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Športová hala bude mať novú podlahu
Na svoje 30. narodeniny dostane mestská športová hala výnimočný darček od 
mesta. Na jeseň sa začne výmena povrchu hlavnej hracej plochy. Náklad na reali-
záciu projektu dosiahne približne 5 miliónov 300 tisíc korún, z toho 600 tisíc korún je 
grant od Ministerstva školstva SR.   

Mesto Trnava podalo na Ministerstvo školstva SR dovedna tri projekty obnovy a vý-
stavby športovísk. Zámerom druhého z nich je výstavba krytej tribúny na atletickom 
štadióne Slávia, tretí rieši rekonštrukciu dvoch futbalových tréningových ihrísk na Zá-
kladnej škole Kornela Mahra v Trnave. 

„Aby sa na ministerstve ľahšie rozhodovali, stanovili sme aj prioritu, pre ktorú sme 
napokon grant naozaj dostali,“ povedal vedúci odboru investičnej výstavby Mestského 
úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš. Následne sa musí uskutočniť vypísanie verejnej 
súťaže na dodávateľa prác. Situáciu trochu komplikuje fakt, že vybraný dodávateľ bude 
môcť začať rekonštrukciu najskôr na prelome septembra a októbra, keď sa už začína 
halová sezóna. Práce sa preto budú musieť po dohovore so správou športovej haly zladiť 
s dlhodobým programom športovcov a termínmi zápasov. V tejto súvislosti sa uvažovalo 
aj o rozložení obnovy do dvoch kalendárnych rokov, snahou mesta však bude ukončiť 
práce v najkratšom možnom čase. 

Nový povrch by mal spĺňať najvyššie parametre pre športoviská tohto druhu. Budú 
to veľkoplošné parkety s rovnomernými technicko-mechanickými vlastnosťami, ktoré 
dokážu zabezpečiť optimálny odraz lopty v každom bode. „Zostáva otvorená už len 
otázka, či na novom kvalitnom športovom povrchu budú súťažiť aj kvalitné trnavské 
športové kolektívy. Je iróniou osudu, že hádzanársky oddiel, ktorý dosiahol vlani dobré 
výsledky v rámci Slovenska, v tomto roku odhlásil mužstvo dospelých zo všetkých 
súťaží. Preto dúfame, že náš oneskorený darček k 30. narodeninám športovej haly bude 
aj podnetom pre trnavských športovcov podávať výborné športové výkony a dospieť 
k športovému majstrovstvu,“ dodal Ing. Béreš.            

Rozdiel medzi výškou grantu z ministerstva školstva a cenou prác doplatí mesto 
z vlastných rozpočtových zdrojov. Ak by sa mala realizovať aj dostavba krytej tribúny na 
Slávii, bola by potrebná suma 30 miliónov korún, na rekonštrukciu futbalového ihriska 
v areáli ZŠ Kornela Mahra približne 3 milióny 600 tisíc korún.                                   -eu-

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Koncom júna sa na pôde trnavskej radnice konalo 10. riadne zasadnutie mest-

ského zastupiteľstva. K najdôležitejším bodom programu patrila tretia aktualizácia 
mestského rozpočtu, schválenie dotácií a riešenie otázok týkajúcich sa materského 
a základného školstva.

Trnavskí poslanci prijali aj všeobecne záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch, 
ktoré zohľadnilo legislatívne zmeny súvisiace s novelou zákona. Tá zrušila poplatky 
z predaja alkoholických nápojov, tabakových výrobkov a poplatky za ubytovaciu ka-
pacitu. Vzhľadom na pripravovanú fiškálnu decentralizáciu sa však predpokladá, že 
mestá a obce budú musieť od budúceho roka prehodnotiť celú koncepciu miestnych 
daní, ktoré budú podstatným finančným nástrojom na tvorbu ich rozpočtov. Problém 
pre samosprávy však predstavuje skutočnosť, že východiskom nového financovania 
má byť tohtoročný rozpočet, ktorý je poddimenzovaný o tri miliardy korún. Presunu-

Kultúra – záhrada nášho bytia  
Film Martina Šulíka Záhrada patrí k dielam, ktoré ponúkajú množstvo obrazov 

i symbolov. Otvára tím priestor pre interpretácie, pričom nás nútia nielen 
konzumovať, ale aj premýšľať. Napriek rôznym výkladom filmu, vyvoláva v nás 

harmóniu ako vnútornú reakciu na precítený dotyk s realitou. 
Vo mne vzbudil niekoľko paralel. Odhliadnuc od zámerov tvorcov filmu sa ich aspoň 

na pár riadkoch pokúsim naznačiť. Možno sa odkloním od autorovho myslenia, 
no domnievam sa, že dielo je otvorené i preto, 

lebo umožňuje myslieť aj nemyslené.
Záhrada je symbolom nášho dedičstva, kultúry v tom najširšom zmysle slova, ktorú 

sme dlhé roky zanedbávali. Je ohradená od ostatných kultúr. Utesnili a zatemnili sme 
ju pred novými, vlastnými i cudzími, podnetmi. Uchovávame ju skôr ako majetok, 

ktorý možno predať, resp. ako dôkaz vlastnej identity, no bez toho, aby sme sa 
usilovali porozumieť jej podstate. Kultúra, na ktorú sa odvolávame, už nie je súčasťou 

života. Je záhradou, ktorú sme dávno nenavštívili, a ani nevieme, čo kde je a načo 
slúži. Jej stav symbolizuje stav spoločnosti. Záhrada je totiž i záhradou nášho bytia. 

Bytia, ktoré zabudlo na vlastnú podstatu, na autentické vzťahovanie sa k sebe 
i svetu, na hľadanie zmyslu. Ostávajú iba zdedené slová, tradície a zvyky. 

Ich pravý zmysel sme stratili.
Mladá generácia, ktorú predstavuje syn – učiteľ Jakub, má čoraz menší záujem 

udržiavať hodnoty, ktoré sa jej nedotýkajú, pretože im neporozumela v rámci 
kontinuity života. Ich otcovia, ktorých rolu stvárnil Marián Labuda, tiež len prevzali 

dedičstvo – záhradu, o ktorú sa ďalej nestarali, do ktorej nevniesli kus svojho vnútra. 
S vernosťou prebrali tradíciu, no nikdy ju nesformulovali do autentického postoja.

Film svojou vlastnou rečou poukazuje na pomery v spoločnosti. Uchoval si 
pritom autentickosť pohľadu a neskĺzol do tradičných obrazov, ktoré nenútia 

diváka zamyslieť sa. Podáva svoju reflexiu. Je výzvou, aby sme si aj my nastolili tie 
najzákladnejšie otázky vlastného bytia i spolubytia s inými.

Chceme si vôbec základné otázky klásť? Alebo sme si už zvykli unikať do extrémnej 
individuality, ticha formálnych slov, drog či sexuality ako jediného územia, kde možno 

presiahnuť samých seba? Necítime potrebu vrátiť sa do záhrady bytia, v ktorej sme 
podstatné otázky ľudskej existencie nechali zarásť? 

Kto vyplieni z dedovizne nánosy zjednodušení 
a prinavráti pôvodnú starosť a otvorenosť k životu? 

Do vlastného vstupujeme ako na cudzie. Preliezame odomknutú bránku do záhrady. 
Kedy sme v nej boli naposledy? Jej stav vyjadruje stav jednotlivca i spoločnosti 

ako celku. Kto je dnes ochotný nespraviť iba hrubú čiaru za minulosťou, ale snaží 
sa ešte pochopiť súčasnosť ako dôsledok vlastných zlyhaní, pomenovať vážne 

celospoločenské krivdy a začať s upratovaním svojej záhrady? 
Oplotenie, odvolávanie sa na uzavretú tradíciu, nepomôže. Ostáva nám vstúpiť do 
nej a nanovo hľadať zmysel bytia a spôsob vzájomného prerozprávania. Nedivme 

sa, ak knihy, v ktorých nám predchádzajúce generácie sprostredkovali hľadanie, 
budeme musieť čítať nanovo a možno aj úplne inak, ako sme si zvykli. 

Ak sa nám podarí vrátiť sa do záhrady a s ochotou pozorne vnímať jej i vlastný 
zmysel, nanovo objavovať jej krásy, vrátime záhrade i sebe pravú hodnotu. To nám 

umožní vzlietnuť a prekonať obmedzenia tak, 
ako sa to podarilo „panne Zázračnici“. 

Pavol TOMAŠOVIČ                            Film Záhrada môžete vidieť 12. 8. 2004 o 21. h na Trojičnom námestí 
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tie kompetencií bez finančného krytia, resp. ich získavanie prostredníctvom zvyšo-
vania daní môže vyvolať vzhľadom na príjmy obyvateľov nesystémové kroky. Tým by 
hrozila stagnácia v postupnom rozvoji miest a obcí. 

Tretiu aktualizáciu rozpočtu schválili mestskí poslanci na základe zmien vo finanč-
ných tokoch a kvôli uchádzaniu sa o peňažné prostriedky z európskych zdrojov. V príj-
movej časti zohľadňuje aktualizácia skutočné príjmy z daní, decentralizačné dotácie 
i najnovšie informácie, ktoré sa týkajú transferov z Ministerstva výstavby a regionálne-
ho rozvoja SR. Úpravou prešli aj úvery a transfery z ministerstva hospodárstva.

Do výdavkovej časti bol zaradený nový program Cestovný ruch – infraštruktúra, 
a zároveň boli upravené položky dopravy, školstva, mládeže a športu. V rámci sociálnej 
starostlivosti zdvihli poslanci rozpočet o 500 tisíc Sk, aby eliminovali dôsledky zvýšenia 
cestovného poplatku za mestskú hromadnú dopravu. Úpravy v rozpočte zachovali vyrov-
nanú stranu príjmov i výdavkov.                                                                                     -pt-

Uskutoční sa obnova Dómu sv. Mikuláša    
Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Dómu sv. Miku-
láša je cieľom projektu, ktorý predložila Rímsko-katolíc-
ka cirkev, farnosť v Trnave, v rámci grantového progra-
mu mesta Trnava. Poslanci mestského zastupiteľstva 
schválili na svojom 10. riadnom zasadnutí poskytnutie 
požadovanej dotácie na tento účel v plnej výške 400 
tisíc korún. 

Havarijný stav múrov Dómu sv. Mikuláša nad jeho zá-
kladmi najmä na severnej strane objektu spôsobila vlhkosť. 
Prispela k tomu aj nesprávna technológia opravy, ktorá sa 
uskutočnila v roku 1995. Práce na postupnom vysúšaní 
a oprave obvodového muriva dómu sa by sa podľa pôvodné-
ho predpokladu mali začať už v auguste. Postupne sa usku-
toční osekanie vonkajších omietok, odškárovanie muriva, 
osekanie vnútorných omietok, zemné práce, uloženie kana-

lizačných dažďových potrubí a vytvorenie anglických dvorcov. Múry by mali zostať odkryté 
kvôli vysúšaniu najmenej jeden rok. Na realizáciu prác bude dohliadať Krajský pamiatko-
vý úrad v Trnave. Predpokladaný celkový náklad na obnovu je 3 milióny 380 tisíc korún. 

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili dotáciu vo výške 100 tisíc korún aj na 
opravu ďalšej národnej kultúrnej pamiatky v Dóme sv. Mikuláša – vzácneho chrámové-
ho organa. Na oba účely prispeje tiež Ministerstvo kultúry SR v rámci nového grantové-
ho programu Obnovme si svoj dom. 

