ovplyvnilo viacero príčin. Podľa slov režiséra je tento titul „nielen 
situačnou komédiou, ale aj príležitosťou pre mladých hercov vytvoriť na javisku atmo-
sféru mierneho mrazenia, ktoré sa z nej vynára. Aj keď sa text spočiatku javí ako trivi-
álny, postupne sa v ňom otvárajú nové netušené obrazy, ktoré sú zároveň príčinou, prečo 
Marivaux ako autor prežil do dnešných čias. A práve hľadanie podtextov je základnou 
charakteristikou práce na jeho textoch.“

Je ľahké súhlasiť s týmto názorom režiséra, no na druhej strane je možné, že zrelší 
divák spomínané podtexty prečíta v prvých minútach deja. Potom mu už neostáva iné, 
len sa až do konca úprimne tešiť pohľadom na všetko, čo ho môže potešiť – a v tejto in-
scenácii nie je o podobné pohľady núdza, alebo si vychutnať herecké výkony a hudobné 
podfarbenie. 

Príbeh je naozaj jednoduchý a priezračný. 
Ide o lásku a faloš s jednou tvárou, motaninu 
rozmarných, utajovaných, ale aj deklarova-
ných, ľahkých i ťažších, falošných i úprimných 
vzťahov, intríg s „ekonomickým“ a mocenským 
pozadím“. Nechýba ani dvojaký akcent vášne 
– nielen tej, ktorá prichádza spoločne s čistým, 
práve sa rodiacim a neplánovaným citom, ale 
aj temnej, koristníckej s nádychom pomstych-
tivosti. Každý má  viac či menej špinavučký 
motív na svoje počínanie, nikoho však ten 
nános špiny nemaskuje a neobráni.

V centre deja stoja – ako inak – mladá 
bohatá vdova Araminta (Linda Zemánková) 
a mladý muž Dorant (Jozef Bujdák), ktorý 
si ju chce získať. Taktiku a stratégiu útoku 
na srdce vdovy má na starosti sluha Dubois 
(Gregor Hološka). Nezanedbateľnú možnosť 
posúvať figúrky na šachovnici dostáva chví-
ľami aj Dorantov strýc pán Remy (Michal 
Monček), ktorý celkom iste „čosi má“ s mla-
dou slúžkou vdovy Araminty Marton (Edita 
Borsová/Zuzana Šebová). Dbá však nielen na 
svoje potešenie, ale aj na blaho svojich blíz-
kych, preto Marton zasnúbi s Dorantom. Ten 
sa bez zjavného dôvodu nevzpiera, slúžka sa celkom pochopiteľne teší. Spoločnosť dopĺňa 
matka Araminty pani Argantová (Mária Jedľovská/Ingrid Filanová), ktorá zase celkom 
očividne „čosi má“ s grófom (Ján Kuráň) a chce ho oženiť so svojou dcérou. Motivácie 
všetkých protagonistov sú čitateľné, len príbeh dopadne trošku inak, než by očakávali. 
Keď sa všetko rúti k záveru, prúd vynáša na povrch moralizujúce prvky: z lovca sa stáva 
korisť, falošný cit sa mení na úprimný, ľahkovážnosť na odvahu a čo – to z intríg dokonca 
vyjde najavo. Vynorilo sa aj sľubované mierne mrazenie na prahu leta. 

Dubois v podaní Gregora Hološku má byť podľa slov režiséra tým šachovým majstrom, 
ktorý neustále posúva figúrky. Naozaj ním je. Nie náhodou trošku pripomína vynika-
júceho Klausa Maria Brandauera v úlohe ctižiadostivého herca Hendrika Höfgena vo 
filmovom spracovaní románu Klausa Manna Mefisto v réžii Istvána Szaba. Hološka má 
v dobrom zmysle slova reálne ambície prerásť hranice svojho textu a príbehu. No Mari-
vaux nepopustí... 

Veľmi pekný výkon podala aj Linda Zemánková, ktorá pôsobivo predviedla nielen svoje 
nepopierateľné estetické kvality, ale stvárnila svoju postavu aj s vnútorným pochopením 
jej meniaceho sa citového rozpoloženia a motivácií. 

Na pozadí efektnej scény Jána Zavarského, ktorej dominuje červená ako farba lásky, 
ale aj zrady, krvi a krvou pošpinenej moci, sa v divadle Jána Palárika na záver divadel-
nej sezóny odohrala komédia, v ktorej vidno, že tvorivému tímu sa v téme lásky dobre 
darí. Okrem spomínaného zamrazenia sa však vynorila aj otázka, načo vlastne stavať 
túto hru do tajomného svetla, ktoré by malo, resp. mohlo odhaliť v hĺbke isté podtexty. 
Veď iste by sa našli aj iné texty, ktoré ich naozaj majú. A tento? Jednoducho – Falošné dô-
vernosti...                                                                                               Elena URSINYOVÁ

Linda Zemánková a Jozef Bujdák

Gregor Hološka

Dlhé diely (SR)

Meantime (SR)

foto: -eu-
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Naše mesto je bašta slovenského blues       
V pondelok 14. júna v bratislavskom divadle Stoka speváčka Jana Kociánová v roli krst-
nej mamy slávnostne pokrstila zaujímavú novú publikáciu s názvom Blues na Slovensku. 
Kniha, ktorú pripravil známy slovenský bluesový spevák a gitarista Ján Litecký-Šveda 
spolu s kolektívom autorov, je ďalšou z radu publikácií slovníkového typu, vydávaných 
v posledných rokoch Hudobným centrom v Bratislave. Je výsledkom niekoľkoročnej 
snahy členov Slovenskej bluesovej spoločnosti o zmapovanie histórie bluesového 
diania u nás a po prvýkrát ponúka komplexný obraz bluesovej scény na Slovensku, 
kde blues, podobne ako na celom svete, našiel silnú odozvu a udomácnil sa. 

Trnava, ktorá sa už dlhé roky považuje za baštu slovenského blues, dostala v novej knihe 
veľký priestor. Okrem samostatných hesiel viacerých trnavských skupín a profilov jednot-
livcov (Bakelit, Blues House, Blues Mother-In-Law, Good Things, Pulz, P. Haruštiak, 
T. Hornák, D. Janďourek, F. Kessler, J. Olešovský, P. Radványi atď.), venujúcich sa blue-
sovej hudbe, ktorá i napriek tomu, že sa radí medzi menšinové žánry, tvorí základný fun-
dament celej dnešnej populárnej, jazzovej i rockovej hudby, je tam aj samostatná kapitola 
s názvom Trnavská scéna, alebo Pohľad na blues v Trnave.  Nasleduje kapitolka o festivale 
Blues Slovakia, ktorého 10 ročníkov sa uskutočnilo v Trnave a samozrejme nechýba tam 
ani ďalšia samostatná kapitola o trnavskom Dobrofeste. Nesie titul Bluesová tvár Dobrofes-
tu a dopĺňa ju poriadne dlhý zoznam bluesmanov z celého sveta, ktorí sa v priebehu uply-
nulých ročníkov objavili na pódiách tohto medzinárodného festivalu. S láskavým zvolením 
autora vám predkladáme zo spomínanej novej knihy kapitolu Pohľad na blues v Trnave, 
ktorá  pripomína viacero už dosť zabudnutých, no zaujímavých faktov z minulosti trnavskej 
hudobnej scény až po súčasnosť.  

Aj keď v Trnave vlastne žiadna stála 
bluesová scéna neexistovala, viacerí Trnav-
čania výrazne ovplyvnili bluesové dianie na 
Slovensku. Ak neberieme do úvahy rozličné 
dixielandové súbory, ktoré koncom 50. a za-
čiatkom 60. rokov mali vo svojom repertoári 
aj new orleanské bluesové evergreeny, blue-
sovú hudbu v Trnave začala ako prvá hrať 
big beatová skupina The Breakers. Vznikla 
koncom roka 1965 ovplyvnená zážitkom 
z pamätného koncertu Manfreda Manna 
v Bratislave. The Breakers na rozdiel od 
väčšiny vtedajších skupín neholdovali hudbe 

The Beatles, ale dali prednosť britskému rhythm & blues á la The Rolling Stones. Vo 
svojom repertoári mali aj skladby skupín Pretty Things, Animals, Small Faces, Spencer 
Davis Group, Kinks, samozrejme nechýbali ani skladby od Chuck Berryho, slávna bluesová 
hymna Hoochie Coochie Man a aj nejaké vlastné. The Breakers napriek viacerým prestáv-
kam, spôsobeným rozličnými personálnymi zmenami a dokonca i zákazom hrania, existo-
vali až do začiatku roka 1971. V poslednom období svojej existencie, po prechode basgita-
ristu Petra Radványiho k sólovému mikrofónu a príchode nových členov, sa kapela úplne 
preorientovala na vtedy progresívny gitarový blues. Okrem prebratých skladieb od Johna 
Mayalla, Cream, Canned Heat, Ten Years After a Paul Butterfield Blues Bandu väčšiu časť 
repertoáru tvorili Radványiho vlastné kompozície v podobnom duchu. Skupina na tie časy 
pomerne často vystupovala (napríklad v roku 1970 hrala asi 30-krát) a ako jediná z trnav-
ských formácií prerazila aj na celoslovenskej scéne. The Breakers hrali nielen v Trnave 

F. Bartoš, F. Kessler, P. Radványi, T. Šidlík

foto: archív autora

Trnava – nová liaheň baletných umelcov 
Už v septembri otvára svoje brány pre prvých študentov súkromné tanečné Konzer-
vatórium Dušana Nebylu v Trnave. Bude to prvá stredná umelecká škola v Trnav-
skom samosprávnom kraji, druhé osemročné tanečné konzervatórium tohto druhu 
na Slovensku a úplné nóvum z hľadiska organizácie učebných plánov a štúdia.

 „Ako dlhoročný praktik staviam na svojich skúsenos-
tiach a výsledkoch. Pri výraznej transformácii slovenské-
ho školstva a zvážení všetkých pre i proti som sa rozhodol 
pre rakúsky model tanečného konzervatória, ktorý sa 
bežne používa v západnej Európe a prispôsobil ho našim 
podmienkam, aby nebolo nutné vytvoriť umelý školský 
kolos. Je úspornejší, študenti navštevujú odborné pred-
mety na tanečnom konzervatóriu a všeobecno-vzdelávacie 
predmety na 8-ročnom gymnáziu,“ povedal zriaďovateľ 
a umelecký riaditeľ konzervatória majster Dušan Nebyla, 
bývalý sólista Baletu SND v Bratislave (na fotografii). 