Dotáciu vo výške 200 tisíc korún dostane aj Spolok sv. Vojtecha na obnovu fasády 
na Radlinského ulici. Schválené boli ešte dotácie 80 tisíc korún pre občianske zdru-
ženie Centrum pomoci a vzdelávania na zriadenie hospica v Trnave, 100 tisíc korún 
pre Knižnicu Juraja Fándlyho na doplňovanie knižničného fondu, 200 tisíc korún pre 
Hádzanársky klub 47 Trnava na podporu reprezentácie mesta, 100 tisíc korún pre 
Hádzanársky klub ŠK Trnava – Modranka na jeho činnosť. Sumu 100 tisíc korún 
môžu ešte dostať podmienečne Združenie na ochranu zvierat v Trnave na vybudova-
nie útulku pre opustené zvieratá a fakultná nemocnica na kúpu cerebrálnej jednotky 
neurologickej kliniky.                                                                                                  -eu-

Projekt obnovy atraktívnych kútov Trnavy
Nový program Cestovný ruch – infraštruktúra, 

ktorý bol zaradený do rozpočtu mesta, je zame-
raný na komplexnú obnovu územia od severový-
chodnej veže hradieb cez park na Hlbokej ulici, 
prírodné kino až po Ulicu Dolné bašty.

Dôraz bude na využití historického, prírod-
ného a kultúrneho potenciálu danej lokality. 
Mesto týmto programom pružne zareagovalo 
na možnosť získať podporu z grantu v oblasti 
cestovného ruchu. Pripravený projekt nadvä-
zuje na dlhodobú koncepciu mesta. Zohľadňuje 

rekonštrukciu amfiteátra s jeho novým využitím pre cestovný ruch a široké spektrum 
kultúrnych podujatí. Obnova prírodného kina je v projekte zapracovaná spolu s revita-
lizáciou hájika na Hlbokej vrátane výsadby novej zelene a opravy hradobného systému. 
Do zamýšľaného celku je zahrnutý aj turistický chodník a cyklotrasa, ktorá by mala 
byť napojená na Bernolákov park. Samotná realizácia je rozložená na dva roky (2004 
a 2005). Ak mesto uspeje so svojím projektom, 80 percent nákladov by mali pokryť 
financie z grantu.                                                                                                             -pt-

Okno zo stredoveku do tretieho tisícročia
Stredoveké okno z obdobia neskorej gotiky bude vo 
forme otvorenej sondy prezentované na obnovenej 
klasicistickej fasáde domu na Hviezdoslavovej ulici 12. 

Okno s kamennou šambránou v tvare kríža, ktoré 
už na prvý pohľad bude poukazovať na starobylosť 
budovy, objavili počas reštaurátorského prieskumu 
Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc. a Ing. Milan Kazi-
mír z Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Ako 
potvrdili, ide o veľmi hodnotnú a vo viacerých ohľadoch 
ojedinelú stavbu vybudovanú z pálených tehál v 14. 
storočí, ktorá patrí do malej skupiny prejazdových 
domov, odlišných od bežných domov s prejazdom, ktoré 
dnes tvoria prakticky celú zástavbu Mestskej pamiat-
kovej rezervácie Trnava. Medzi zvláštnosti domu patrí 
aj atypický drevený trámový strop jednej miestnosti na 
prízemí pri ulici, ktorý tu zrejme prežil v autentickom 
stave od stredoveku.  

Mimoriadnou, dnes už však neviditeľnou kuriozitou je, že dom bol postavený na mieste 
pôvodného drevohlinitého meštianskeho domu vybudovaného netrvanlivou technológiou, 
ktorý ako prvé ucelené obydlie tohto typu v Trnave objavil počas archeologického výskumu 
v januári 2003 archeológ Západoslovenského múzea Jozef Urminský (o tomto z celosloven-
ského hľadiska unikátnom objave sme informovali v Novinkách z radnice č. 4/2003).

Viac o pamiatkových hodnotách obnoveného domu na Hviezdoslavovej 12 prinesieme 
v niektorom z budúcich vydaní nášho mesačníka.                                                         -eu- 
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Na Michalskej ulici v Trnave, presne na mieste domu, 
kde býval P. Teodor Jozef Tekel, vynikajúci predstaviteľ 
slovenského moderného výtvarného umenia, sa stavia. 
„Tekelov dom“ od mesta kúpil Jozef Dendiš, zberateľ, 
rezbár a reštaurátor historických artefaktov. „Som zbe-
rateľ Tekelových obrazov a uisťujem vás, že na tomto 
mieste, kde práve stojíme, vyrastie polyfunkčný dom, 
v ktorom bude aj stála výstava slovenskej moderny 
s hlavným dôrazom na dielo pátra Tekela,“ informoval 
nás vo výkope pivnice budúceho domu. 

Jej steny sú už postavené zo starých tehál padnutého 
„Tekelovho domu“ a reprezentujú pestrú škálu výroby tehál 
v Trnave od tzv. prstoviek až po tehly vyrábané v IX. storo-
čí. Dendiš vyrastal na Michalskej ulici a u pátra Tekela bol 
ako chlapec častým hosťom. Páter ho učil kresliť. „Dodnes 
mi utkvel v pamäti obraz, ako po Michalskej dennodenne 
chodieval okolo nás s obedárom v ruke jednoducho obleče-
ný, usmiaty, vo vysokých filcových čižmách, v saku a ko-
šieľke s malým golierom. Chodieval po obed sestričkám na 
biskupský úrad a vždy si našiel pekné slová pre chlapcov 
pobehujúcich za loptou.“ 

Jozef Dendiš má vo svojej zbierke 150 Tekelových obrazov. 
Časť z nich už dvakrát zapožičal Národnej galérii v Brati-
slave pri poriadaní výstav obrazov pátra Tekela. Prvá z nich 
bola otvorená v Galérii Jána Koniarka v Trnave a neskôr 
putovala do Levoče a Budapešti. Druhá výstava bola na 
prelome rokov 2002 – 2003 v Mirbachovom paláci v Bra-
tislave, a potom v Dolnom Kubíne. „Vo svojej zbierke mám 
všetky druhy Tekelových výtvarných techník: olej, mastný 
pastel, škrabaný pastel, suchý pastel, tuš, ceruzku, moridlá 
a aj ich kombinácie. Všetky Tekelove obrazy, ktoré mám, 
odfotografoval frontman trnavskej fotografie Jozef Filípek 
pre knihu Aleny Piatrovej. Kniha mapuje doteraz známe 
diela pátra Tekela. Bol veľmi plodný autor a myslím si, že 
vo svojom pohnutom živote mohol vytvoriť niekoľko tisíc 
diel. Znie to možno neskromne, ale som znalec  jeho diela. 
Z tohto dôvodu si dovolím tvrdiť, že jeden obraz v knihe je 
falzifikát,“ prezradil Jozef Dendiš. 

O stálej výstave Tekelových diel sníva už dlho. To, že 
sa mu darí svoj úmysel uskutočniť, a že diela budú raz 
vystavené presne na mieste, kde ich autor žil a tvoril, je 
takmer zázrak. Roky čakal so začatím stavby. Po premrhaní 
niekoľkých termínov takmer o pozemok prišiel. Všetko sa 
zmenilo, keď svoj zámer vysvetlil primátorovi Trnavy Ing. 
Štefanovi Bošnákovi a členom mestského zastupiteľstva, 
ktorí súhlasili s predĺžením termínu. V tom čase už u zná-

meho architekta Jozefa Danáka vznikal projekt na polyfunkčný dom, v ktorom bude okrem 
výstavnej siene slovenskej moderny na poschodí aj reštaurátorská dielňa a časť domu bude 
venovaná stredovekému umeniu. Budú tam aj úlomky keramiky, gotický tanier a nepoško-
dené barokové sklo z archeologického prieskumu pozemku. Umelec – keramikár Štefan 
Mlich zo Seliec pri B. Bystrici podľa úlomkov keramiky vytvára kópie starej keramiky aj 
s maľovaným dekorom. Jozef Danák vyhotovil projekt domu zdarma. 

Dokončenie domu je v horizonte troch rokov. „Keby som nemal podporu skupiny sloven-
ských umelcov a ľudí zo zberateľskej oblasti, ktorí majú s výstavami a podobnými projektmi 
skúsenosti, nikdy by som do toho nešiel. Nebude to jednoduchá budova a nebude to jedno-
duchý priestor. Určite však bude príspevkom pre trnavskú kultúru. Nad názvom domu som 
ešte neuvažoval, ale istotne v ňom bude meno pátra Tekela. To je môj životný cieľ, ktorému 
podriaďujem všetko. Mnohí o mne tvrdia, že som nezodpovedný, lebo nie som ani presný 
a ani spoľahlivý. Je to pravda, ospravedlňujem sa všetkým, ktorým som ublížil. Keď však 
chcem dokončiť toto dielo a urobiť výpoveď o pátrovi Tekelovi, nesmiem si všetko brať príliš 
k srdcu,“ vážne dodal na záver Jozef Dendiš.                                                    Marián MRVA

– Bolo mi do smiechu, 
keď som nedávno čítal 

článok o „objavení“ doteraz 
širokej verejnosti nezná-

meho slovenského výtvar-
níka – modernistu Pátra 

Tekela. Môžem zodpovedne 
prehlásiť, že mám svedkov, 
ktorí dosvedčia opak tohto 

tvrdenia. Po skončení II. 
svetovej vojny navštívili 

františkáni zo Slovenska 
USA a  prijal ich aj pre-

zident Harry Truman. Po 
informácii, že prišli zo Slo-

venska, sa rozpomenul na 
výstavu slovenských výtvar-
ných umelcov v New Yorku. 

Povedal, že Slovensko si 
pamätá cez obrazy pátra 

Tekela, ktoré sú na svetovej 
úrovni, a že keby žil Tekel 

v inej časti sveta, bol by 
z neho uznávaný svetový 

umelec. Dvaja z františká-
nov, ktorí boli pri tom, ešte 
žijú. Pre minulý režim bol 
však sakrálny umelec ne-
žiaduci, a tak páter Tekel 

tvoril a zomrel v zabudnutí 
a chudobe. Nik mu nepo-

mohol. –            
Ján Dendiš

Dielo Teodora Tekela poznal aj H. Truman

Začína sa druhá etapa opráv organa
Nevyhovujúci stav vzácneho organa Rieger Otto Budapest opus 1894 z roku 1912 v Dóme 

sv. Mikuláša naliehavo vyžaduje generálnu opravu. Dôvodom tohto stavu je fakt, že od roku 
vzniku nástroja nebola kompletne rekonštruovaná pneumatická traktúra, ani vymenené 
viaceré jej časti. 

Podľa slov koncertného organistu a organizátora festivalu Trnavské organové dni Mgr. 
art. Stanislava Šurina by mala byť technická stránka pneumatického organa riadne zre-
konštruovaná približne každých 30 – 40 rokov. V ideálnom prípade by sa mal nástroj vždy 
po 10 rokoch aj vyčistiť a znova naladiť. 

Väčšiu opravu vykonala až približne v polovici 80. rokov firma Rieger Kloss z Krnova. Už 
v tom čase bolo naliehavo potrebné zrekonštruovať traktúru nástroja a vymeniť jej časti, to 
sa však neuskutočnilo v celom rozsahu. Presný rozsah prác, ktoré boli vykonané, nie je zná-
my, žiadne oficiálne správy o nich sa údajne nenachádzajú ani v archíve firmy. 

V roku 2001 mesto Trnava prispelo čiastkou 80 tisíc korún na opravu hracieho stola. 
Veľkým impulzom k tomuto kroku bol plánovaný koncert významného českého hudobného 
skladateľa Petra Ebena na festivale Trnavské organové dni. „Hrací stôl bol síce vtedy opra-
vený, ale druhá časť traktúry nie. K dokonalej funkčnosti nastroja je však potrebná oprava 
časti traktúry aj v organových skriniach.“ vysvetľuje Stanislav Šurin, ktorý je autorom 
projektu opravy organa. 

Druhá etapa opráv, ktorá bude zahŕňať kompletnú rekonštrukciu traktúry od hracieho 
stola až k vzdušniciam pre prvý manuál a pedál, by sa mala uskutočniť už v letnom období. 
Mesto na jej realizáciu prispeje sumou 100 tisíc korún, rovnako aj Rímskokatolícky farský 
úrad sv. Mikuláša. 

Organ v Dóme sv. Mikuláša je cenný nástroj na interpretáciu hudby obdobia romantiz-
mu. Podobné nástroje sú vzácnosťou nielen u nás, ale aj v ostatných štátoch Európy. Projekt 
rekonštrukcie organa vznikol aj v súvislosti so skutočnosťou, že tento organ je koncertným 
nástrojom významného slovenského festivalu Trnavské organové dni, ktorých 9. ročník sa 
začne 17. augusta. Časť opráv organa môže byť za priaznivých okolností ukončená do tohto 
termínu. V prácach sa bude pokračovať po ukončení festivalu z prostriedkov grantu Minis-
terstva kultúry SR pridelených na tento účel v rámci programu Obnovme si svoj dom vo 
výške 300 tisíc korún. Predpokladaný náklad na úplnú rekonštrukciu nástroja predstavuje 
viac ako 1 milión korún.                                                                                                        -eu-

foto: -eu-
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Petície proti výstavbe nájomných bytov?
Mesto nemá v úmysle na Mozartovej iba stavať, chce vytvoriť aj oddychovú 
zónu so zeleňou a nové parkovisko    

Mesto Trnava podalo žiadosť na získanie finančných prostriedkov zo štátneho fondu 
rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov na Františkánskej a Clementisovej ulici. 
V oboch prípadoch bolo vydané aj stavebné povolenie.

Keďže samospráva chce pomôcť občanom, ktorí nemajú kde bývať, vybrala už aj ďalšie 
lokality pre možnú výstavbu. V tejto dobe sa posudzujú vplyvy na životné prostredie 
a okolité obytné funkcie. Bez dodržania legislatívnych noriem nie je možné získať sta-
vebné povolenie. Ak teda navrhované lokality nebudú zodpovedať zákonným podmien-
kam, výstavba sa v týchto lokalitách nezačne. 

V tomto zmysle odpovedal primátor Štefan Bošnák zástupcom petičného výboru, 
ktorým poslanci umožnili vystúpiť na mestskom zastupiteľstve. Časť obyvateľov z Mo-
zartovej ulice nesúhlasila s výstavbou v tejto časti mesta. Obávajú sa celkového zhorše-
nia prostredia v okolí ich obytných domov. Mesto tu však plánuje okrem výstavby nájom-
ného domu uskutočniť aj komplexnú úpravu okolia, ktorá bude spočívať vo výsadbe novej 
zelene, vytvorení oddychovej zóny a zároveň bude zohľadňovať aj parkovanie väčšej časti 
obyvateľov.                                                                                                                         -pt-

Veľký sud a prešovanie hrozna na jarmoku 
Mesto Trnava zaznamenáva čoraz väčší záujem zo strany predajcov o účasť na Tra-

dičnom trnavskom jarmoku. Na tohtoročnom, ktorý sa uskutoční v dňoch od 10. do 12. 
septembra, bude obsadených až 347 predajných miest, teda o 16 viac ako v minulom 
roku. Mnohým záujemcom, ktorí sa ešte stále hlásia, však už organizátori nemôžu 
z priestorových dôvodov vyhovieť. 

Podľa slov členky organizačného štábu Ing. arch. Evy Hulmanovej z úseku územného 
rozvoja Mestského úradu v Trnave väčší priestor bude v tomto roku venovaný aj ume-
leckým remeslám. Dôvodom je snaha mesta čo najviac obnoviť pôvodnú tvár a atmosféru 
stáročia trvajúcej tradície trhov, ktoré významne prispievali k rozvoju Trnavy už v pred-
mestskom období. Na jarmoku v Trnave ukáže svoje umenie viac ako sto umeleckých 
remeselníkov z celého Slovenska nielen pred radnicou a na Hlavnej ulici, ale po prvý raz 
aj na Hviezdoslavovej ulici. Ani v tomto roku tu nebudú chýbať košikári, drotári, kováči, 
keramikári, rezbári, výšivkárky, čipkárky, výtvarníci, kožušník, medovnikári, výrobco-
via šúpoľových bábik a košíkov, slamených ozdôb, tkaných kobercov, kraslíc, zvoncov, 
fujár a píšťal, aranžéri suchých kvetov a kožiari. Zaujímavou novinkou bude výroba 
farebných vitráží do okien kostolov. Originálnu pamiatku na Tradičný trnavský jarmok 
2004 bude vyrábať na požiadanie razič mincí.

Neoddeliteľnou súčasťou obchodovania v Trnave bolo odjakživa víno. Nielen reminis-
cenciou na slávnu tradíciu trnavského vinárstva a vinohradníctva, ale aj ďalším potvrde-
ním jeho súčasnej renesancie budú ukážky pôvodného spôsobu výroby. Obrovský sud na 
víno a tradičné nástroje zaujmú svoje miesto pod holým nebom a známy trnavský vinár 
Pavol Šulan po prvý raz predvedie priamo pred očami návštevníkov jarmoku prvé kroky 
premeny slnka v zrelých strapcoch na zlatý mok. Na obveselenie detí i dospelých poslú-
žia obvyklé jarmočné atrakcie a pre náročnejších je pripravený bohatý kultúrny program 
(podrobne na 43. strane).                                                                                                 -eu- 

Na pomoc sociálne odkázaným cestujúcim   
Mesto bude riešiť dopad zvýšenia cestovného prostredníctvom jednorazo-
vých dávok, na tento účel je v rozpočte pol milióna 

Na svojom 10. riadnom zasadnutí 22. júna rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Trnave aj o možnostiach samosprávy eliminovať dopad zvýšenia cestovného v mest-
skej hromadnej doprave (MHD) na sociálne odkázaných občanov. Ako odznelo v dis-
kusii, MHD je v kompetencii vyššieho územného celku (VÚC), ktorý dostáva finančné 
prostriedky na pokrytie nákladov zo štátneho rozpočtu. Vzhľadom na ich nedostatočnú 
výšku bolo potrebné upraviť cestovné. Občanom, ktorých sa táto úprava najviac dotkla, 
sa mesto Trnava rozhodlo pomôcť v rámci svojich rozpočtových pravidiel prostredníc-
tvom jednorazových sociálnych dávok. Poslanci zvýšili v rozpočte mesta položku na tieto 
účely o 500 000 korún. Právo požiadať o poskytnutie príspevku na cestovné v MHD majú 
dôchodcovia, ktorí spĺňajú podmienky sociálnej odkázanosti podľa Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 193/2003. Podľa údajov z júla tohto roka možno poskytnúť dávku dôchodco-
vi, ktorého jediný príjem nepresahuje výšku 5496 Sk (životné minimum x 1,2) a u dvojice 
9336 Sk. O jednorázové dávky je možné žiadať od 1. augusta. 

Ak by v budúcnosti prešla kompetencia v oblasti MHD na mesto Trnava, uvažuje vede-
nie mesta o systematickom riešení cestovného prostredníctvom čipových kariet. Takým 
spôsobom môže samospráva dotovať občanom časť cestovného z mestského rozpočtu.   -pt-

Operácie šedého zákalu aj v poliklinike
Už v septembri by sa mali uskutočniť prvé operácie na novom oddelení jednodňovej 
očnej chirurgie v trnavskej Mestskej poliklinike.

Snahou neštátnych očných lekárov MUDr. 
Jozefa Horvátha (na fotografii) a MUDr. Marty 
Gabrielovej je ponúknuť obyvateľom Trnavy 
a trnavského regiónu komplexné služby vrátane 
operácií šedého a zeleného zákalu. Tie sa v rámci 
trnavského i senického regiónu uskutočňujú zatiaľ 
len vo Fakultnej nemocnici v Trnave, počet pacien-
tov, ktorí operácie potrebujú, však prevyšuje jej 
kapacitné možnosti. 

Podmienky na jednodňovú očnú chirurgiu budú 
vytvorené v bývalom oddelení nukleárnej medi-

cíny. Nové oddelenie bude mať dve očné ambulancie a operačnú sálu s vybavením na 
úrovni európskeho štandardu. So stavebnými a technickými úpravami sa začalo hneď 
po uvoľnení priestorov, nasledovať bude nákup kvalitnej vzduchotechniky a špeciálnej 
prístrojovej techniky . 

„Našou snahou bolo najprv získať na tento účel finančné prostriedky z fondov Európ-
skej únie, to sa však ukázalo ako nepriechodné. Otázku financovania sme preto vyriešili 
zahraničnou pôžičkou,“ povedal MUDr. Jozef Horváth. 

Operáciu šedého zákalu hradí zdravotná poisťovňa, pacienti sa preto nemusia obávať, 
že v novom očnom trakte polikliniky bude tento zákrok pre nich finančne nedostupný. 
Výhodami jednodňovej chirurgie sú nielen menšie ekonomické nároky na poisťovňu, ale 
aj menšia psychická záťaž pre pacienta a jeho rýchlejší návrat do pracovného procesu. 

-eu-

foto: -eu-
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy    aug./sept. 2004
2. 8. 1909 ► V Ratkovej sa narodil redaktor, 
historik a básnik Ľudovít LAŠÁN, vysokoškol-
ský pedagóg, ktorý pôsobil na PdFUK v Trnave 
a autor publikácie Mesto Trnava a jeho samo-
správa (95. výročie).  
9. 8. 1974 ► V Trnave umrel pedagóg, zbor-
majster a dirigent spevokolu Bradlan Miroslav 
JAURA (30. výročie).
12. 8. 1894 ► V Kysuckom Novom Meste sa 
narodil redaktor, publicista a prekladateľ Valér 
VNUK, ktorý pôsobil ako tajomník SSV v Trna-
ve, kde aj umrel (110. výročie).  
14. 8. 1919 ► V Brne sa narodil Jozef FILÍ-
PEK, umelecký fotograf a hudobník pôsobiaci 
v Trnave (85. narodeniny).
15. 8. 1934 ► V Trnave sa uskutočnilo valné 
zhromaždenie Spolku sv. Vojtecha, na ktorom 
bola založená Muzeálna spoločnosť Františka 
Richarda Osvalda (70. výročie).
17. 8. 1904 ► Vo Veľkých Kostoľanoch umrel 
trnavský rodák Štefan RÚČKA, historik, pub-
licista a kňaz, autor historickej monografie 
o Trnave a Hlohovci (100. výročie).
20. 8.1624 ► Kardinál Peter PÁZMAŇ založil 
v Trnave Konvikt pre šľachtických mladíkov a na 
ten účel daroval aj jeden dom (380. výročie). 
20. 8. 1854 ► V Trnave umrel osvietenský 
kňaz a náboženský spisovateľ Pavol STEH-
LÍK, člen Slovenského učeného tovarišstva 
(150. výročie). 
20. 8. 1944 ► V Seredi sa narodil zasl. majster 
športu Dušan KABÁT, futbalista – reprezen-
tant a tréner, člen majstrovského teamu Spar-
taka Trnava (60. narodeniny).
24. 8. 1904 – V Rabčiciach sa narodil spisova-
teľ a novinár Milo URBAN, ktorý pôsobil v 20. 
rokoch minulého storočia  v Trnave ako úrad-
ník SSV (100. výročie).
25. 8. 1684 ► Súd v Trnave odsúdil dve ženy 
podozrivé z bosoráctva na podrobenie sa 
skúške vodou v mestskom jazierku, ktoré 
ležalo medzi Bielym Kostolom a Ružindolom 
(320.výročie).
29. 8. 1944 ► Trnavská vojenská posádka ako 
jediná na západnom Slovensku sa prihlásila 
k povstaniu a spolu s dobrovoľníkmi odišla na 
povstalecké územie, kde sa potom zapojila do 
bojov (60. výročie).
30. 8. 1764 ► V Trnave sa narodil ľudový-
chovný pracovník a cirkevný hodnostár Ignác 
LIEB, člen Slovenského učeného tovarišstva 
a priekopník slovenskej zdravotníckej osvety 
(240. výročie). 