Všeobecne vzdelávacie predmety sa budú vyučovať na 
Gymnáziu Angely Merici, odborné predmety v priestoroch 
Základnej školy a Štúdia baletu a súčasného scénického 

tanca Dušana Nebylu na Hollého ulici. Zodpovednou pracovníčkou za organizáciu vyučovacie-
ho procesu všeobecne vzdelávacích predmetov bude riaditeľka Gymnázia Angely Merici Mgr. 
Gabriela Miklošovičová, riaditeľkou konzervatória pre vyučovací proces odborných predmetov 
bude dlhoročná sólistka Baletu SND Mgr. art Danica Pilcová s 11-ročnou praxou v pozícii ria-
diteľky tanečného Konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave. Pedagógovia odborných predme-
tov sú vybraní s dôrazom nielen na ich aprobáciu a pedagogické skúsenosti, ale aj dlhoročnú 
úspešnú kariéru výkonných baletných umelcov. Svojim študentom nová škola ponúka denné 
súvislé štúdium ukončené maturitou a absolutóriom. Absolventi získajú aj odbornú aprobáciu, 
ktorá im umožní po ukončení tanečnej kariéry vyučovať na základných umeleckých školách. 

V porovnaní s učebným plánom štátnych konzervatórií pribudne na novej trnavskej ško-
le ďalší cudzí jazyk. Ako prvá bude angličtina, v treťom ročníku pribudne nemčina a ako 
technický jazyk sa bude vyučovať aj francúzština, ktorá je základom odbornej tanečnej 
terminológie. Voliteľným nepovinným predmetom však bude aj ruština, ktorá je jazykom 
mnohých diel klasickej tanečnej literatúry. „Dnes je pre mladých profesionálnych balet-
ných umelcov otvorený svet s obrovskými šancami získať angažmán na veľkých baletných 
scénach, a preto je pre nich nutnosťou ovládať minimálne dva cudzie jazyky,“ zdôrazňuje 
v tejto súvislosti Dušan Nebyla a pokračuje: „Po konzultáciách s dlhoročnými pedagógmi 
– odborníkmi na teóriu tanca som spojil do jedného predmetu dejiny tanca a baletu, dejiny 
výtvarného umenia a dejiny divadla. Jednotlivé oblasti budú počas štúdia na seba navzájom 
organicky nadväzovať, a pri maturite dostanú študenti z tohto predmetu dve otázky.“

Pre fakultatívne vyučovanie formou trojmesačných stáží sú zaradené predmety šerm 
a historický tanec. V posledných ročníkoch bude aj spojená výučba hereckej výchovy s ume-
leckým maskovaním. Obsah učiva je v rozsahu 30 percent prispôsobený špecifickým pod-
mienkam školy, čo umožňuje pružné reakcie na nové podnety z baletného umenia, ktoré sa 
stále dynamicky rozvíja. Na školský rok 2005/2006 sa pripravuje rozšírenie projektu o odbor 
moderného scénického tanca a diaľkové štúdium pre tanečných pedagógov, ktorí pôsobia bez 
odborného vzdelania na základných umeleckých školách. Samozrejmosťou bude spolupráca 
so zahraničnými školami podobného zamerania a účasť študentov na medzinárodných balet-
ných súťažiach, čo môže prispieť nielen k dobrému menu školy v nadnárodnom rámci, ale aj 
výrazne zvýšiť šancu absolventov na uplatnenie vo svete.                                                   -eu-

foto: -eu-
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a okolí (Piešťany, Hlohovec, Sereď), ale i vo vzdialenejších mestách (Ružomberok, Liptovský 
Mikuláš, Púchov, Považská Bystrica, Nitra, Topoľčany, Partizánske, Šurany, Bratislava 
atď.). V júni 1970 sa spolu s Prúdmi, Collegium Musicum a Gattch dostali až do finále 
celoslovenskej súťaže beatových skupín, vďaka čomu potom v septembri 1970 vystupovali 
na Open air festivale vo Viedni. Okrem toho hrali aj na spoločnom koncerte s kubánskou 
skupinou Los Novels v Bratislave, účinkovali na verejnej nahrávke populárnej rozhlasovej 
Modrej vlny atď. Začiatkom roka 1971 sa skupina The Breakers rozpadla. Bubeník Toni 
Šidlík a spevák a hráč na ústnu harmoniku Peter „Bonzo“ Radványi sa stali členmi zná-
meho bratislavského súboru The Meditating Four, s ktorým do konca roka odohrali viacero 
koncertov. P. Radványi sa potom dal na dráhu profesionálneho hudobníka a T. Šidlík po 
krátkom extempore vo folkovej skupine Sama Ivašku Ovečky sa vrátil k občianskemu povo-
laniu a hral len príležitostne. 

The Breakers a ich koncerty významne 
ovplyvnili vtedajšiu trnavskú hudobnú 
scénu. Okrem viacerých big beatových 
skupín tu koncom 60. rokov vznikli aj dva 
súbory, ktoré podľa vzoru The Breakers 
začali hrať aj R&B a bluesovú hudbu. 
Boli to The Beggars (na fotografii) a The 
Breadwinners, z ktorých bubeník Toni 
Šidlík a basgitarista Fero Kessler neskôr 
pôsobili v poslednej zostave The Breakers. 
Okrem toho bývalý spevák The Breadwin-
ners, Vlado Bielko, neskôr založil skupinu 

Toast, ktorá začiatkom 70. rokov začala hrať hard rock, ale mala vo svojom repertoári aj zopár 
bluesových či blues-rockových skladieb od Johnnyho Wintera, Canned Heat a podobne. 

Sedemdesiate roky boli aj v Trnave – podobne ako v celom vtedajšom Česko-Slovensku 
– dosť hluché. Hudobníci prešli zväčša do „zábavových“ kapiel a na tzv. trnavskej bluesovej 
scéne sa do konca 70. rokov neudialo absolútne nič. Bluesová hudba znela jedine na diskoté-
kach na počúvanie, ktoré v Klube mladých Fortuna sporadicky uvádzal počas svojich návra-
tov zo zahraničia Peter Radványi. K oživeniu prišlo až začiatkom 80. rokov, keď sa vynorila 
nová generácia mladých hudobníkov. Viacerí z nich objavili blues aj prostredníctvom bývalého 
basgitaristu skupiny The Breakers Fera Kesslera, ktorý prešiel na gitaru a občas sa mihol 
na scéne s rôznymi krátkotrvajúcimi formáciami. V rokoch 1982 – 1983 vznikli v Trnave 
bluesové skupiny Pulz a Bakelit, s ktorými pravidelne hosťovali aj dvaja už spomínaní vete-
ráni – spevák Vlado Bielko a spevák a harmonikár Peter Radványi. Obe skupiny uskutočnili 
niekoľko spoločných koncertov nielen v Trnave, ale aj v Piešťanoch, Hlohovci a vo Vrbovom. 
Toto obdobie trvalo zhruba dva roky, kým mladí muzikanti, ktorí práve skončili štúdium na 
stredných školách, nedostali povolávací lístok na vojenskú službu, alebo neodišli študovať 
na vysokú školu. Ale blues v nich zapustil hlboké korene. Gitarista Bakelitu Ivan Tomovič 
sa neskôr objavil v bratislavskej skupine Bluesweiser, s ktorou hrá dodnes. Bubeník Juraj 
Vyšinský je členom známeho súboru Boboš & The Frozen Dozen a ďalší „ex-Bakeliťák“, basgi-
tarista Milan Bínovský hrával svojho času s Electric Blues Bandom. Zakladateľ skupiny Pulz, 
bubeník Oto Berežný, sa taktiež stal členom Electric Blues Bandu, dnes účinkuje vo Víťaz-
nom Traktore, Frozen Dozen a v ďalších súboroch. Gitarista Pavol Parízek zakladal Second 
Hand Band a neskôr prešiel do skupiny Blues House. A ďalší gitarista zo skupiny Pulz, Vlado 
Machala, založil v polovici 90. rokov skupinu Bluesová svokra (The Blues Mother-In-Law), 
v ktorej sa objavili aj dvaja bývalí členovia The Breakers – Šidlík a Radványi. 

Do pera sa mi síce tlačí pekne znejúca vetička, že týmto sa bluesová špirála v Trnave 
uzavrela, ale, našťastie, nie je to pravda, lebo v deväťdesiatych rokoch sa objavili v Trnave 

M. Holíč, M. Kovačič, P. Opatovský, J. Rozič

foto: B. Kosák

ďalší mladí ľudia, ktorým učarovala bluesová hudba 
a jej prostredníctvom chceli vyjadriť svoje pocity. Vznikli 
nové bluesové kapely – Good Things, ktorú vedie bývalý 
basgitarista Electric Blues Bandu Roman Kraic, Second 
Hand Band s harmonikárom Petrom Stojkom, ktorý hral 
predtým s Bluesovou svokrou, a v neposlednom rade je tu 
aj súbor Blues House s výraznou speváčkou Janou Ružič-
kovou. K novej generácii trnavských hudobníkov patrí aj 
jazzom odchovaná skupina Fuse Jazz. Jej členovia tvorili 
dve sezóny rytmickú sekciu bratislavského súboru Blu-
esweiser, s ktorým nahrali aj prvé CD. Celkom príjemným 
prekvapením a osviežením viacerých festivalov v posled-
nej dobe bolo vystúpenie ďalšej „novej“ tváre, síce už nie 

najmladšieho, ale zato výborného speváka a gitaristu Tóna Hornáka – „trnavského John Lee 
Hookera“. Aj toto relatívne veľké množstvo Trnavčanov hrajúcich bluesovú hudbu prispelo 
k tomu, že o Trnave sa často hovorí ako o bašte slovenského blues. Naviac je veľmi potešiteľ-
né, i keď dosť neobyčajné, že v súčasnej dobe vedľa seba alebo aj spolu vystupujú všetky tri 
generácie trnavských bluesmanov. 