4. 9. 1954 ► Začalo svoju činnosť Krajské 
múzeum v Trnave, dnešné Západoslovenské 
múzeum (50. výročie).
6. 9. 1924 ► V Trnave sa začala štvordňová 
Hospodárska a priemyselná výstava, ktorej sa 
zúčastnilo 472 vystavovateľov (80. výročie).
7. 9. 1914 ► V Trnave sa narodil spisovateľ, 
prekladateľ a ev. kňaz Gustáv VIKTORY (90. 
výročie).
8. 9. 1994 – V Trnave sa uskutočnilo slávnost-
né otvorenie nového Zimného štadióna (10. 
výročie).
11. 9. 1919 ► Na zasadaní mestského zastupi-
teľstva v Trnave zriadili komisiu, ktorá mala 
na starosti zavedenie elektrického prúdu 
v meste (85. výročie).
12. 9. 1969 – V Bratislave umrel trnavský pekár 
a cukrár Štefan Cyril PARRÁK, ktorý vytvoril 
obrovskú zbierku keramiky (35. výročie).
15. 9. 1939 ► V Trnave umrel zakladateľ 
slovenského ľudového bábkarstva Ján STRA-
ŽAN, majiteľ kočovného bábkového divadla 
(65. výročie).
17. 9. 1964 ► V Trnave odovzdali do používa-
nia novú budovu PdFUK (40. výročie).
18. 9. 1994 ► V Trnave sa uskutočnilo 
slávnostné opätovné odhalenie Pamätníka 
holocaustu pred židovskou synagógou (10. 
výročie).
22. 9. 1929 ► V Trnave slávnostne odhalili 
pamätnú tabuľu kardinálovi Jurajovi HAU-
LIKOVI na jeho rodnom dome a prvému 
predsedovi Matice slovenskej a biskupovi Šte-
fanovi MOYZESOVI na budove gymnázia, kde 
študoval (75. výročie).
23. 9. 1944 ► V Trnave umrela športová gymnast-
ka Matilda PÁLFYOVÁ-MAREKOVÁ, členka re-
prezentačného družstva gymnastiek, ktoré získalo 
striebornú medailu na OH 1936 v Berlíne a zlatú 
na MS 1938  v Prahe  (60. výročie).
24. 9. 1734 ► Do Trnavy prišli prvé členky 
rádu sv. Uršuly (270. výročie).
27.9.1864 ► V Černovej sa narodil politik, cir-
kevný hodnostár a publicista Andrej HLINKA, 
predseda SSV v Trnave (140. výročie)
27. 9. 1934 ► V Trnave sa narodil spevák, 
sólista SĽUKu a dlhoročný člen Opery SND 
v Bratislave Elemír SIEGEL (70. výročie).
30. 9. 1914 ► V Trnave v priestoroch Treiman-
novej sladovne bol zriadený lazaret Červeného 
kríža pre zranených vojakov z frontu, na ošet-
rovanie ktorých prispievalo mesto (90. výročie).                                                                                 

P.R. (krátené)

Čo je nové v oblasti vzdelávania?
 Riaditelia základných a materských škôl dostali menovacie dekréty 

V predchádzajúcich týždňoch sa uskutočnili výberové konania na miesta riaditeľov zá-
kladných a materských škôl, ktorých je mesto zriaďovateľom. Konania sa zrealizovali pr-
výkrát podľa nového zák. č. 596/2003 Z. z., ktorý je v účinnosti od 1. 1. 2004. Pre riaditeľov 
zariadení, v ktorých bolo ukončené výberové konanie, sa uskutočnilo 30. 6. 2004 na radnici 
odovzdávanie menovacích dekrétov pod vedením viceprimátora Ing. Vladimíra Butku.

 Materská škôlka na Spojnej už nebude 
Mestské zastupiteľstvo na rokovaní 22.6.2004 schválilo vyradenie materskej školy 

(MŠ) Spojná v Trnave zo siete škôl a školských zariadení z dôvodu nedofinancovania 
originálnych kompetencií a tiež preto, lebo budova predmetnej MŠ nebola majetkom 
mesta. Zároveň sa vyriešilo umiestnenie zamestnancov v ostatných školských zariade-
niach a deti zapísané v tejto MŠ pre školský rok 2004/2005 boli rozmiestnené po dohode 
s rodičmi v materských školách mesta.

 Od septembra budeme prispievať na výrobu jedál v školách a škôlkach 
V školských stravovacích zariadeniach bude od 1. 9. 2004 zavedený príspevok na výrobu 

a odobraté jedlo podľa uznesenia MZ č. 359 z 22. 6. 2004, a to +5 korún pre deti s trvalým 
pobytom v meste Trnava a +10 korún pre deti z okolitých obcí navštevujúce školské za-
riadenia, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trnava. Úpravu si vynútil fakt, že prostriedky, 
ktoré mesto dostalo na financovanie originálnych kompetencií, do ktorých patria aj školské 
stravovne, nezodpovedajú v zmysle platnej legislatívy garantovanému minimu.    

 Spájanie základných a materských škôl 
Nový školský rok nám prinesie aj prvý model v našom meste v oblasti spojenia základ-

nej a materskej školy do jedného samostatného právneho subjektu s premiestnením MŠ 
do priestorov základnej školy – ZŠ I. Krasku v Modranke a MŠ Dedinská v Modranke. 
V týchto mesiacoch prebiehajú rekonštrukčné práce z dôvodu dodržania prísnych pod-
mienok pre školské zariadenia vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 
v Trnave, regionálnym hygienikom. Každá zmena v oblasti školstva z pohľadu spájania, 
zlučovania a pod. musí prechádzať schvaľovacím konaním prostredníctvom Mestského 
zastupiteľstva. Sme presvedčení, že vytvoríme deťom i zamestnancom príjemné prostre-
die pre ich činnosť.

 Vyhrňme si rukávy v spolupráci s Francúzmi
V nadchádzajúcom školskom roku sa pripravuje zaujímavý experimentálny projekt 

pod názvom Vyhrňme si rukávy, ktorý sa bude realizovať na troch základných školách 
– ZŠ K. Mahra, ZŠ Vančurova, ZŠ Atómová. Experiment sa bude uskutočňovať na 1. 
stupni ZŠ pod odborným vedením Štátneho pedagogického ústavu Bratislava. Projekt je 
zameraný na zavedenie nových foriem výučby technických predmetov, a mal by vytvoriť 
oveľa zaujímavejšiu možnosť oboznamovania sa s vedeckými poznatkami v prvom rade 
pre naše deti pri použití rôznych pomôcok. Riaditelia a pedagógovia z uvedených škôl sa 
zúčastnili odbornej pracovnej cesty vo Francúzsku, kde boli školení v danej výučbe. Ex-
periment je finančne a organizačne podporovaný PSA Peugeot  Citroën, Mestom Trnava 
a Ministerstvom školstva SR. Ďalšími partnermi sú Francúzske ministerstvo školstva, 
Akadémia vied Francúzského inštitútu, Slovenská akadémia vied.

Ing. Zuzana LANČARIČOVÁ
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Tisícročná tradícia trhov v našom meste
Na voľakedajšom trnavskom „jarmoku“ by sme si mohli kúpiť nielen koňa, kravu, či 
pelikána, ale v ranom období uhorského štátu možno aj otroka...

Najstaršiu zachovanú písomnú pamiatky o Trnave – listinu z roku 1211, ktorá osvedčuje, 
že ostrihomský arcibiskup Ján daroval časť príjmov trnavského kostola (eclesia de Scum-
bot) ostrihomskej kapitule, pokladal PhDr. Štefan Kazimír vo svojom príspevku K obchodu 
Trnavy do konca 14. storočia1 za dôkaz, že Trnava bola už koncom 12. storočia prosperujúcou 
väčšou osadou s čulým obchodovaním. Nasvedčuje tomu aj pápežské potvrdenie spomínanej 
listiny, kde sa ako patrón kostola spomína sv. Mikuláš, ktorý bol v stredoveku považovaný za 
patróna kupcov a jeho kult k nám priniesli hospites – hostia zo západu. 

Hoci nejestvuje žiadny písomný doklad o tom, že sa v Trnave obchodovalo už pred 
rokom 1211, ani v primitívnych ekonomických podmienkach si nemôžeme predstaviť 
jestvovanie spoločnosti bez výmeny tovaru. 

Je možné, že najstaršia časť Trnavy bola už v predkresťanskom období kultovým mies-
tom, na ktorom sa v určitých dňoch zhromažďovalo obyvateľstvo z okolia, a tieto stretnu-
tia mohli byť vítanou príležitosťou aj na výmenný obchod. Domnienku, že sa v v osade 
obchodovalo s medzinárodným dosahom už vo veľkomoravskej dobe, podporuje aj fakt, že 
ležala na najvýznamnejšej komunikácii celého územia neskôr známej ako „česká cesta“. 
Práve na bývalých pohanských kultových miestach často vznikali aj kresťanské kostoly 
a konanie trhov v Uhorsku na kresťanských kultových miestach je doložené už v prvej 
polovici 11. storočia. Najneskôr začiatkom 11. storočia boli pravdepodobne takýmto 
kresťanským centrom Trnavy rotunda sv. Juraja alebo kostol sv. Michala v najstaršej 
východnej časti mesta. Regulujúcim orgánom trhov v kresťanskom období bola zrejme 
spočiatku cirkev. 

Čoskoro začali uplatňovať trhové právo panovníci, čo prinieslo kupcom právne záruky 
bezpečnosti osôb i majetku, ale mestám i povinnosť odvodov z príjmu. Na základe naria-
denia kráľa Bela I. (1060 – 1063) sa trhy mali konať v sobotu. O trhových mestách alebo 
miestach, ktoré sa konštituovali po vzniku uhorského štátu na území dnešného Sloven-
ska, píše aj historik Matúš Kučera vo svojej knihe Slovensko po páde Veľkej Moravy. 
Spomína nielen názov sobota, ale aj obce, ktoré dodnes nesú pomenovania podľa iných 
dní v týždni, keď sa tam konal trh. V tejto súvislosti sú zaujímavé aj názvy osád na his-
torických trasách smerom k Trnave2, ktoré nasledujú v poradí rovnako ako dni v týždni 
smerom k sobote, resp. k osade Sobota ako k cieľovej pozícii. Vzdialenosť medzi osadami 
je asi pol až jeden deň cesty, ak počítame, že v stredoveku prešiel naložený voz ťahaný 
koňmi približne 23 – 30 km za deň. 

Vieme, že Trnava bola na začiatku 13. storočia známa ako Scembot alebo Scumbot 
(odvodenina z maďarského slova szombat – sobota), preto sa právom môžeme domnievať, 
že najneskôr od roku 1060 sa trh konal v našom meste práve v sobotu. Je však možné, 
že názov Subot mohla niesť osada už v 10. storočí, a preto nemusel súvisieť priamo s na-
riadením kráľa Bela I. 

Z archeologického hľadiska je zatiaľ jediným reálnym dôkazom o tom, že Trnava naozaj 
bola už v predmestskom období prekvitajúcou kupeckou osadou, poklad strieborných mincí 
z 13. storočia, ktoré objavila PhDr. Klára Mészárošová v 80. rokoch minulého storočia za 
Dómom sv. Mikuláša. Mince jednoznačne vypovedajú, že Trnavu navštevovali kvôli obchodo-
vaniu zahraniční kupci, lebo sú cudzokrajného pôvodu a do Uhorska boli dovezené. 

Aký tovar by sme mohli nájsť na „slovenskom“ trhu v Trnave takmer pred tisícro-
čím? Celkom iný ako dnes. Na predaj tam boli najmä dobytok, kone, kože a kožené vý-

robky, obilie a neskôr i víno. Súčasného návštevníka trnavského jarmoku iste prekvapí 
informácia, že podľa Matúša Kučeru v ranom období uhorského štátu boli dosť často 
obchodným artiklom aj ľudia. Napriek tomu, že spoločnosť mala feudálny charakter, 
šlo o určitú formu otrokárskeho systému. O predaji otrokov hovoria viaceré písomné 
pramene. Jeden z možných dôkazov nachádzame aj v blízkosti Trnavy v názvoch dvoch 
dedín – Horné Trhovište a Otrokovce v okrese Hlohovec. Je pravdepodobné, že práve 
v Otrokovciach žili ľudia, ktorí mali byť tovarom na trhu v neďalekom Hornom Trhovišti. 
Domnienku podopiera fakt, že obec Otrokovce patrila do majetku Zoborského opátstva 
a je spomínaná v Zoborskej listine z roku 1113 ako Adradic, čo v preklade z latinského 
jazyka znamená  vyholený, vystrihaný. To bol v tom čase spôsob na označenie človeka 
zbaveného akýchkoľvek ľudských práv. 

V prameňoch z 11. storočia opisujú obchodovanie s ľuďmi aj viacerí arabskí cestovate-
lia, ktorí navštívili Uhorsko. Hovoria o tom, ako Maďari chytajú príslušníkov slovenské-
ho etnika, aby ich mohli odvliecť a predať na trhu s otrokmi, pričom vôbec nedbajú, či ich 
korisť nie je pod ochranou niektorého kniežaťa. Našťastie, v 12. storočí sa už obchodo-
vanie s ľuďmi z trhov vytráca. O tom, či sa obchodovalo s otrokmi aj v Trnave, nemáme 
žiadny dôkaz.

Nevieme s istotou ani to, aký výber potravín vtedajší trhovci ponúkali, lebo nemáme 
ani archeobotanické nálezy z toho obdobia. „Nálezy zo 14. storočia však nasvedčujú, že 
Trnavčania radi jedávali rôzne kôstkové a bobuľové ovocie i vlašské orechy. V ich strave 
sa objavovali ľanové i sezamové semienka a kmín, ba dokonca figy,“ hovorí archeológ 
Západoslovenského múzea Jozef Urminský. Mnohé z týchto zložiek potravy museli 
byť do Trnavy importované. Na trhu sa dalo kúpiť napríklad záhadné morské hrozno 
– ovocie, ktoré dnes poznáme ako ríbezle. Pri archeologických výskumoch sa našli aj 
ulity morských ustríc, a predávali sa tu tiež ryby, ktoré vtedy boli dosť vzácne, lebo ich 
lov obmedzovali zákazy. Podľa historičky Tünde Lengyelovej z korešpondencie Thurzov-
cov vyplýva, že majetní ľudia si v Trnave na trhu mohli kúpiť na večeru trebárs aj peli-
kána. Ponuka tovaru na sobotňajšom trnavskom trhu bola zrejme bohatá a rozmanitá, 
lebo ľudia sem prichádzali zo širokého okolia a nakupovali tu i pre panstvo z okolitých 
hradov. 

Kde vlastne bolo najstaršie mestské trhovisko v Trnave? Ešte aj dnes sa predpokladá, 
že na dnešnej Kapitulskej ulici, ktorá má typický šošovkovitý tvar s námestím ústiacim 
k „hrubému“ kostolu. „Na základe posledných nálezov však vieme, že podobné fórum 
muselo byť aj na dnešnom Trojičnom námestí. Zatiaľ sa nám nepodarilo zistiť, či tieto 
dve výrazné miesta vznikli súčasne, alebo s určitým časovým posunom, ale vieme, že 
v začiatkoch mesta na Trojičnom už bolo osídlenie, ktoré rešpektovalo tvar námestia. Na 
jeho území zatiaľ žiadne stavby neboli doložené, stredoveké domy stáli len na miestach 
terajšej zástavby,“ vysvetľuje Jozef Urminský a dodáva: „Na dnešnej Kapitulskej ulici, 
kde sa už uskutočňovali archeologické výskumy, zatiaľ neboli nájdené žiadne dôkazy 
stavieb z 13. storočia. Tento fakt oslabuje historickú architektonickú koncepciu o tom, 
že šošovkovité námestie na tejto ulici slúžilo ako trhovisko. Pravdepodobnejšie je, že 
pôvodný trh bol na Trojičnom námestí.“

                                                                                                                    pripravila: -eu- 
1(v zborníku z konferencie Trnava 1238 – 1988 zostavenom prof. J. Šimončičom)
2Jana Šulcová, Počiatky trnavskej pečate (zborník Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 3) 

ďalšie zdroje: Mgr. Jozef Urminský (ústne)

Program Tradičného trnavského jarmoku v roku 2004 nájdete na 43. strane.



novinky 
z radnice

r t

A aug./sept. 2004história história

Ján Sambucus a William Shakespeare
V diele veľkého anglického dramatika boli doteraz identifikované motívy 
z jedenástich emblémov Jána Sambuca

Pred 320. rokmi zomrel Ján Sambucus, vý-
znamný humanista európskeho formátu, 

predstaviteľ všestranne vzdelaného 
renesančného polyhistora. 

Narodil sa roku 1531 v Trnave 
na Hlavnej ulici, v blízkosti rad-
nice v rodine zámožného mešťa-
na a richtára mesta, Petra Sam-
buca. Talentovaný chlapec mal 

len dvanásť rokov, keď opustil svoje 
rodné mesto, aby mohol študovať na 

najlepších školách a univerzitách Európy.
Štúdiá začal vo Viedni, pokračoval v Lipsku, 

Wittenbergu, Ingolstadte, Strassburgu, Paríži a v Padove. Stal sa znalcom gréckych 
a latinských autorov, v Paríži získal akademickú hodnosť magistra filozofie a v Padove 
hodnosť licenciáta z medicíny. 

Mal sotva devätnásť rokov, keď vydal svoju prvú publikáciu: Lukianove dialógy s bilin-
gvistickým, latinsko-gréckym textom. Po svojich cestách Európou zbieral vzácne ruko-
pisy antických autorov, venoval vysoké čiastky na staré rukopisy a starožitnosti. V roku 
1552 vydal v Bazileji „Demegoriai“, latinské preklady vybraných textov Xenophona. 
V tom istom roku vydal prácu Epistolarum conscribendarum methodus, latinské pre-
klady vybraných textov Libania. Aj v tejto práci, rovnako ako v Lukianových dialógoch, 
texty upravil pre študujúcu mládež, vypracoval metodiku umenia písania listov. V Pado-
ve, na jednej z najstarších univerzít Európy, si Sambuca vážili a zvečnili jeho postavu na 
freske v aule univerzity. Sambucus v Padove vydal zbierku básní Poemata quaendam, 
ktorá obsahovala poučné epigramy, didaktické básne, filozofické úvahy, napomenutia, 
praktické životné múdrosti, ktoré mali mladým ľuďom pomáhať orientovať sa v živo-
te. Po Padove strávil rok vo Viedni, kde dostal za úlohu usporiadať zbierku latinských 
rukopisov Univerzitnej knižnice. Pokračuje vo vydávaní svojich latinských prekladov 
antických gréckych spisov a maďarských textov s tematikou boja proti Turkom. Opäť 
nasledujú roky peregrinácie. Navštívi Padovu, Paríž. Z Paríža sa vracal cez Taliansko, 
kde pobudol v Janove, Padove, Benátkach, Neapoli a v Ríme. Popri štúdiách sa všade 
venoval zveľaďovaniu svojej zbierky kódexov a kníh. V rokoch 1563 – 64 navštívil Flan-
driu, Belgicko a Holandsko. V Antverpách sa spriatelil s významným tlačiarom Christo-
phorom Plantinom, ktorý sa stal najdôležitejším vydavateľom Sambucových prác. Jemu 
zveril 1. januára 1564 aj rukopis prvého vydania svojich Emblemat. V tom istom roku 
sa vrátil do Viedne, kde sa po dvadsaťdvaročnom putovaní za vzdelaním usadil.  V liste 
Plantinovi roku 1564 s vďačnosťou spomínal na otca po jeho smrti: „Počas dvadsiatich 
dvoch rokov zo skromných príjmov láskavo a štedro podporoval moje štúdiá a putovanie, 
hoci musel opustiť otcovské sídlo a majetky, ktoré ležali v mestečku Zamboc pri samom 
Budíne. Celá Trnava si ho ctila a ľúbila ako otca. ... Bol som jeho jediným synom, no 
väčšmi prizeral na moje vzdelanie, než na to, že ma ľúbi. Pokladal totiž za vhodnejšie, 
aby som bol preč veľmi dlho a veľmi ďaleko a aby som raz mohol zo štúdií zožať úžitok 

a chválu, než aby som si hovel u neho. Štyri moje sestry vydal za mužov statočných 
a veľmi šľachetných; no všetky pochoval skôr, ako sám zomrel; ostal som teda len ja 
sám, jediný, z pokroku ktorého sa tešil a spríjemňoval si starobu...“ (Preklad: Anton 
Vantuch)

Sambucus sa vo Viedni pustil do spracovania zozbieraných rukopisov. Vzácne kódexy, 
ktoré sústreďoval s veľkou námahou, veľkoryso poskytoval každému, kto ich potreboval. 
Na viedenskom dvore pracoval ako lekár, básnik, historik a vydavateľ. Od gréckych au-
torov vydával celý rad editio princepsov, teda prvý krát vytlačených textov, zostavených 
a spracovaných na základe zachovaných rukopisov. Vo Viedni nenašiel také kultúrne 
prostredie, aké inšpirovalo v Európe. Intelektuálnu izoláciu sa snažil zmierniť rozsiah-
lou korešpondenciou s významnými osobnosťami svojej doby. Udržoval bohaté styky 
s Trnavou a bol zástancom trnavských záujmov na cisárskom dvore. Napriek tomu, že 
sa vo Viedni usadil na pozvanie cisára, nevymenovali ho za dvorného knihovníka, hoci 
s touto funkciou počítal. Na viedenskej univerzite ho za profesora slobodných umení 
zvolili jednohlasne, ale katedru nedostal, mal len bežné prednášky, ktoré mu zabezpečili 
skromný príjem. Existenčné problémy poznačili posledné 
roky jeho života. Snaženia, bádateľské úspechy i boje 
o prežitie uzavrela smrť 13. júna 1584. Smútiaci priatelia 
vydali na Sambucovu pamiatku knihu Carmina aliquot 
funebria de obitu Joh. Sambuci Tirnaviensis...scripta ab 
amicis. Leipzig 1584. 

Celkove Sambucus vydal tlačou vyše 70 titulov: antické 
texty, preklady i vlastnú tvorbu.

Z jeho tvorby zbierka Emblematá mala zvláštny 
úspech. Zbierka obsahuje emblémy, teda literárno-
-výtvarný útvar, v ktorom má rovnocenné postavenie 
motto, obraz a báseň. Prvé vydanie z roku 1564 vyvola-
lo veľký záujem a už o dva roky vyšlo ďalšie, doplnené 
vydanie, v tom istom roku vyšiel flámsky a roku 1567 aj 
francúzsky preklad. Časť Sambucových emblémov vyšla 
v anglickom preklade Geoffreya Whitneyho dva roky po 
autorovej smrti.

Najkrajšie ilustrácie zo všetkých Emblemat sú vo 
vydaní z roku 1564. O tomto vydaní Whitney tvrdil, 
že spomedzi všetkých emblémových kníh 16. storočia, 
vyšlo ich okolo 150, práve Sambucova kniha je najele-
gantnejšia. Námety na emblémy Sambucus čerpal  nielen z mytológie alebo z antickej 
literatúry, ale reagoval aj na aktuálne udalosti z domova, píše o otcovi, mnohé emblémy 
dedikuje významným osobnostiam Uhorska, pripomína turecké nebezpečenstvo a čita-
teľom v básni Tirnauiae patriae meae arma prestavil aj svoje rodné mesto. Sambucove 
Emblematá obdivovali významné osobnosti svojej doby, ale bezpochyby najzaujímavejší 
je ich vplyv na velikána svetovej literatúry Williama Shakespeara. Tento vplyv nebol 
bezprostredný, ale svedčí o sile a kráse Sambucových myšlienok, že presvitali ešte aj cez 
sprostredkovaný text prekladateľa Geoffreya Whitneyho a zaujali dramatika.