Na udržiavanie bluesovej tradície a vznik nových skupín mali nepochybne veľký vplyv 
mnohé hudobné podujatia, vďaka ktorým sa 90. roky minulého storočia stali zatiaľ naj-
priaznivejšími pre blues v Trnave. Začali v lete roku 1990 podujatiami s názvom Hudobná 
kaviareň v letnej záhrade dnes už nejestvujúcej kaviarne Krym. Keďže ich organizovali 
dvaja bluesoví nadšenci Oto Berežný a Peter Radványi, bolo úplne samozrejmé, že tam vy-
stupovali prevažne bluesoví hudobníci. Ich ďalšie spoločné aktivity vyústili po otvorení klubu 
K-Centrum (dnes Art klub), ktorého spoluzakladateľom a spolumajiteľom bol Oto Berežný, 
do viacerých úspešných koncertných večerov, ako bol napr. Rockový memoriál Vlada Bielka, 
či Rockové noci, na ktorých i napriek názvu nehrali len rockové, ale aj bluesové kapely. Tu 
niekde celkom prirodzene vznikla aj myšlienka združiť slovenských bluesových hudobníkov 
a fanúšikov, ktorá sa zrealizovala po vzniku samostatnej Slovenskej republiky začiatkom 
roka 1993 založením Slovenskej bluesovej spoločnosti (SBS). Jej prezidentom sa stal brati-
slavský bluesový spevák a gitarista Ján Litecký-Šveda a na poste výkonného tajomníka sa 
postupne vystriedali Trnavčania Oto Berežný, Dušan Strapec, Vlado Žgančík a Jaroslav 
Olešovský. Slovenská bluesová spoločnosť, ktorá do roku 2003 sídlila v Trnave, od roku 1993 
organizovala s podporou mesta Trnava každoročne festival Blues Slovakia, na ktorom sa stre-
távali bluesmani z celého Slovenska a udeľovali sa výročné ceny SBS. Okrem toho v Trnave 
sa už od roku 1992 uskutočňuje aj medzinárodný hudobný festival Dobrofest-Trnava s veľmi 
silnou bluesovou scénou. 

V 90. rokoch vznikli aj v Trnave – podobne ako v iných mestách na Slovensku – viaceré 
kluby a pivárne, honosne nazývané pubmi, kde sa občas hrala aj živá bluesová hudba. 
Niektoré z nich mali len veľmi krátke trvanie. Okrem najstabilnejšieho a dodnes fungujú-
ceho „Káčka“ (dnes Art klub), stojí za spomienku aj bývalý Klub Archa, alebo King´s Pub, 
kde vďaka Ivanovi Tomovičovi z Bluesweiseru hrávali roku 1999 každú stredu bluesové 
a jazzové súbory. Ďalším nádejným, no, žiaľ, len krátkodobým počinom bol pokus Mexickej 
reštaurácie, ktorá v letnej sezóne 2001 programovo stavila na víkendovú ponuku známych 
slovenských bluesových skupín. Okrem toho bluesová hudba občas zaznela aj v Building 
Clube trnavskej Univerzity sv. Cyrila a Metoda, v Irish Pube a ďalších trnavských reštau-
račných a klubových zariadeniach. 

P.S. V 80. rokoch bol v Trnave súbor so zavádzajúcim názvom  TBC (Trnavský bluesový 
cech), no bolo to folkové gitarové duo.                                                                              

-PR-

Jana Ružičková

foto: -eu-



novinky 
z radnice

r t

A júl 2004kultúrakultúra

The Breakers – elixír večnej mladosti?
Nezabudnuteľný koncert skupiny The Breakers, na ktorom bolo uvedené do života ich 
nové CD, sa uskutočnil 28. mája v trnavskom Art Clube. Trnavskí rockoví frontmani si 
touto akciou pripomenuli 38. výročie svojho slávneho koncertu v Trnavskom divadle, po 
ktorom im dobové orgány činné v kultúrnom konaní zakázali verejne vystupovať. 

Kým sa diváci, pamätajúci slávne tr-
navské korzo spred štyroch desaťročí, sna-
žili navzájom identifikovať typickým 
trnavským spôsobom: „J......, aj ty si tu?“, 
skupine The Breakers sa už podarilo na-
štartovať svoj rockový parný valec. Vyvalil 
sa nekompromisne z pódia, aby v divákoch 
rozlámal a rozdrvil bariéry času a vrátil 
ich do mladosti. V podaní bratov Laca 
a Fera Bartoša (gitara a basgitara), bu-
beníka Mariána Remenára, keyboardistu 
Mariána Kramára a speváka a gitaristu 

Petra – Bonza Radványiho zazneli slávne skladby skupín Kinks, Rolling Stones, Troggs 
a speváka Chucka Berryho. Keď sa ozval potlesk a krik, hlasy divákov zneli oveľa mladšie 
ako na začiatku koncertu, ktorý uviedol znalec trnavského hudobného diania Peter Hor-
váth. Mimochodom, práve Peter Horváth vytiahol v roku 2001 The Breakers opäť na to isté 
divadelné pódium, ktoré sa im v roku 1966 stalo osudným. 

Ostatné vystúpenie skupiny bolo na The Breakers Party 2002, kde sa uskutočnila aj 
verejná nahrávka. Na tohtoročnom koncerte obecenstvo pokrstilo CD z tejto nahrávky, 
na ktorom je aj bonus track – nahrávky skupiny z rokov 1966 až 1970. 

Bubeník Marián Remenár o Lámačoch – Drvičoch (voľakedy určite dievčenských sŕdc 
a dnes vraj iba bubeníckych paličiek) prezradil, že „The Breakers vyklíčili z podhubia 
prvých trnavských rockových skupín Black White (Peter – Bonzo Radványi, M. Reme-
nár, Peter Schultz a Roman Vnuk) a Black Boys (Laco Bartoš, Fero Bartoš a Marián 
Mrva), v roku 1965. Zakladajúcu skupinu The Breakers vytvorili M. Remenár, spevák 
a basgitarista Peter „Bonzo“ Radványi, sólový gitarista Laco Bartoš, gitarista Miro 
Macko a klávesový hráč Marián Kramár.“ Cvičiť začali v ZK ROH Kovosmalt, kde už 
boli dve známe trnavské skupiny Optimisti a Dixieland. 

The Breakers sa v roku 1966 pustili s vervou do súťaží tvorivosti mládeže (Veľké Kostoľa-
ny, Križovany, ZK ROH Kovosmalt), kde svojím rockom drvili konkurenčné skupiny a žali 
vavríny. Po rozhovore s Petrom Jandom zo skupiny Olympic sa im podarilo dostať z Prahy 
do Trnavy novú východonemeckú aparatúru značky Regent. Drviči dali za  sprostredko-
vanie Regentov päť litrov bošáckej slivovice, ktorú Peter Schultz osobne doručil do Prahy. 
Potom sa spustila lavína koncertov, ktorú zastavila až socialistická realita.

Dramaturgia májového koncertu The Breakers bola veľmi zaujímavá, lebo okrem nich 
sa pódiu objavila Blúzová svokra v novom zložení, vynikajúca trnavská vokálna skupina 
Kruhy a prekvapenie večera – bluesová skupina Rambling Rose v zložení Tóno Hornák 
– gitara, spev, Ivan Tomovič – sólo gitara, Fero Bartoš – spev a Miro Macko – bicie, ktorí 
tvrdili, že doteraz mali „až“ dve skúšky. Koncert The Breakers sa stretol s veľkým ohla-
som a dúfajme, že sa podobné stretnutia milovníkov starej dobrej hudby (pred časom už 
podobné stretnutie zorganizoval Kajo Bodorík) v budúcnosti stanú pravidelným obohate-
ním trnavského hudobného života.                                                               Marián MRVA

foto: -eu-

Spevácka súťaž M. Schneidera Trnavského
Číňanka Fujii Rena si odniesla z Trnavy prvé nádherné víťazstvo 
vo svojom živote

Osemnásty ročník Medzinárodnej spevác-
kej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavské-
ho sa uskutočnil v Trnave v dňoch 24. – 29. 
mája. Jeho vysoká úroveň bola dôkazom, 
že súťaž nadobudla vo svete dobré meno 
a môže sa právom porovnávať s inými 
svetovými speváckymi súťažami. 

V I. kategórii žien 1. cenu získala Malgor-
zata Olejniczak z Poľska, 2. cenu Andrea 
Čajová zo Slovenska a o 3. cenu sa podelili 
Jensen Berit-Barfred z Dánska, Song Yang-
-Ming z Číny a Slovenka Lívia Vénosová. 
V I. kategórii mužov zvíťazil Tomáš Kořínek, 
druhý bol Ján Martiník (obaja z Čiech) a tretiu cenu porota neudelila.

V II. kategórii žien 1. cenu získala Rena Fujii z Číny, druhú Anna Wierzbicka z Poľ-
ska a tretiu Zuzana Dunajčanová zo Slovenska a Anna Noworzyn z Poľska. V kategórii 
mužov si prvú cenu odniesol Kwang-il Kim z Južnej Kórey, druhú Marián Lukáč a tretiu 
Peter Cingeľ – obaja zo Slovenska.

Poslaním speváckej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského, ktorá vznikla v roku 
1971 (pred desaťročiami ju vyhral dnes už svetovo známy spevák Peter Dvorský), je 
vyhľadávanie mladých talentovaných spevákov, podpora ich ďalšieho umeleckého rastu 
a zároveň propagácia vokálnej tvorby Mikuláša Schneidera Trnavského, ktorý v minu-
lom roku na základe ankety medzi občanmi mesta získal titul „Trnavčan 20. storočia“. 
Vysoká úroveň súťaže je garantovaná aj medzinárodnou porotou zloženou z uznávaných 
odborníkov z celého sveta. 