Whitney preložil 50 Sambucových emblémov. Najhlbší rozbor vplyvu autorov emblé-
mov na Shakespeara spracoval anglický literárny vedec Henry Green, ktorý podrobným 
porovnávaním Whitneyho textov a textov Shakespearových hier označil miesta, kde dra-
matik čerpal motív, myšlienku alebo citát z emblémov.
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Emblém Nusquam tuta fides – Nikde nie sme v istote Sambucus venoval otcovi, Pet-
rovi Sambukymu. Na emblémovom obraze sa opiera slon o kmeň stromu. Za stromom je 
človek podkopávajúci korene stromu. Báseň vysvetľuje scénu: slon, keď si chce odpočinúť, 
oprie sa o strom. Lovci slonov preto uvoľnia, podkopú, prípadne prepília strom natoľko, 
aby sa pod ťarchou zvieraťa vyvalil. Nikde nie sme teda v bezpečí, neverme príliš pokoju, 
lebo sme vystavení úkladom aj na zdanlivo bezpečnom mieste. Shakespeare aplikoval 
motív emblému v básni Znásilnenie Lucrecie a v drámach Henrich VI., Titus Androni-
cus a Cymbeline.  

Podľa literárnych historikov jednoznačne najhlbší dojem na Shakespeara urobil 
Sambucov emblém o mizantropovi Timonovi. V tomto prípade neide o prevzatie detai-
lov alebo citát z textov, ale o prevzatie námetu celej básne, ktorý potom Shakespeare 
majstrovsky rozvinul vo svojej dráme. V diele Williama Shakespearea sa nateraz identi-
fikovali motívy z jedenástich emblémov Jána Sambuca. Inšpirujúci vplyv emblémov vá-
ženého európskeho humanistu v sprostredkovaní G. Whitneyho sa podľa Greena objavil 
minimálne v dvadsiatich troch divadelných hrách Williama Shakespeara.

Slová Jána Bocatia svedčia o tom, že súčasníci poznali význam Sambuca. V básni 
Prechádzajúc Trnavou roku 1592 píše: Trnava, ty slávna, kde Sambucus na svet prišiel, 
obdivujem ťa ako ušľachtilé múry starobylého Ríma, pre tohto jediného syna poznajú ťa 
ďaleko vo svete...                                                                              Klára MÉSZÁROSOVÁ

V októbrovom vydaní prinesieme príspevok o Jánovi Sambucovi od prof. J. Šimončiča 

Po stopách zaniknutých pamiatok Trnavy
Trnava, bohatá na architektúru a kultúrne pamiatky, v minulosti utrpela veľa strát. 
Niektoré „museli“ ustúpiť, iné boli zničené naraz alebo postupne, iné „nesmeli“ 
jestvovať, lebo pripomínali deje, ktoré neboli v čase socializmu vnímané priaznivo. 
Načrime do minulosti, pripomeňme si ich. Veď mnohí starší obyvatelia nášho mesta 
sa na niektoré ešte dobre pamätajú a možno majú aj fotografie.

Už pred začatím stavby Dómu sv. Mikuláša (1380) jestvovala tu románska Kaplnka 
sv. Juraja. Po dostavbe svätyne dómu sa kaplnka „dotýkala“ jej severnej steny, preto bol 
zhotovený gotický otvor spájajúci svätyňu s kaplnkou. Počas rozsiahlych renovačných 
prác a prístavieb bočných kaplniek (1618 – 1630) bola kaplnka zrušená a časť materiálu 
bola použitá pri stavbe priestrannej sakristie (obr. 1, obr. 2).

Zaujímavý je obraz rekonštrukcie dominikánskeho Kostola sv. Jána Krstiteľa (podľa 
prof. J. Šimončiča a Ing. arch. J. Štibrányiho). Na mieste kostola a kláštora sa začala 
nová výstavba. Kostol bol vybudovaný v rokoch 1629 – 1639 (pôvodne jezuitský, univer-
zitný, dnes katedrálny chrám) (obr. 3).

Na Univerzitnom námestí, kde bola v roku 1772 postavená lekárska fakulta Trnavskej 
univerzity, stál mariánsky stĺp (dielo sochára V. Schreibera), ktorý dal v roku 1693 vy-
budovať biskup Juraj Feneši. Po zrušení bola mariánska soška uchovaná a dnes je v nike 
poschodia Farského úradu sv. Mikuláša medzi oknami (obr. 4).

Pri Dome knižnej kultúry (bývalý Oláhov seminár) bola Mestská škola z konca 16. storočia. 
Dom bol v roku 1914 zbúraný a na jeho mieste bola postavená cirkevná budova (obr. 5).

1 2 3

4 5

Počas regulačných prác a budovaní novej 
cesty vedľa Kostola P. Františkánov smerom 
na Spiegelsaal boli nájdené časti základov 
kostola, žiaľ, zväčša rozrumené. Tu sa našli aj 
základy karnera s mnohými kosťami tu pocho-
vaných (obr. 6).

Za cukrovarom, pri bývalom Starom cintorí-
ne, bol Mestský lazaret s Kostolom sv. Fabiána 
a Šebestiána. Spomína sa už koncom 15. storo-
čia. V roku 1741 boli budovy lazaretu a kostola 
rozšírené. Po druhej svetovej vojne tu hava-
rovalo ruské auto s muníciou a výbuch veľmi 
poškodil budovy. Napriek žiadosti o povolenie 
obnovy boli zachované časti zbúrané a terén 
upravený (obr. 7). 

Za socializmu došlo k postupnému ničeniu, 
ale aj rušeniu viacerých sôch a budov. V roku 
1946 bola zničená socha sv. Jána Nepomuc-
kého z roku 1773 na Bučianskej ceste. Nová 
z roku 1947 bola uchránená a prenesená do 
Saleziánskeho ústavu na Kopánke.

Podobne bol poškodený a odstránený ka-
menný kríž za nemocnicou. Socha sv. Jána 
Nepomuckého z roku 1752 pred Paulínskym 

6
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kostolom bola po poškodení premiestnená do niky ohradového muriva, ale po roku 1960 
tam bola zničená (mala odbité ruky i hlavu). Baroková Božia muka vo výklenku s maľ-
bou Panny Márie Trnavskej pri ceste do Malženíc bola tiež zničená. 

Kópia sochy Jána Hollého (Borský Mikuláš) na vnútornom dvore Spolku sv. Vojtecha, 
dielo akad. sochára Jána Koniarka, bola okolo roku 1960, keď tu sídlila štátna tlačiareň, 
zničená (obr. 8).

Východne za budovou okresného súdu bol dom niekdajších Ostrostrelcov. Dom bol 
v roku 1802 obnovený, o čom svedčil latinský nápis s chronostichom nad vchodom. Po 
roku 1947 bola budova úplne prestavaná.

Pôvodne boli na ohrade mosta nad Trnávkou (pri Okresnom dome) na každej strane 
sochy: Panna Mária a Sv. Jozef z roku 1770. Po zakrytí potoka boli sochy umiestnené pri 
ohrade na pravej strane ulice vedúcej na juh, ale po roku 1976 museli byť odvezené. Boli 
uložené na dvore r. kat. fary.

V 70. rokoch min. storočia musela byť sňatá na základe 
výzvy mesta plastika sv. Floriána na dome rodiny Lackovičov-
cov (roh Halenárskej ulice a Múzejného námestia, obr. 9).

história história

Ktoré výročia pripomína poštový lístok?
Tohtoročné leto 

nám prináša 
dve zaujímavé 
výročia, ktoré 
hrali dôležitú 

úlohu v životoch 
dvoch známych 

slovenských 
vynálezcov 

– Štefana 
Baniča (1870 

–1941) a Johna 
Dopyeru (1893 
–1988). Obaja 
vynálezcovia 

pochádzali 
z trnavského 

regiónu 
a preslávili 

sa v Amerike. 25. augusta uplýva 90 rokov odvtedy, čo smolenický rodák Štefan 
Banič obdržal patent na svoj vynález prvého prakticky použiteľného skladacieho 

leteckého padáka a 29. júna zasa uplynulo 75 rokov od toho dňa, čo si John 
Dopyera spolu so svojim mladším bratom Rudym, synovia mlynára z Dolnej Krupej, 

podali žiadosť o americký patent na rezofonickú gitaru, ktorú nazvali – dobro.

Kým Dopyerovci si museli na patentovanie svojej gitary počkať dlhé tri roky, až do 
augusta 1932, v Baničovom prípade uplynuli od zaregistrovania žiadosti do udelenia 
patentu len necelé tri mesiace. O jeho padák sa zaujímali vojenské kruhy, ktoré boli 
natoľko vplyvné, že čas čakania sa až zázračne skrátil. Banič predviedol svoj padák 
verejne 3. júna roku 1914 vo Washingtone, kde pred zástupcami americkej armády 
a zrakmi stoviek divákov zoskočil so svojim padákom zo strechy pätnásťposchodovej 
budovy. Vynález ho nesklamal, a tak hneď v ten istý deň si podal prihlášku o patent. 
Pred deväťdesiatimi rokmi 25. augusta už mal v rukách patentnú listinu s číslom 
1 108 484, ktorú obdržal od Amerického patentového úradu vo Washingtone. 

Nevieme, či sa títo dvaja najslávnejší „Amerikáni“ z trnavského regiónu poznali, no 
pred piatimi rokmi sa vďaka Dobrofestu uskutočnilo aspoň ich symbolické stretnutie. 
Svedčí o tom poštový lístok z augusta roku 1999, na ktorom môžeme vidieť nielen pa-
tentovú listinu Johna Dopyeru na drevené rezofonické dobro z roku 1929, ale i patento-
vú listinu z roku 1914 na skladací letecký padák smolenického rodáka Štefana Baniča. 
Stretnutie oboch velikánov sa uskutočnilo prostredníctvom 28 km dlhého nonstop 
štafetového behu zo Smoleníc cez Dolnú Krupú do Trnavy, s cieľom na trnavskej rad-
nici, kde bolo slávnostné otvorenie Dobrofestu. Bežci niesli do dejiska festivalu nielen 
posolstvo dobra, ale aj imaginárny pozdrav Baniča Dopyerovi formou poštových zásie-
lok označených špeciálnou pečiatkou s nápisom „Prepravené bežeckou dobropoštou“, 
medzi ktorými boli aj spomínané poštové lístky s vyobrazeniami patentných listín.  
S touto nie celkom všednou udalosťou spred piatich rokov sa spájajú aj dva hudobné 

8 9 10

11

12
13

Pri ceste do Špačiniec bola na kamennej lavici socha trpiaceho Krista z roku 1678. 
„Padla“ tiež ako obeť socializmu (obr. 10).

Napokon spomeniem ešte aspoň tri budovy, ktoré i keď prešli viacerými úpravami 
– hlavne v exteriéri, znamenajú pre naše mesto citeľnú stratu. Na Hviezdoslavovej ulici 
bola stará poschodová budova, honosný meštiansky dom s gotickou klenbou v pivnici, kde 
zomrel kráľ Ľudovít I. (obr. 11). Vedľa bola poschodová renesančná budova (obr. 12). Obe 
boli zničené v súvislosti so stavbou pošty a parkoviska. Podobne musel „ustúpiť“ aj poscho-
dový meštiansky dom na Trojičnom námestí betónovému Domu kultúry (obr. 13).

Ceňme si to, čo sa zachovalo a nezabúdajme, že pamiatky sú nielen okrasou, ale aj 
pýchou nášho mesta.                                                                                                      H.R.
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Vyrástol kvet baletu zalievaný potom 
Devalvácia cien a ocenení je dnes 

celosvetovým problémom. Do popredia 
sa dostávajú ľudia, ktorí si to svojou 
prácou a životom nielenže  nezaslúžia, 
ale v mnohých prípadoch i demorali-
zujú ostatok spoločnosti. Napríklad, 
azda len v trapistickom kláštore teraz 
nepoznajú nejakú „missku“, ale že 
nám vyrástol unikátny kvet baletu, 
vedia len zasvätení. A predstavte si, 
korene má v Trnave. Tohtoročnou 
víťazkou prestížnej ceny Kvet baletu 
je trnavská rodáčka Nina Poláková. 
Osemnásťročná sólistka Baletu Slovenského národného divadla sa stala najmladšou 
držiteľkou hlavnej ceny v kategórii Najlepší baletný umelec za stvárnenie postavy 
Nikie v balete Bajadéra a dvojúlohy Odetty a Odílie v Labuťom jazere. Talent, aký 
sa vída veľmi zriedka. 

Prvé tanečné krôčiky cibril sedemročnej, živej a neposednej Ninuške baletný majster 
Dušan Nebyla v Trnave. Dlho sa však v rodnom meste neohriala, lebo už o tri roky 
začala študovať na 8-ročnom Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave. Peda-
gógovia Mgr. art Klára Škodová a neskôr aj Rafal Avnikijan priviedli jej dar, usilovnosť 
a tréningovú drinu k zaslúženým úspechom. 

Už v 3. ročníku tancovala Mášu v Luskáčikovi na javisku SND. Ako 14-ročná obsadila 
vo Viedni 3. miesto medzi profesionálnymi divadelníkmi do 26 rokov a o dva roky sa pre-
tancovala ešte o priečku vyššie. V roku 2000 oslnila na Súťažnej prehliadke tanečných 
umelcov Českej a Slovenskej republiky v Brne, odkiaľ si odniesla prvú cenu a zvláštnu 
Prémiu pre absolútneho víťaza. Minulý rok bola jedinou Európankou vo finále Prix de 
Lausanne.

Ešte ako študentka dostala v máji sólistické angažmán v Balete Slovenského národ-
ného divadla. Na pôde SND už naštudovala viaceré veľké klasické postavy. Naposledy 
premiérovala Milenku v balete Caligula. Láka ju Júlia v Rómeovi a Júlii, chce totiž v ba-
lete dosiahnuť maximum.

Za jej balerínskym zjavom, čistou technikou a citom pre štýl je poctivá teoretická prí-
prava a litre potu. Odborná kritika sa zhoduje v názore, že jej výraznou prednosťou je 
napriek nízkemu veku schopnosť tancovať srdcom. „Technika napreduje, je nesmierne 
ťažké robiť to dobre. Presvedčiť diváka však musí výraz, osloviť ho musí duša,“ vraví 
Nina. Hoci žije v tvrdej reholi, je to inak normálna mladá sošná slečna, ktorá nepohrdne 
ani moderným tancom. Možno viac uvažuje, hĺba nad životom so svojimi postavami. 
Prezradila nám, že má práve rozčítanú Citadelu Antoina de Saint-Exupéryho. Poému 
o starom vladárovi, ktorý zasväcuje svojho syna do tajomstiev života. Knihu bez súvislé-
ho deja, ale plnú úvah, podobenstiev, fiktívnych rozhovorov a príbehov, ktoré zjednocuje 
túžba odkryť zmysel vecí, sveta a života. 

Aj to charakterizuje Ninu Polákovú, už slávnu umelkyňu, no predsa u nás zatiaľ ano-
nymnú. Preto by sme chceli týmto článkom prispieť k tomu, aby sa v jej prípade opäť raz 
nevyplnilo známe príslovie „Doma nie je nikto prorokom“.                         

Robert VAVRO

Trnavské dni lásky, pokoja a porozumenia
V Trnave už po jedenásty raz zavládne duch vzájomnej úcty a tolerancie 
bez rozdielu politickej a konfesionálnej príslušnosti  

Myšlienka Trnavských dní lásky pokoja a porozumenia sa zrodila v roku 1993 pri 
vzniku slovenskej štátnej suverenity. Podujatie malo byť na jednej strane naplnením 
predstáv mnohých osobností žijúcich v zahraničí, na ktorých sa pridlho zabúdalo, na 
druhej strane splatením dlhu voči nim zo strany rodného mesta. 

„Projekt som v tom čase presadil a získal preň ekonomickú podporu v spolupráci s Trnav-
ským divadlom (dnes Divadlo Jána Palárika) aj vďaka veľkému pochopeniu vedenia mesta. 
Nechcelo sa nám ani veriť, keď sme uskutočnili prvé stretnutie v septembri 1994, koľko osob-
ností zo sveta sa odrazu vyrojilo. A nechce sa nám ani veriť, že v tomto roku sa stretávame už 
jedenásty krát, a stále prichádzajú k nám do Trnavy nové tváre,“ spomína spoluzakladateľ, 
organizátor, autor scenára i dramaturgie týchto stretnutí RNDr. Peter Horváth.

Kvalitu podujatia podporuje od roku 2000 aj Klub priateľov Trnavy, ktorého členmi 
sú nielen Trnavčania, ale tiež „kmeňoví“ hostia,, ktorí robia dobré meno nášmu mestu 
v zahraničí i medzi slovenskými komunitami. A čo ich okrem rodiska zblížilo? 

„Predovšetkým pocit, že tu vládne duch vzájomnej úcty a tolerancie bez politickej 
a konfesionálnej príslušnosti,“ zdôrazňuje Peter Horváth.

Vstup do novej dekády Trnavských dní je zameraný na prezentáciu nových publikácií, 
ktoré v tomto roku napísali alebo vydali naši Trnavčania doma i vo svete. Uskutoční sa 
napríklad prezentácia novej knihy poézie vedeckého pracovníka a astronóma Róberta 
Bajcara z Kanady, prezentácia životopisnej knihy Zbieranie starých mincí od banské-
ho inžiniera Viliama Schmidta z Belgicka. Predstaví sa aj významná operná speváčka 
Elena Kittnarová zo svojou monografiou Život na dvoch scénach od bývalej Trnavčanky 
muzikologičky PhDr. Terézie Ursínyovej, či cestovateľ Miťo Valentovič s populárnou 
knihou Súboj žiarení, ktorá hovorí aj o tajomstve egyptských pyramíd. 

Stretnutie vyvrcholí ako vždy galaprogramom v Divadle Jána Palárika. Jeho režisé-
rom bude špičkový slovenský režisér Juraj Nvota, ktorý prežil v Trnave dlhé a plodné 
tvorivé obdobie. Na rozhovor sú pozvaní vynikajúci športovec L. Charfreitag, generálna 
riaditeľka Slovenského pamiatkového úradu Dr. K. Kosová, či chirurg MUDr. P. Hajjmá-
sy z Nemecka a ďalší. V programe vystúpia mnohé osobnosti ako napríklad Viera Boz-
zato-Biliková z Talianska, trio sestier Motolkových, odznejú skladby z oblasti populárnej 
hudby a jazzu v podaní známych hudobníkov a nebude chýbať ani prekvapenie – špičko-
vá celebrita zo sveta umenia.

Ostáva už len zaželať Trnavským dňom a ich účastníkom, aby aj vo svojom druhom 
desaťročí naďalej úspešne napĺňali myšlienku svetoobčianstva s pevnými koreňmi v do-
movine.                                                                                            (program na str. 42) -eu- 

zápisy do histórie Dobrofestu. Na slávnostnom štarte bežeckej štafety pred Baničovým 
rodným domom všetkých prítomných prekvapil americký spevák a dobrista Rich Slide 
Jones, z ktorého celkom spontánne vytryskol improvizovaný Parachute Blues (Padá-
kový blues). Atmosféra v Smoleniciach, umocnená návštevou pamätnej izby Štefana 
Baniča, bola inšpiráciou aj pre nemeckého dobristu a speváka Thomasa Busseho po-
užívajúceho umelecké meno Slidin’ Tom B. Po návrate domov zložil pieseň Going To 
Smolenice (Idem do Smoleníc), ktorú o dva roky neskôr nahral na CD album skupiny 
Slidekick.                                                                                                                       P.R.

foto: archív N.P.
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Jubileum Západoslovenského múzea
„Uznesením Rady KNV v Bratislave zo dňa 17. 2. 1954 bolo v Trnave zriadené Kraj-

ské vlastivedné múzeum, ktorého poslaním je sústreďovať a budúcim pokoleniam 
zachovať všetky predmety, dokumentujúce obraz spoločenského vývoja a prírody 
nášho kraja.“

Tak znie citácia zo zakladajúcej listiny múzea. Riaditeľom sa stal František Mato-
ušek, ktorý viedol múzeum 17 rokov. Základ zbierok tvorila Parrákova kolekcia 4960 
predmetov, ktorá bola najskôr uložená v 11 miestnostiach domu Š. C. Parráka v Trnave 
a v rokoch 1956 – 1962 bola premiestnená do budovy múzea, ktorá sa dovtedy opravova-
la a pripravovala svojmu účelu. Ďalšiu veľkú kolekciu predmetov tvoril presun zbierok 
Osvaldovho múzea zo Spolku sv. Vojtecha.

1. júla 1961 bolo múzeum premenované na Západoslovenské múzeum v Trnave a bolo po-
verené metodickou funkciou múzeí v kraji. Kým v počiatkoch malo 3 – 6 zamestnancov, po-
stupne pribúdali najmä odborní pracovníci. V 60-tych rokoch to už bolo 20 – 30, v 70-tych 40 
– 50, koncom 80-tych rokov až vyše 60 zamestnancov, ktorí pracovali v 8 – 10 oddeleniach. 

Veľké zmeny prekonalo múzeum po revolúcii, v 90-tych rokoch. Boli to nielen rozsiahle 
stavebné úpravy a rekonštrukcie budov múzea, ale i zmeny vo filozofii práce. Žiaľ, veľa 
najmä odborných pracovníkov sa nestotožnilo s touto cestou a opustilo rady zamestnan-
cov múzea, redukcia bola obrovská (v roku 1999 malo múzeum 30 pracovníkov). 

Dôležitým faktom bol aj odchod Galérie Jána Koniarka do vlastných priestorov (do 
začiatku r. 1992 využívala galéria II. poschodie múzea na výtvarné výstavy). Uvoľnil sa 
tak obrovský výstavný priestor, do ktorého sa múzejný typ výstav (zväčša vyžadujúci vit-
ríny) nehodil. Vytvoril sa tak aj program výstav autorských, prehliadok detskej tvorby, 
neprofesionálneho umenia a dokumentárnych, či reklamných prezentácií.

Ostatné obdobie sa múzeum sústredilo na počítačovú dokumentáciu zbierok. Výrazne 
sa zlepšilo technické vybavenie pracovísk a zvýšila sa počítačová gramotnosť zamest-

Zbor Musica Vocalis očaril Španielov    
Trnavský miešaný spevácky zbor Musica Vocalis sa v dňoch 19. – 24. júna zúčastnil 

Dní Polyfónie v španielskej Ávile, kde svojím koncertom 22. júna festival otvoril. Deň po 
koncerte sa fotografia zboru Musica Vocalis objavila na titulnej strane Ávilského denní-
ka, ktorý napísal: 

Luxusná hudba na zahájenie VII. Dní Polyfónie
Slovenský zbor Musica Vocalis ponúkol výnimočný koncert, v ktorom jeho speváci         

– 9 mužov a 9 žien –  dokázali využiť enormné možnosti svojich hlasov.
Včera poobede, otvorenie vo veľkom. VII. ročník Dní Polyfónie mesta Ávila sa znova 

vrátil do hľadiska Iglesia de San Francisco. Na zvýraznenie jeho medzinárodného roz-
meru sa festival začal vystúpením zahraničného zoskupenia Musica Vocalis. Bolo to 
luxusné stretnutie s kvalitnou polyfóniou.

9 ženských a 9 mužských hlasov pod vedením Branislava Kostku ponúklo hudobné 
predstavenie, výrazné svojou kvalitou, rôznorodosťou a nekonečnými možnosťami, ktoré 
má ľudský hlas ako privilegovaný hudobný nástroj. 

Publikum si koncert vychutnalo a dokázalo to slovenskému zboru štedrým a úprim-
ným aplauzom po každej skladbe.                                                             

                  (Ávilský denník – Diario de Ávila, David Casillas, Ávila, utorok 22. 6. 2004
                                                                                                       – citát výberu z článku)

Majstrovské variácie, alebo leto DISK-u
Štart leta 2004 v Divadelnom súbore DISK Trnava, ktorý 

v novembri budúceho roku oslávi 50 rokov nepretržitej ak-
tívnej činnosti v našom meste, možno nazvať úspešným.