„Až keď to povedal pán primátor Ing. Štefan Bošnák vo svojom príhovore, som si uve-
domila, že už uplynulo desať rokov odvtedy, čo sme robili z tejto súťaže medzinárodné 
podujatie,“ povedala po záverečnom koncerte laureátov predsedníčka medzinárodnej 
poroty prof. Eva Blahová (obr 1). „V roku 1994 sme začínali s jedným zahraničným ba-
rytónom z Rakúska. A pozrite sa dnes, aká plejáda spevákov z celého sveta sa tu obja-
vuje, akých máme víťazov a aká je úroveň súťaže, ktorá od výborného minulého ročníka 
opäť poskočila vyššie. Nemenej dôležitý je i fakt, že všetci súťažiaci speváci budú iste 
aj naďalej interpretovať tvorbu Mikuláša Schneidera Trnavského. Ak piesne, ktoré si 
naštudovali pre túto súťaž, použijú v dramaturgii svojich budúcich vokálnych koncertov, 
spropagujú slovenskú hudbu vo svete na veľmi dobrej úrovni.“

Jána Martiníka, dvadsaťjedenročného „basistu“ z Českej republiky, veľmi potešilo 
jeho druhé miesto v súťaži a Cena Sharon Chmel Resch Scholarship USA na rok 2005: 
„V Trnave som spieval už druhýkrát.  Týždeň pred súťažou som mal angínu ako hrom 
a bolo otázne, či vôbec prídem. Dopadlo to však oveľa lepšie, než som sa odvážil dúfať.“ 

„Už ma hlava nebolí,“ s úsmevom oznámila víťazka I. kategórie žien, sopranistka Malgorza-
ta Olejniczak z Poľska. Na záverečnom koncerte laureátov dala bodku za celou súťažou vyda-
renou modernou kompozíciu Bolí ma hlava. O úspech Malgorzaty sa nemalou mierou zaslúžil 
aj jej klavirista Grzegorz Biegas, ktorý dostal Cenu za najlepšiu klavírnu spoluprácu.   

foto: -eu-1
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Zbierka básní Cesta od Vilmy Holickej
Historické mesto Trnava sa môže pochváliť množstvom spevákov, spisovateľov a básni-

kov, ktorí sa v Trnave narodili a mnohí sú svojmu mestu verní po celý život. Patrí medzi 
nich aj PaedDr.Vilma Holická, učiteľka ZŠ na ulici Kornela Mahra, výtvarníčka a poet-
ka. Je úspešnou účastníčkou celoslovenskej súťaže Chalupkovo Brezno a súťaže o cenu 
Slovenského učeného tovarišstva v Trnave. Výtvarnú tvorbu prezentovala na samostat-
ných výstavách niekoľkokrát v Trnave, Korytnici, Trstíne, Cíferi a Smoleniciach. Na 
spoločných výstavách sa zúčastnila v Bratislave a Brezne. Koncom mája sa uskutočnila 
v Spolku sv. Vojtecha prezentácia jej knižočky poézie pod názvom Cesta, ktorú autorka 
sama ilustrovala.

Nie je bežným javom, aby poetka bola aj ilustrátorkou. Perokresby Vilmy Holickej 
pripomínajú jemnú techniku drôtených plastík a podľa slov poetky Zlaty Matlákovej 
sú významným neverbálnym výrazovým prostriedkom v hlbokej symbióze s jazykovou 
zložkou zbierky. 

Často sen sa stáva skutočnosťou/ a skutočnosť je neskutočná ako sen, – píše vo svojej 
básni Sen na svitaní autorka. Vo veršoch uvedených v Ceste je aj veľa iných vyznaní, ale 

Deti deťom v Spolku svätého Vojtecha
Dňa 8. júna 2004 sa v Spolku sväté-
ho Vojtecha v Trnave uskutočnilo 
stretnutie asi šesťdesiatich detí zo 
Základnej školy Angely Merici(o-
vej) v Trnave a Základnej školy 
Jána Palárika v Majcichove so 
zástupcami SSV a pozvanými 
hosťami, ktorého cieľom bolo 
predstaviť deťom svet kníh. 
Program si deti pripravili navzá-
jom samy, preto sa akcia volala 
Deti deťom. 

Deti z folklórneho súboru Rozma-
rínček z Majcichova, ktorý vedie pani 
učiteľka Daniela Škultétyová, vystú-

pili s príťažlivým pásmom tancov a piesní. Deti z trnavskej cirkevnej školy predniesli ukážky 
z kníh, ktoré si vybrali a nacvičili pod vedením pani učiteľky Márie Návojovej (na fotografii). 

Cieľom stretnutia bolo priblížiť deťom prostredie, kde knihy vznikajú, ukázať im, že 
sú bohatým prameňom poučenia i zábavy a ponúkajú množstvo inšpirácií. Môžu byť 
opravdivým priateľom detí a aspoň čiastočným vyvážením mobilov, televízie a počítačov, 
ktoré detský svet ovládajú omnoho viac, než v ešte nedávnej minulosti. Deti navštívili 
priestory vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha a zaujímali sa o prácu na pracovisku, 
kde sa knihy pripravujú na vydanie. 

Spolok svätého Vojtecha nie je typickým vydavateľom kníh pre deti, napriek tomu 
občas vydáva aj publikácie adresované najmladším čitateľom. Pri tejto príležitosti pre-
zentoval nielen svoje diela, ale aj knihy z produkcie ostatných slovenských katolíckych 
vydavateľstiev. Podujatie sa konalo v rámci osláv Medzinárodného dňa detí.

Stretnutie ukončila tombola, v rámci ktorej deťom na pamiatku tohto stretnutia bolo 
rozdaných pätnásť kníh. Všetky deti dostali malý darček a sladkosť.

Slavomír ONDICA

hlavne sú vyznaním jej dlhého hľadania cesty k Bohu, ako hovorí v slove na úvod. Za 
svoje najhlbšie poznanie považuje pochopenie viery v nekonečnej pokore. Človek dostal 
vzácne dary na ceste k Bohu. Tí, čo dostali vieru ako dedičstvo, majú ušetrený kus ka-
menistej cesty. Ostatní si ju musia prejsť krok za krokom, kým nepochopia ako ona. Lebo 
podľa Vilmy Holickej viera nie je len návšteva kostola, pristupovanie k sviatostiam, ale 
láska k deťom, v starostlivosti o blížnych, k prírode a všetkému živému tvorstvu. Knižku 
venovala manželovi k 40. výročiu svadby a svojim piatim deťom, aj veršami: Milovala 
som deti/ viac ako seba/ Boh ma zato obdaroval deťmi./ Milovala som deti/ viac ako 
Boha./ Boh ma zato potrestal deťmi.

Podujatie moderovala Adriena Horváthová, verše recitovali Mgr. Stanka Borisová, 
učiteľka ZŠ Angely Merici a žiak Gymnázia Jána Hollého v Trnave Janko Lančarič. Au-
torka poďakovala Mgr. Eve Drobnej za aktivizujúcu činnosť k vydaniu jej zbierky, aj za 
pomoc literárnu, estetickú a morálnu. Zlatke Matlákovej vyslovila vďaku za hodnotenie 
jej literárnych prác a popriala všetkým, ktorí prijali pozvanie na prezentáciu jej knihy 
Cesta, aby s pokorou hľadali svoju správnu cestu.                             Margita KÁNIKOVÁ

foto: -eu-

Veľmi, preveľmi šťastný bol podľa vlast-
ných slov aj víťaz v II. kategórii mužov 
barytonista Kwang-il Kim z Južnej Kórey: 
„Predovšetkým chcem poďakovať organi-
zátorom, že som sa mohol zúčastniť tejto 
fantastickej súťaže. V čase prípravy na ňu 
som študoval slovenské, ale aj české piesne 
od Mikuláša Schneidera Trnavského a An-
tonína Dvořáka a moje pocity z nich sú 
veľmi príjemné.“ Na dôkaz svojho tvrdenia 
Kwang-il Kim pohotovo zanôtil pieseň Žalo 
dievča, žalo trávu.

Najvyššie vavríny II. kategórii žien zožala dvadsaťdvaročná sympatická Číňanka Fujii 
Rena: „Je to moje prvé víťazstvo a je to nádherné,“ úsmevne a stručne komentovala svoj 
úspech speváčka, ktorá chce v budúcnosti spojiť svoje štúdium spevu s koncertnými vy-
stúpeniami.     

K súťaži patria aj atraktívne osobitné ceny. Cenu primátora Mesta Trnava pre talent 
do 21 rokov získal Ľubomír Popík, Cenu hudobného centra Andrea Čajová a Marián 
Lukáč, Cenu hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu piesne slovenského skladateľa 
20. storočia Filip Tuma, Cenu Spoločnosti Mikuláša Schneidera Trnavského za najlep-
šiu interpretáciu jeho piesne Olga Bezsmertna, Cenu Prof. Heleny Lazarskej – Master 
– Clas Anna Noworzyn, Cenu prof. Márie Kišoňovej-Hubovej za najlepšiu interpretáciu 
piesne Ružičky Agnieszka Drozdewska, ktorej odovzdala ocenenie naša veľká speváčka 
osobne (obr 2). Cenu Dr. Janka Blaha pre nádejného tenoristu získal Ondrej Šaling, Cenu 
Kammärsengerin Gabriely Beňačkovej – Master – Class Michaela Šebestová, Cenu prezi-
denta Asociácie japonských pedagógov prof. Akihika Mori Judita Nagyová, Cenu Kanadsko 
– slovenského hudobného fondu Alaina Nonata Andrea Čajová, Cenu generálneho intendan-
ta Opery v Erfurte Guy Montavona Marián Lukáč, Cenu Andreasa V. Georgiou za najlepší 
ženský umelecký prejav Anna Wierbicka, a Cena intendanta Henri Maiera na naštudovanie 
predstavenia v Opere v Lipsku Andrea Čajová.                                              Marián MRVA

foto: -eu-2
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Galéria Jána Koniarka v Trnave pozýva
Od 4. júna do 31. augusta 2004 sa v GJK v Trnave koná výstava Re:Location Shake 
kurátorky Viery Jančekovej, ktorou vrcholí projekt Re:Location založený na spo-
lupráci centier súčasného umenia vo Francúzsku, Rakúsku, Luxembursku, Poľsku, 
Rumunsku, Švajčiarsku a na Slovensku. Názov projektu súvisí s doterajším priebe-
hom spolupráce týchto „Art Centres of Europe“ (umeleckých centier Európy), ktorá 
sa rozvíja už od roku 2000. Jeho cieľom bolo vytvorenie možnosti na dlhodobejšie 
„premiestnenie“ – „relokovanie“ výtvarníkov, a tak dosiahnuť ich tvorivú adaptáciu 
v novom spoločenskom a kultúrnom prostredí.

Táto posledná zo série výstav paralelne prebie-
hajúcich vo všetkých zúčastnených krajinách sa 
snaží aj o priblíženie súčasného umenia v jeho 
najrôznejších podobách divákom, ktorí nie sú pre 
určité predsudky bežnými návštevníkmi galérie. 

Kurátorka Viera Jančeková predstavila slo-
venskému publiku akúsi „popularizovateľnejšiu“ 
polohu súčasného umenia, čo mali Trnavčania 
možnosť vidieť už v deň vernisáže 4. júna v uli-
ciach mesta, kde sa stretli s „hermafroditnými 
dvojičkami z budúcnosti“ EVA & ADELE z Ne-
mecka (obr. 1). Táto dvojica povýšila svoj život na 
umelecké dielo a svorne tvrdí: „Kdekoľvek sme, 
je múzeum“. V priestoroch GJK sa prezentujú aj 
videoinštaláciou so zvonkohrou „v ružovom“.

Ďalším dielom, ktoré môže diváka v GJK osloviť, 
je dlhý textilný had výtvarníčky Simone Decker 
(Nemecko, Luxembursko), ktorý sa rozťahuje sa 
v priestoroch galérie a čaká na fyzický kontakt 
s návštevníkom – hru, prispôsobenie nálade či príjemný oddych (obr. 2). Meno hada sa mení 
takmer rovnako rýchlo ako jeho rozpoloženie, zachováva však pri tom jedno pravidlo – drží sa 
kalendára a meniny oslavuje „iba“ každý deň. K produkcii tohoto diela, ktoré bude prezento-
vané aj v zahraničí, veľmi významnou mierou prispela Galéria Jána Koniarka v Trnave. 

Zaujímavým príspevkom k „predstavovaniu“ umenia kurátorom je video Christopha 
Büchela zo Švajčiarska, ktoré zachytáva prezidenta USA Georga Busha predstavujúceho 
výtvarné diela vo svojej pracovni a vysvetľujúceho svoj osobný vzťah k ich námetom.

Za slovenskú stranu vystavuje v GJK svoje dielo výtvarník Milan Tittel. Tajomná tyč 
v sebe zahŕňa všetky financie pridelené na realizáciu, čím chcel autor uspokojiť diváko-
vu túžbu po spoznaní finančného zákulisia súčasného umenia. S projektom imaginárne-
ho softvéru SMART, („Stop Making Art“ – Stop výrobe umenia) oslovujúceho dnešných 
umelcov, prichádza skupina AZORRO z Poľska.

Skutočnou reakciou na „verejnú objednávku“ trnavského publika je „projekt v pro-
jekte“ PuBLIC CoMISSION mladých kurátoriek z Katedry Dejín umenia a kultúry 
Trnavskej univerzity Kataríny Hrdej a Tatiany Koššovej. Náhodní chodci v uliciach si 
v ankete vyžiadali abstraktné maľby, sochy či fotografie, a skupina študentov z VŠVU 
v Bratislave sa im pokúsila v týchto požiadavkách vyhovieť a naznačiť tak vkus širokej 
verejnosti vo výtvarnom umení.

Kamarátka kniha mala v Trnave úspech
Bábätku postačí krupica, školákovi pomôže knižnica.

                                                                          žiaci II. C, ZŠ J. Bottu, Trnava
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Mesto Trnava na konci školského roka vyhod-

notili súťaž Kamarátka kniha, do ktorej sa mohli deti zapojiť od januára tohto roku. 
Cieľom projektu bolo vzbudiť opätovný záujem o knihy a čítanie, aktívne trávenie voľné-
ho času prostredníctvom zaujímavých podujatí v priestoroch knižnice.  

Organizovaním súťaže triednych kolektívov v čítaní a práce s textom sme chceli 
ukázať deťom cestu do knižnice, podnietiť ich k častej návšteve knižnice. Súťažili celé 
triedne kolektívy pod vedením svojho pedagóga. Zapojilo sa 50 kolektívov z 11 škôl, spolu 
1082 detí. Počas štyroch mesiacov si postupne splnili sedem úloh. Spoločne navštívili 
knižnicu, stali sa jej členmi, vybrali si jednu knihu, ktorú spoločne prečítali, zveršovali, 
nakreslili. Vytvorili spoločné dielo – vlastnú knihu o svojej triede. Možno najťažšie pre 
tých najmenších bolo vymyslieť slogan o čítaní, knižnici alebo knihe.

Naše očakávanie, že súťaž vzbudí u detí veľký záujem, sa naplnilo. Do knižnice sa roz-
hodlo zapísať o 350 detí viac ako v minulom roku. Zostáva na nás, aby sme si ich záujem 
o čítanie udržali a aby navštevovali knižnicu pravidelne. Knižnica Juraja Fándlyho v Tr-
nave ponúka deťom do 15 rokov i naďalej zápis zdarma. 

Poďakovanie patrí pedagógom, ktorí sa deťom venovali a trpezlivo s nimi čítali, tvorili. 
Určite aj ich zásluhou sa deti dopracovali až k výslednému projektu, v ktorom nám predsta-
vili svoju triedu. Sedemčlenná porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať desať najlepších. Na 
slávnostnom vyhodnotení na Trojičnom námestí boli odmenené tieto školské kolektívy:
I. A, ZŠ Námestie SUT, Trnava, I. trieda ZŠ Ul. I. Krasku, Trnava – Modranka, I. B, ZŠ 
Gorkého ul., Trnava, II. A, ZŠ Námestie SUT, Trnava, II. C, ZŠ Ul. J. Bottu, Trnava, IV. 
A, ZŠ Mozartova ul., Trnava, IV. C, ZŠ Limbová ul. Trnava V. B, ZŠ A. Merici, Halenár-
ska ul., Trnava, VI. B, ZŠ Mozartova ul., Trnava, Špeciálna základná škola na Čajkov-
ského ul., Trnava.
Výhercom blahoželáme a hurá do čítania!

Benjamína JAKUBÁČOVÁ, KJF

1

Nová kniha Jána Pavla II. 
Trnavské vydavateľstvo Spolku svätého Vojtecha uviedlo minulý 

mesiac na knižný trh nové dielo pápeža Jána Pavla II. s názvom 
Vstaňte, poďme! Kniha prináša retrospektívny pohľad na život 
Sv. Otca od jeho vysvätenia za biskupa v roku 1958. Okrem život-
ných spomienok v nej nájdeme aj meditácie a odpovede na otázky 
týkajúce sa katechézy, manželstva, postavenia cirkvi vo svete, 
jej vzťahu k politike, totalite a nacionalizmu. Zápisky a postre-
hy zároveň približujú poslanie biskupa v spoločenstve veriacich 
a jeho zodpovednosť v pastorácii. Knižné dielo Vstaňte, poďme! 
je naplnené dôverou v budúcnosť a voľne nadväzuje na úspešnú 
knihu Dar a tajomstvo, v ktorej najvyšší cirkevný predstaviteľ píše 
o svojich začiatkoch kňazstva a duchovnom pohľade na svet. Spolok svätého Vojtecha 
prináša preklad najnovšej knihy Jána Pavla II. necelý rok po jej vydaní v Taliansku.                                                                            

-pt-
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Mnohotvárne je športové dianie v Trnave
Pokiaľ sme sa v predchádzajúcich číslach Noviniek z radnice venovali iba jednému 
konkrétnemu športu, nebolo to vôbec preto, že by nebolo o čom písať, že by sa 
v športovom živote mesta nič nedialo. Výber aspoň z niekoľkých podujatí uplynu-
lých týždňov nás o tom presvedčí veľmi konkrétne.

 WORLD CUP – FUTBALOVÝ TURNAJ ZAHRANIČNÝCH TRNAVČANOV
Búrlivé deväťdesiate roky priniesli Balkánu nebývalý pohyb obyvateľstva, a veru dosť 
sa ich usadilo aj na Slovensku, Trnavu nevynímajúc. Je zaujímavé, že práve u nich to 
všetko vyvolalo skôr zvýšený pocit súdržnosti, než nejakú nevraživosť. Agilná nadácia 
Prameň nádeje n. f. má túto situáciu dobre zmapovanú a zorganizovala v sobotu 22. 
mája futbalový turnaj družstiev, v ktorom o Putovný pohár Prameňa nádeje bojovalo 
šesť celkov zložených zo zástupcov šiestich národností bývalých dvoch, dnes šiestich sa-
mostatných štátov: Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory, Chorvátska, Slovinska, 
Česka a Slovenska. Hralo sa na futbalovom ihrisku č. 2 AŠK Slávia Trnava, a napriek 
veľmi nevľúdnemu počasiu to bola krásna akcia. Športová, ale aj spoločenská. Usku-
točnila sa pod vlajkami všetkých zúčastnených štátov, hlavnú cenu odovzdávala osobne 
veľvyslankyňa Slovinska pani Ada Filip Slivnik, tie ďalšie zástupcovia veľvyslanectiev 
Chorvátska Velimír Čubica a Srbska a Čiernej Hory Davor Trkuľa. Víťazom sa stal celok 
Bosny a Hercegoviny, jeho hráč Karič Amir bol s 10 gólmi najlepším strelcom, na druhom 
mieste skončilo Srbsko a Čierna Hora a jeho útočník Amuželovič Darko bol vyhlásený za 
najlepšieho hráča turnaja. Ako tretie skončilo Slovensko, ktoré malo vo svojich radoch 
zasa najlepšieho brankára Igora Hekla. Čistý výťažok z podujatia použil Prameň nádeje 
na zorganizovanie akcie k MDD pre trnavské materské školy.

 ZMOKNUTÝ SVIATOK RODINNEJ TURISTIKY
Neďaleko od Trnavy pod Malými Karpatami sa v tú istú sobotu konala dlhoročne známa 
turistická akcia Po hradoch a zámkoch Malých Karpát. V doterajších 28 ročníkoch tiež 
zažili jej usporiadatelia z KST Spartak Trnava najrôznejšie výstrelky počasia. Tentoraz 
si napriek tomu, že bolo tak, ako bolo, pochvaľovali, pretože nakoniec nemuseli podujatie 
pre nepriazeň počasia odvolať, ako sa im to už svojho času stalo. Na dlhších tratiach, 22 
a 39 kilometrových, ktoré boli určené pre dospelých turistov, zlé počasie príliš nepre-
kážalo, lenže toto turistické putovanie býva do značnej miery určené rodinám s deťmi, 
ktoré sa potom po 10 kilometrovej túre radi vyšantia na Jahodníku, či lúkach pod Smole-
nickým zámkom. Tentoraz bolo o túto možnosť dosť ochudobnené, a tak ako spomienka 
aspoň zostal pekný farebný pamätný list.

 MEMORIÁL DUŠANA SVATÉHO VO VOLEJBALE
Tu by organizátorom v sobotu 29. mája žiadne výstrelky počasia nerobili problémy. 
Volejbal sa rokmi stal športom, ktorý sa hrá pod strechou. V tomto prípade v MŠH 
Trnava a organizátorom podujatia bola momentálne už len jediná trnavská sídlisková 
telovýchovná jednota ELÁN z Linčianskej. Volejbalový Memoriál Dušana Svatého orga-
nizovaný na počesť tohto člena telovýchovnej jednoty už po desiaty raz, opäť pritiahol 
veľa záujemcov. Bol ich celý tucet, no priebeh vôbec tuctový nebol. Naopak, uskutočnil sa 
v závideniahodnej športovej atmosfére, v ktorej chýbali iba ak tá záverečná vyzliekačka 
a výmena dresov. Podľa reglementu tu však hrajú mixované družstvá, čo by až tak na 
chybu vraj nebolo, ale sú to amatéri a ďalšiu sadu dresov už nemajú. Hrajú však ozaj 
dobre. Najlepšie Sokol Trnava od moravského Zlína, tá sa stala aj novým víťazom memo-
riálu pred Starými pánmi Galanty, ktorým obhajoba nevyšla. Na ďalších miestach skon-

V sakrálnom priestore synagógy sa nachádza 
videoprojekcia trojice autorov Volker Eichel-
mann & Jonathan Faiers & Roland Rust uka-
zujúca dianie v galériách, povystrihované z ho-
lywoodskych filmov. Tie majú tiež svoj podiel na 
tom, že prostredie galérie považujú mnohí ľudia 
za akúsi obdobu chrámu, kam nemajú nepovo-
laní prístup a vzbudzujú tak vo verejnosti akýsi 
„strach pred umením“.

Odpoveďou na otázku „prečo chodiť do galérie“ 
môže byť aj vytvorenie oddychovej zóny s možnos-
ťou posedenia s priateľmi. V kaviarni architek-
tov Matúša Valla a Olivera Sadovského, ktorej 
otvorenie sa plánuje na 9. júla 2004 v Kopplovom 
kaštieli, sa návštevník stane zároveň umeleckým 
dielom. Súčasne sa bude v GJK konať akcia 
Shake night (22.00 – 00.00) prepojená telemos-
tom so všetkými zúčastnenými zahraničnými 
inštitúciami. Bližšie informácie o celom projekte 
nájdete na stránke  www. re-location.org, podrob-

ný kultúrny program Shake night bude zverejnený na stránke www.gjk.sk           
Miroslava VALOVÁ,  foto: -eu-

Nová tvár Mestskej televízie Trnava 
Prednedávnom mali Trnavčania možnosť zaregistrovať na vývesných plochách v mes-

te plagát, ktorý avizuje zmeny Mestskej televízie Trnava. „Ide o výraznú zmenu vo 
vysielacej štruktúre. „Na tento krok sme sa pripravovali takmer štyri mesiace. V prvej 
etape to bol konkurz na obsadenie nových redaktorov, neskôr technická príprava zvučiek 
MTT,“ vysvetľuje riaditeľ televízie Peter Chmela.

Nová tvár televízie chce divákovi ponúknuť viac informácií, viac vysielacích časov 
a novú web stránku.  

„Pridávame viac repríz tak, aby divák nebol odkázaný len na dva vysielacie časy ako 
doteraz. Myslím, že Trnavčania ocenia aj vysielanie cez víkend, ktoré bude bezobslužne 
spúšťané zo špeciálnej počítačovej stanice. Nová ponuka je aj v spracovaní spravodaj-
stva, ktoré bude nové v pondelok a vo štvrtok. V pondelok po Trnavskom magazíne bude 
nasledovať Jazykový kurz a relácia Zdravie a krása. Vo štvrtok po magazíne pôjdu relá-
cie s mesačným cyklovaním – Kuriozity, Región, Otázky z námestia. Potom bude nasle-
dovať mesačník – Šanca na zmenu, Mototip, Štýl a bývanie a nová relácia Za bránami. 
Vysielanie uzatvorí Gurmán,“ pokračuje Peter Chmela.

Ako sme sa dozvedeli z prezentácie MTT, mesačník Za bránami predstavuje jednotlivé 
priemyselné zóny v našom meste. Relácia Štýl a bývanie informuje o bytových doplnkoch, 
interiéroch, exteriéroch a poskytuje poradenstvo v oblasti stavebníctva. Nemenej zaují-
mavá je web stránka MTT, z ktorej si môžu nielen Trnavčania, ale aj zahraniční Slováci 
stiahnuť archívne relácie o Trnave. Televízia nezabúda ani na okolité obce, ktoré pokrýva. 
Pre nich je určený Regionálny magazín. A nakoniec to najzaujímavejšie. Televízia má nové 
zvučky, ktoré, keď si nevšimnete logo MTT, by ste si mohli pomýliť aj s niektorou z celo-
štátnych televízií. A ako dodáva riaditeľ televízie, „treba to vidieť“.                     -redakcia-
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Slnečné žiarenie lieči i poškodzuje 
Slnko je zdrojom svetla, tepla a ultrafialového (UV) žiarenia, ktoré v primeranej dávke 

a dĺžke expozície lieči niektoré kožné choroby a umožňuje syntézu vitamínu D. V minulosti 
bola znamením krásy biela pokožka, neskôr sa znamením krásy a zdravia stala opálená 
koža. Najnovšie poznatky o účinkoch jednotlivých typov UV žiarenia, o stenčovaní ochrannej 
ozónovej vrstvy a zvýšenom výskyte chorobných zmien na koži motivujú ľudstvo k obmedzo-
vaniu slnenia. 

Stupeň poškodenia kože je závislý od dávky a dĺžky žiarenia a dĺžky pôsobenia UV lúčov. 
Poškodenie kože môžeme rozdeliť na jednorazové nadmerné ožiarenie a škodlivejšie, dlho-
dobé vystavenie pokožky UV žiareniu, ktorého dôsledkom je nepravidelné zhrubnutie kože, 
starší vzhľad, tvorba pigmentových škvŕn (pigmentových znamienok) a kožných nádorov. 
Koža človeka má voči UV žiareniu vlastné obranné mechanizmy, ktoré však nepostačujú, 
ak sa slníme v čase od 11. do 15. hodiny, alebo ak sa slníme počas liečby antibiotikami, sul-
fonamidmi a inými liekmi, ak máme citlivý svetlý typ pokožky, väčší počet pigmentových 
znamienok (tzv. materských) a u podstatne tenšej a jemnejšej detskej pokožky, ktorú treba 
chrániť vzdušným odevom.

V prevencii vzniku kožných nádorov je dôležité, aby bolo vystavovanie kože slnečnému žiare-
niu postupné, v krátkych expozíciách s použitím ochranných krémov podľa citlivosti pokožky, ale 
v každom prípade aspoň s ochranným faktorom 15 – 16. Potrebná je kontrola kože, pozorovanie 
novovytvorených znamienok a zmien u starých znamienok. Všímame si zmenu farby, veľkosti, 
tvaru, ohraničenia, povrchu a pocity svrbenia či pálenia v znamienku. Zmeny znamienok, resp. 
výskyt nových znamienok si nechajte vyšetriť a zhodnotiť odborným kožným lekárom. Včasná di-
agnóza a liečba robí aj zhubný nádor kože liečiteľnou chorobou.               MUDr. Viliam DAMIN

Zberný dvor je už aj na Cukrovej ulici  
Na Cukrovej ulici je od mája otvorený už piaty zberný dvor veľkorozmerného odpadu.  Oby-

vatelia mesta Trnava sem môžu zdarma priviesť odpad v pracovné dni od 12.00 h do 18.00 
h a v sobotu od 8.00 h do 12.00 h. Koncepcia  zberných dvorov, ktorú financuje mesto Trnava, 
má eliminovať divoké skládky, či umiestňovanie  nadrozmerného odpadu k bežným nádobám 
na smeti na sídliskách či iných verejných priestranstvách. Trnavčania tak môžu k lepšiemu 
vzhľadu mesta pomôcť i tým, že odpad, ktorý vznikol napríklad pri úprave bytov, výmene 
práčky, chladničky či iných rozmernejších častí zariadenia, bezplatne umiestnia v zbernom 
dvore. Pripomíname, že okrem Cukrovej ulice sú zberné dvory k dispozícii aj na uliciach 
Priemyselnej, Tajovského (Prednádražie II), Clementisovej a na Ulici A. Kmeťa (Kopánka). 
Pre firmy a organizácie je vyčlenený zberný dvor na Priemyselnej ulici č. 5.

Škoda, že aj napriek tejto možnosti je medzi nami ešte dosť tých, ktorí nadrozmerný odpad 
vynášajú ku kontajnerom na komunálny odpad či na verejné priestranstvá.                      -pt-

čili Stock Trnava, Vatek Bernolákovo, Urpín Hlohovec, Nemocnica Trnava, Šaľa, Sereď 
a Sládkovičovo, Elán Trnava, ŠKP Modranka a UNIC Bratislava. Nabudúce to môže byť 
úplné iné, treba sa ale naučiť počítať do 21, sety sa totiž hrajú na „trnavské oko“.

 CHALLENGE DAY PATRÍ K MÁJOVÉMU ŠPORTOVANIU
Už roky býva vo svete posledná májová streda zameraná na masové športovanie, prak-
ticky vo všetkom možnom. Naše mesto je v tejto súťaži veteránom, veď v tomto roku sme 
sa zúčastnili Vyzývacieho dňa, ako znie slovenský ekvivalent medzinárodného pomeno-
vania, po deviaty raz. Tento raz však chýbala mocná podpora, ktorú malo podujatie zo 
strany štátu, a tak aj propagácia bola slabšia a nie všetkým sa dostali do uší potrebné 
informácie. V Trnave sa však všetko dialo takmer rovnako ako inokedy. Mesto totiž 
urobilo všetko, čo pre Challenge Day robievalo aj predtým. Opäť sa začínalo olympiádou 
materských škôl na Limbovej, a opäť pod patronátom primátora mesta. Ten si zaplával 
svoj tradičný úsek v bazéne na Zátvore, športovalo sa v Relaxe, na Mestskom zimnom 
štadióne, na ihriskách Lokomotívy i Slávie, na „fakulte“, veľa pekných akcií zorganizo-
vala Kalokagatia a samozrejme všetky trnavské školy. Tentoraz počasie prialo, takže 
len tak „normálne“ si prišlo zašportovať 18 188 obyvateľov mesta. Bodaj by to tak bolo 
čo najčastejšie.

 MISSKY SI ZASLÚŽILI EŠTE VIAC POZORNOSTI
Ak sme na tomto mieste ešte náhodou nepísali o aerobiku, celkom isto sa to onedlho 
zmení. Tento šport totiž robí nášmu mestu ozaj dobré meno. Teraz naposledy aj organi-
záciou slovenskej časti súťaže Miss Aerobik 2004. V Českej republike už je dobre známa, 
na Slovensku urobila prvý krok – pod patronátom primátora mesta Trnava v nedeľu 30. 
mája v Mestskej športovej hale. Lucia Švajlenková z Prievidze, Ivana Ivanová z Mala-
ciek, Janka Hýravá zo Žiliny, Magdaléna Fajtová z Bratislavy, Alena Tesárová z Berno-
lákova a Lucia Pavláková z Banskej Bystrice to po jeden a polhodinovom aerobikovom 
maratóne, promenáde v plavkách a osobnostnom rozhovore s porotou dotiahli najvyššie. 
Do open finále, v ktorom budú súťažiť s reprezentantkami Česka o titul Miss Aerobik 
2004. Trnava si šplhla, keď dokázala toto celoslovenské a najmä náročné podujatie 
pripraviť v rekordnom čase, a vlastne už mimo pôvodného programu v hale. Pochybilo 
sa asi len v jedinom – chýbala väčšia propagácia podujatia. Missky by si boli zaslúžili 
ešte viac pozornosti. Pokiaľ niekomu vo výsledkovej listine chýbajú úspešné mladé Tr-
navčanky, tak „chyba“ bola práve v ich mladosti. Súťažiť v tomto prípade je možné až po 
dovŕšení osemnástky.

 MEDZINÁRODNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ MESTSKÝCH POLÍCIÍ

Edo KRIŠTOFOVIČ, -pt-, 
foto: R. Jalovec

V Areáli zdravia v Modranke sa v polovici 
júna uskutočnil medzinárodný futbalový 
turnaj mestských polícií O pohár primá-
tora mesta. Spomedzi štyroch družstiev 
zo Zabrze, Břeclavi, Hodonína a domácej 
Trnavy boli najúspešnejší mestskí poli-
cajti z Hodonína. Po nerozhodnom finá-
lovom zápase vyhrali nad Trnavčanmi 
vďaka jedenástkam.

Rekonštrukcia Ulice Ferka Urbánka  
Miestna komunikácia na Ulici Ferka Urbánka bude do 31. augusta 2004 uzavretá z dôvo-

dov rekonštrukcie cesty a chodníka. Investor, spoločnosť Slovakia MAX, a. s.,  tým napĺňa 
podmienky mesta a obyvateľov tejto časti, ktoré predniesli k podnikateľskej aktivite v býva-
lom objekte BAZ. Pri prácach bude posunutá komunikácia a vytvorený zelený pás, čím sa 
majú eliminovať prípadné rušivé vplyvy. Obchádzka počas uzávierky miestnej komunikácie 
povedie cez ulice A. Hlinku, resp. Hospodárska,  Študentská a Jána Bottu. Po rekonštrukcii 
chce súkromný investor v septembri tohto roka otvoriť v obnovenom objekte obchodno-zá-
bavné centrum. 
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Dóm sv. Mikuláša
pondelok – piatok:  9.00 – 12.00 h 
                               14.00 – 17.00 h
                   nedeľa: 14.00 – 17.00 h
Katedrála sv. Jána Krstiteľa
pondelok – piatok:   9.00 – 12.00 h
                                14.00 – 17.00 h
                   sobota: 14.00 – 17.00 h
                   nedeľa: 14.00 – 17.00 h

Kostol sv. Jakuba – Františkánsky
pondelok – piatok: 10.00 – 11.30
                                13.00 – 16.00
utorok, streda, štvrtok:  8.00 – 11.30
                                       13.00 – 16.00
                           sobota:  8.00 – 11.30

Kostol Najsv. Trojice – Jezuitský
pondelok – nedeľa: 8.00 – 17.00

pondelok – nedeľa: 10.00 – 12.00 h
    12.30 – 18.00 h

Upozorňujeme vážených návštevníkov, že sa uskutočňuje rekonštrukcia fasády 
mestskej veže, a preto odporúčame zvýšiť pri prehliadke opatrnosť.

Pohľad na letnú Trnavu z mestskej veže
vstupné: 12 Sk deti
               23 Sk dospelí

Otvorenie trnavských kostolov počas leta

KAMENNÝ MLYN 
033 / 553 32 69
otvorené:
júl: 10.00 – 20.00 h
august: 10.00 - 19.00 h
deti do 10 r.: 16  Sk, dospelí: 26  Sk
po 17.00 h v júli, a po 16.00 h v auguste: 16  Sk
RELAX
Rybníková 16, 033/551 13 23
otvorené: júl, august od 10. do 19. h
dospelí 25  Sk, deti do 12 rokov 15  Sk

CASTIGLIONE
J. Slottu 45, 033 / 550 15 41
jún, august: 9.00 – 19.00 h
júl: 9.00 – 20.00 h
Dospelí: 43  Sk, deti do 14 rokov: 25  Sk
po 15.00 h – dospelí: 
31  Sk, deti do 14 rokov: 18  Sk
poldenná permanentka na 7 vstupov: 
dospelí 175  Sk, deti 105  Sk
celodenná permanentka na 7 vstupov: 
dospelí 240  Sk, deti 140  Sk

Kedy a kam si môžeme ísť zaplávať?

Letné výlety a zábava s Kalokagatiou
Mestské tábory pre žiakov základných škôl pripravila aj počas tohtoročných letných 

prázdnin Kalokagatia – Centrum voľného času v Trnave. Uskutoční sa dovedna osem 
týždňových cyklov od pondelka do piatku, prvý z nich sa začne 5. júla, posledný 
23. augusta. Na deti čaká každý deň v čase od 7.30 do 16.30 h množstvo zábavných 
a športových podujatí, turistických i poznávacích výletov na zaujímavé miesta nielen 
v trnavskom regióne. Počas prvého júlového turnusu to bude napríklad návšteva Pieš-
ťan a plavba loďou, výlet na Dobrú vodu spojený s kúpaním a turistikou, pre účastníkov 
druhého turnusu je pripravená túra na Bukovú s romantickým posedením pri ohni 
a opekaním, a tiež poznávací výlet do bratislavského starého mesta, múzeí a galérie pre 
deti Bibiana. Prvý augustový týždeň bude venovaný výletu na Beckov, kúpaniu, návšte-
ve Nitry a jej Bonsai-centra a Múzea Ľudivíta Štúra v Modre. 

Bližšie informácie v Kalokagatii – CVČ na Streleckej ulici, tel. číslo 033/55 111 93.

Počítačový prázdninový tábor v Trnave
Aj počas tohtoročných letných prázdnin pokračuje v Trnave tradícia mestského po-

čítačového tábora. Uskutočnia sa dva turnusy pre deti od 8 do 15 rokov v internetovej 
kaviarni firmy NEW HESO-COM, s r.o., na Hviezdoslavovej ulici.

Termíny: 19. – 23. júla 2004 a 26. – 30. júla 2004
Deti budú pod dohľadom skúsených inštruktorov. Práca na počítačoch sa strieda po 

dvoch hodinách so športovou činnosťou. Obedy sú zabezpečené v neďalekom obchodnom 
dome Jednota. Bližšie informácie: Ing. Igor VOLEK, tel. 033/5503003, fax 033/5512355.

O cenu Slovenského učeného tovarišstva
Literárny klub Bernolák pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Trnave v spolupráci 
s Mestom Trnava, Spolkom sv. Vojtecha, Knižnicou Juraja Fándlyho, Bernolákovou 
spoločnosťou v Bratislave a redakciou dvojtýždenníka Kultúra vyhlasujú VII. ročník 
celoslovenskej literárnej súťaže o Cenu Slovenského učeného tovarišstva v Trnave 
2004/2005.

Do minulého ročníka tejto súťaže sa prihlásilo 155 autorov zo z celého Slovenska, ba 
aj jeden rodený Trnavčan, ktorý žije v Kanade. Z celkového počtu vyše 700 prác bolo až 
24 ocenených. Podľa slov poroty však máme veľa talentovaných autorov a „krása buď je, 
alebo nie je, nemá vertikálny ani horizontálny charakter. Pretože ide o súťaž, je potrebné 
niektorých určiť...“
Podmienky súťaže:

Prihlásiť sa môžu autori so svojou nepublikovanou tvorbou poézie a prózy. Poslať môžu 
5 básní alebo krátke prózy v max. rozsahu 5 strán, t.j. 150 riadkov. Práce je potrebné 
poslať štvormo, riadne rozdelené a zopäté do štyroch samostatných paré. Na vrchnom 
liste v pravom hornom rohu nesmú chýbať tieto údaje: Meno, priezvisko, adresa, vek 
a súťažná kategória. Potrebné je uviesť aj obsah – názvy jednotlivých prác. Menom 
autora musí byť označený aj každý samostatný list.

Adresa, na ktorú treba poslať práce: 
Spolok sv. Vojtecha, Radlisnkého 5, 917 01 Trnava 
Uzávierka súťaže je 31. októbra 2004, predpokladaný dátum vyhodnotenia 15. január 

2005. Vyhodnotenie súťaže bude zverejnené v Katolíckych novinách, Trnavských 
novinách/Th Extra a v dvojtýždenníku Kultúra.

Deti ďakujú sponzorom za pekný deň 
Chceme sa v mene klientov „veľkého“ Detského domova na Botanickej ulici poďakovať 

mestu Trnava a všetkým tetám a ujom za to, že pomohli pripraviť vynikajúcu atmosféru 
popoludní 28. mája na Jarmoku dobrej nálady. Táto zaujímavá udalosť sa opakuje u nás 
na Medzinárodný deň detí každý rok. Hoci tento raz platil jej „mokrý variant“ – všetko 
sa odohrávalo v priestoroch domova, lebo vonku lialo ako z krhly, bola opäť zaujímavá, 
zábavná a hlavne pre menšie deti krásna, plná vzrušujúcich hier. Odmeny za ich úspeš-
né absolvovanie vyčarovali na tvárach detí radostné úsmevy. Vďaka, tety a ujovia, všetci 
naši sponzori, za tento krásny deň. 

Za všetky deti z domova: Mgr. Zuzana Bartovičová, riaditeľka,
Ing. Adela Mitanová, predsedníčka Združenia priateľov detí DD
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Západoslovenské múzeum            

veľká sála
23. júla, piatok o 16 a 19 h.: Človečina 
(Radošinské naivné divadlo Bratislava)

24. júla, sobota o 19 h.: Človečina 
(Radošinské naivné divadlo Bratislava)

Divadlo Jána Palárika

Galéria Jána Koniarka

7. 7. 2004 
Otvorenie Prázdninového superklubu. 
Prázdninový pozdrav – tvorivá dielňa. 
14. 7. 2004 
Rozprávkové bludisko – hľadanie roz-
právkových hrdinov.
21. 7. 2004
Vedomostný milionár – súťaž o milión 
vedomostí.
28. 7. 2004 
Namaľuj mi radosť – kreslenie na asfalt 
v parku.

Výpožičný čas počas letných mesia-
cov júl – august 2004
Hlavná budova na Rázusovej ulici:
pondelok: 8.30  - 18.30 h
utorok – piatok: 8.00 – 16.00 h
sobota (iba oddelenia pre dospelých): 8.00 
– 12.00 h
Hudobné oddelenie v Dome hudby Mikulá-
ša Schneidera Trnavského:
pondelok – piatok: 8.30 – 16.00 h
streda: 10.00 – 17.30 h
Pobočky sú zatvorené.

pozvánky pozvánky

hlavná budova, Múzejné námestie 3
stále expozície:
Archeológia, Gotická Trnava, História 
mesta, Ázijské  umenie, Kampanológia, 
Oratórium, Ľudová hrnčina
výstavy:
Kalokagatia – celoslovenská výstava 
víťazov súťaže
v koncertnej sále múzea
do 20. 9. 2004
Výročná výstava členov združenia vý-
tvarných umelcov západného Slovenska
v hlavnej budove múzea
do 30. 9. 2004
Prísne tajné
– história munície od šípu po atómovú 
bombu, do 31. augusta
Príroda Malých Karpát
fauna, flóra, mineralógia a geológia 
Malých Karpát – zo zbierok múzea
do 31. 12. 2004
zbierkový predmet mesiaca júl:
ukážka fajansy 

Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského
návšteva na požiadanie, 
tel. 033-5514421, lektor sídli v Múzeu 
knižnej kultúry
expozície:
Pamätná izba Mikuláša Schneidera Trnav-
ského, Dejiny cirkevného hudobného spolku, 
Dvorana slávy dobra
výstavy:
Výtvarná tvorba 
z detských domovov a ústavov 
do 15. 8. 2004

Múzeum knižnej kultúry – Oláhov seminár
Námestie sv. Mikuláša 10
výstavy:
Aj keď sa všetko minie, my nie
– výstava v spolupráci so Spolkom sv. 
Vojtecha 
Historické hračky
– výstava zo zbierok múzea spojená s tvo-
rivými dielňami pre deti 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

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

 
Shake night  9. 7. 2004
Vyvrcholením projektu bude tzv. Shake 
night v piatok 9. júla 2004, kedy sa všetky 

zúčastnené inštitúcie majú stretnúť vo 
virtuálnom priestore počas dvojhodinové-
ho priameho televízneho prenosu (22:00 
– 0:00). V Galérii Jána Koniarka (záhra-
da a interiér Kopplovho kaštieľa) budú 
okrem premietania vstupov z ostatných 
umeleckých centier koncerty (Požoň Sen-
timentál a iné), okrúhly stôl organizovaný 
združením tranzit.sk, párty a otvorenie 
umeleckej kaviarne. Práve umelecká ka-
viareň (Oliver Sadovský & Matúš Vallo) 
upozorňuje v pozitívnom význame na 
praktické okolnosti ovplyvňujúce vníma-
nie umenia a náladu celého umeleckého 
dobrodružstva: posedenie s priateľmi pri 
dobrej káve v atraktívnom prostredí spo-
jené s diskusiou o výstave.

Do programu prázdninových dvorov je zaradená aj Knižnica Juraja Fándlyho, ktorá 
realizuje už 12. ročník zábavných aktivít pre deti pod názvom Prázdninový superklub. 
Počas letných prázdnin vždy v stredu v dopoludňajších hodinách od 10.00 do 12.00 h je 
v oddelení literatúry pre deti Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave pripravený program, 
v ktorom si deti preveria svoju zručnosť, odvahu a tvorivosť. Vstup je na platný čitateľ-
ský preukaz.

Cez leto budú otvorené školské dvory
Mesto Trnava aj v tomto roku umožnilo deťom využívať počas letných prázdnin špor-
toviská v objektoch základných škôl. Sprístupnené budú futbalové, basketbalové 
i volejbalové ihriská, v prípade nepriaznivého počasia aj telocvične so športovým 
náradím. 
ZŠ Mozartova od 12. 7. – 12. 8. 2004 v čase od 8.00 – 14.00 h
ZŠ Spartakovská od 1. 7. – 31. 8. 2004 v čase od 9.00 – 16.00 h  
ZŠ Nám. SUT od 1. 7. – 30. 8. 2004 v čase od 10.00 – 18.00 h
ZŠ Atómová od 1. – 23. 7 a 2 – 31. 8. 2004 v čase od 8.00 – 15.00 h 
ZŠ V jame od 1. 8. – 30. 8. 2004 v čase od 9.00 – 15.00 h
ZŠ Limbová od 1. 8. – 31. 8. 2004 v čase od 9.00 – 14.00 h
ZŠ I. Krasku od 1. 8. – 31. 8. 2004 v čase od 9.00 – 13.00 h
ZŠ K. Mahra od 6. 7. – 27. 8. 2004 
ZŠ Vančurova od 1. 7. –  31. 8. 2004 v čase od 8.00 – 13.00 h, pričom deti majú možnosť nav-
štíviť aj počítačovú učebňu s pripojením na internet v dňoch 1. 7.- 16. 7. a 16. 8. – 31. 8. 2004
ZŠ A. Kubinu od 1. 7. – 31. 7. v čase od 9.00 – 14.00 h
Knižnica J. Fándlyho – júl – august 2004
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kino Hviezda
premieta sa denne o 17.30 a 19.30 h, 
ak na programe nie je uvedené inak

1. 7. 2004: KAMEŇÁK – 2
2. – 6. 7. 2004: HARRY POTTER 
                         A VÄZEŇ Z AZKABANU
začiatok o 15.00; 17.30 a 20.00 h
7. – 8. 7. 2004: SCOOBY DOO – 2
9. – 12. 6. 2004: 50 KRÁT A STÁLE 
                           PO PRVÝKRÁT
13. – 14. 7. 2004: STRATENÉ 
                             V PREKLADE
15. – 18. 7. 2004: VAN HELSING
19. – 20. 7. 2004: PÄŤ LUPIČOV 
                             A STARÁ DÁMA
21. 7. 2004: INVÁZIA BARBAROV
21. – 26. 7. 2004: SPIDER MAN – 2
                     POZOR! Slovenská premiéra!
27. – 29. 7. 2004: KRAJINA STRELCOV
                            začiatok o 17.30 a 20.00 h
30. 7. – 4. 8. 2004: SCHREK – 2 

detské predstavenia o 15.30 h (nedeľa)

4. 4. 2004: HARRY POTTER A VÄZEŇ 
                  Z AZKABANU
                  POZOR! Začiatok o 12.30 h!
11. 4. 2004: BLÍZKE STRETNUTIE 
                    S VESELÝM ČERTÍKOM
18. 7. 2004: O MAŠKRTNOM 
                    MEDVEDÍKOVI
25. 7. 2004: PRÍBEHY PRE DETI

Prírodné kino
Začiatok predstavení o 21.30 h, v prípade 
nepriaznivého počasia sa premieta 
v kine Hviezda. Oznam o zmene miesta 
premietania – najneskôr 15 min. pred 
začiatkom.

1. 7. 2004: KAMEŇÁK – 2
2. 7. 2004: HARRY POTTER A VÄZEŇ 
                  Z AZBAKANU
3. – 4. 7. 2004: NÁVRAT DO COLD 
                         MOUNTAIN
5. – 6. 7. 2004: ÚSVIT MŔTVYCH
7. – 8. 2004: ŠIALENÉ RANDE
9. – 11. 7. 2004: KRAJINA STRELCOV
                     POZOR! Slovenská premiéra!
12. 7. 2004: 50 KRÁT A STÁLE 
                    PO PRVÝKRÁT
13. – 14. 7. 2004: RISKNI TO S POLLY
15. – 17. 7. 2004: PÄŤ LUPIČOV 
                            A STARÁ DÁMA 
                     POZOR! Slovenská premiéra!
18. – 19. 7. 2004: KÁMOŠI
20. – 21. 7. 2004: HORE BEZ
22. – 23. 7. 2004: OCEÁN OHŇA
24. – 25. 7. 2004: SPIDER MAN – 2
26. – 27. 7. 2004: VÝPLATA
28. – 29. 7. 2004: DEŇ PO TOM
30. – 31. 7. 2004: SPY KIDS – 3D

PROGRAM TRNAVSKÝCH KÍN 
NA TELETEXTE str. 401

Program trnavských kín na júl 2004
pozvánky

11. – 15. 8. 2004  Trojičné námestie 
KINEMATOGRAF  
NA CESTÁCH PO SLOVENSKU
začiatok predstavení o 21. h

11. 8. 2004   Díky za každé nové ráno
12. 8. 2004   Záhrada
13. 8. 2004   Divoké včely
14. 8. 2004   Nuda v Brne  ► 
15. 8. 2004   Knoflikáři 
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