V júni tohto roku si DISK do svojho bohatého živo-
topisu zapisuje ďalšie festivalové mesto – Šurany. Po 
príjemnom a netradičnom privítaní (čašou vína) or-
ganizátormi Celoštátnej prehliadky divadla mladých 
a mladého alternatívneho divadla XXX. Divadelné 
Šurany sa súbor predstavil mladému divadelnému 
publiku inscenáciou D. Vicen a kol. DISK Kauza Bvl-
gakoff (Seansa čiernej mágie a jej úplné odhalenie). 
Predstavenie sa stretlo s pozitívnou odozvou u odbornej 
i u diváckej poroty. Mgr. art. S. Prušanský, člen odbor-
nej poroty vo svojom hodnotení konštatoval: „Divadelný 
súbor DISK z Trnavy preukázal inscenáciou KAUZA 

BVLGAKOFF svoje výsostné postavenie na mape slovenského amatérskeho divadla. 
Predstavením hľadačským, intelektuálne náročným a divadelne inšpiratívnym.“ O po-
zitívnej odozve predstavenia DISKu v Šuranoch (24. 6. 04) svedčí i skutočnosť, že insce-
nácia získala cenu diváckej poroty, D. Vicen a kol. DISK cenu za autorský text – libreto 
k inscenácii a Vít Bednárik cenu za mužský herecký výkon. Odborná porota navrhla 
inscenáciu Kauza Bvlgakoff na zaradenie do programu Scénickej žatvy 2004 v Martine. 
(Dramaturgická rada SŽ 04 tento návrh akceptovala.)

Vzápätí nato, 28. 6. 2004, privítala divadelný súbor DISK Praha, v ktorej sa uskutoč-
nil (28. 6. –  4. 7. 2004) medzinárodný festival nezávislého a amatérskeho divadla VI. MB 
(apostrof)99, Praha 2004. Atmosféra v Prahe bola napätá na prasknutie. Ovzdušie akoby 
naplnené niečím euforizujúcim. Rytmus života celého mesta akoby sa zjednotil v očaká-
vaní a najmä vo viere vo víťazstvo českého futbalového tímu na Eure 2004.

V Divadle Na zábradlí, ktoré bolo tento rok hlavným stanom festivalu, je však atmo-
sféra celkom iná. Nie horšia, ale iná, plná pohody, priateľstva a tiež niečoho euforizujú-
ceho. Príjemné prostredie (vecné i ľudské) Divadla Na zábradlí privítalo 8 divadelných 
súborov z Českej republiky, 2 zo Slovenska, 6 z ďalších európskych krajín a 1 z Argen-
tíny. Ani skutočnosť, že sa na festivale udeľuje hlavná cena a ceny za najlepší ženský 
a mužský herecký výkon, nedokázala narušiť atmosféru podobnú vari veľkej rodinnej 
oslave. Hoci Praha po stredajšej (30. 6. 04) prehre českých futbalistov s Grékmi akoby 
stratila dych, akoby sa zrazu vyprázdnila, fantastická atmosféra v Divadle Na zábradlí 
gradovala. V sobotu večer, 3. 7. 2004, keď väčšina súborov odchádzala z festivalu, sa už 
nelúčili náhodní známi, ale ľudia, u ktorých sa zrodilo puto dlhoročného priateľstva.

Hoci tento rok DISK nezískal hlavnú cenu (získal ju v roku 2002 za inscenáciu              
D. Vicen, V. Janček a kol. DISK  Geniálna epocha podľa Schulza), odchádzali jeho členo-
via z Prahy so zdvihnutou hlavou a plní krásnych pocitov. Ján Typl v závere svojho hod-
notenia uvedeného pod názvom Mistrovská variace konštatuje: „Hlavní ale je, že většině 
diváků se DISK velmi zavděčil.“ 

Po krátkych dovolenkách svojich členov sa DISK začne pripravovať na účasť na vr-
cholnej prehliadke amatérskeho divadla, na ktorej sa zúčastnujú víťazi celoslovenských 
súťažných prehliadok divadiel všetkých typov – na Scénickú žatvu, ktorá sa uskutoční 
v dňoch 31. 8. – 4. 9. 2004 v Martine.                                                         Milan BREŽÁK

foto: I. Kazimír
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Kniha Jána Košúta Cez červený očistec 
Koncom júna pripravili mesto Trnava, Spoločnosť priateľov umeleckého slova a Hnutie 

kresťanských pedagógov Slovenska prezentáciu knihy Jána Košúta Cez červený očistec. 
Už za povstania sovietsky NKVD odvliekol mnohých slovenských občanov do sovietskych 
trestaneckých táborov na Sibíri. Mnohokrát odišiel roľník na pole, prípadne na trh a viac-
krát sa nevrátil. Nezriedka to však bolo aj na základe osobného udania, ako v prípade 
Jána Košúta. Presný počet odvlečených sa nikdy nedozvieme, práve tak ako aj počet tých, 
ktorí sa nikdy do vlasti nevrátili, ale odhady hovoria o 40 až 50 tisíckach ľudí.

Ján Košút vo svojej memoárovej knihe píše: „Vojna bola, je a bude vždy iba ohavnosťou. 
O čo väčšia ohavnosť je násilné vyhasínanie životov v čase mieru za politicko-mocenské 
ciele! ...Hrozné sú obete vojny, ešte hroznejšie sú nezmyselné obete povojnové. Tieto 
naša spoločnosť neľutuje, neoplakáva, nestavia im pomníky – ba ani sa o ne nezaujíma.“ 
Všetci nevinne odsúdení a po smrti Stalina Najvyšším súdom ZSSR rehabilitovaní, pre-
žívali ďalší červený očistec ako kádrovo nespoľahliví.

Pri čítaní spomínanej knižky si čitateľ kladie otázku, či je vôbec možné také peklo 
prežiť. I keď autor píše bez hnevu, pri opisoch ukrutností akoby svojim väzniteľom ihneď 
odpúšťal, kniha musí hlboko zasiahnuť každého poctivého človeka, ktorý neznáša nási-
lie a krutosť. Musí obdivovať aj úžasnú autorovu pamäť, lebo získať papier a ceruzku 
v lágroch bolo nemožné, rovnalo by sa to vlastizrade. Knihu napísal až s odstupom päť-
desiatich rokov. Pôvodne mala vyjsť v Mníchove, rukopis sa vrátil na Slovensko a stratil 
sa. Trvalo ďalších päť rokov, kým sa našiel jej vydavateľ, SANO – Slovenská asociácia 
násilne odvlečených do bývalého ZSSR orgánmi NKVD.

Autor nepozná pocit nenávisti, o obyvateľoch ZSSR hovorí ako o úbohom sovietskom 
ľude. Ešte za minulého režimu navštívil mnohé sovietske archívy a získal veľa cenných 
materiálov, lebo kto pozná široké ruské srdce, pochopí ho, ono sa mu otvorí so všetkou 
láskou. Avšak o cenný archívny materiál akoby nikto nemal záujem. Ponúka sa istá pa-
ralela vo vnímaní účastníkov západného odboja počas Druhej svetovej vojny a násilne 
odvlečených do Sovietskeho zväzu. Povzbudivé do budúcnosti však je, že didaktik deje-
pisu Štátneho pedagogického ústavu PhDr. Samuel Jovankovič publikáciu Cez červený 
očistec autora Jána Košúta odporučil ako doplnkovú literatúru vo vyučovaní dejepisu na 
stredných školách v Slovenskej republike.                                         Margita KÁNIKOVÁ

Vyšla nová publikácia Trnava a okolie
Vydanie publikácie Trnava a okolie, ktorá má formu historicko-vlastivedno-turistic-

kého sprievodcu, načasovali vydavateľstvo Dajama v spolupráci s mestom Trnava na 
začiatok turistickej sezóny. 

Knižôčka obsahuje základnú charakteristiku prírodných pomerov, históriu, opis kul-
túrno-historických pamiatok mesta a okolia, charakteristiku zaujímavých lokalít v okolí 
Trnavy, pešie turistické trasy, cyklistické trasy a mototuristické trasy, praktické infor-
mácie pre návštevníkov, fotografie a ilustrácie pamätihodností a zaujímavostí Trnavy 
a okolia. Texty sú obohatené o rôzne legendy, príbehy a povesti, ktoré pomôžu lepšie 
pochopiť mentalitu a spôsob života tunajších obyvateľov. Pomocou množstva fotografií 
a ilustrácií sa autori snažia pozvať čitateľov na návštevu jedného z najvýznamnejších 
miest Slovenska a sprístupniť širokej verejnosti jeho najkrajšie miesta.

Nového turistického sprievodcu si môžu záujemcovia zakúpiť v mestskej informačnej 
kancelárii TINS na Trojičnom námestí.                                                                         -ok- 

nancov. V roku 2002 bola otvorená knižnica a študovňa múzea pre verejnosť, ktorú 
okrem zamestnancov múzea využívajú najmä študenti trnavských vysokých škôl na 
prezenčné štúdium.

Západoslovenské múzeum v Trnave má v súčasnosti 4 budovy. 
Hlavná budova sídli v bývalom kláštore klarisiek, v rozsiahlom kláštornom komplexe 

s dvoma nádvoriami a kostolom (iba v tejto budove je vyše 2000 m2 výstavnej plochy).
Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského je budova, kde sa v minulosti nachádzal 

služobný byt hudobného skladateľa, podľa ktorého je dom pomenovaný. Po rozsiahlej 
rekonštrukcii bol dom otvorený v roku 1996. V autentických priestoroch je nainštalo-
vaná expozícia venovaná jeho životu a dielu, ďalej expozície Cirkevný hudobný spolok 
a Dvorana slávy dobra. Okrem múzea v budove sídli aj Hudobné oddelenie knižnice                     
J. Fándlyho, kaviareň a predajňa starožitností.

Oláhov seminár je pôvodne renesančná stavba, bývalý seminár, ktorý založil arcibiskup 
Mikuláš Oláh v 16 storočí. V 80-tych rokoch dostala budova názov Múzeum knižnej kultúry 
a expozície v nej boli venované dejinám knižnej kultúry a Bernolákovcom. Po rekonštrukcii 
koncom 90-tych rokov bola v priestoroch nainštalovaná výstava venovaná osobnostiam kul-
túrnych dejín mesta „Aj keď sa všetko minie, my nie“. Minulý rok tu bolo zriadené centrum 
pre prácu s deťmi, program výstav je zameraný na detského diváka a naň nadväzuje cyklus 
tvorivých dielní využívaný najmä materskými a základnými školami. Knižnú kultúru však 
do budovy plánujeme v budúcnosti vrátiť aspoň cez výstavný program.

Šándorov dom je najmladšou budovou, kde okrem odborných pracovísk sídli už spomí-
naná knižnica a študovňa múzea.

Múzeum ešte spravuje expozíciu z tvorby sochára a medailéra Williama Schiffera 
umiestnenú v kaplnke na nádvorí trnavskej radnice.

K jubileu múzea bol ešte koncom r. 2003 vytvorený plán zaujímavých výstav a poduja-
tí, ktoré sme začali realizovať výstavami Ridinger, Obrázky na skle, Starý obchod a pod. 
Žiaľ, do týchto plánov zasiahla v polovici februára krádež hodín z expozície a následne 
vykonaná obhliadka priestorov odhalila rozsiahlu krádež zbierkových predmetov, ktorá 
nemá v slovenskom múzejníctve obdobu. Rýchla revízia ukázala stratu vyše 800 pred-
metov. V súčasnej dobe prebieha mimoriadna revízia celého zbierkového fondu (vyše 
150 000 predmetov), ktorá má byť ukončená začiatkom budúceho roka.

Všetky tieto šokujúce udalosti, ako aj samovražda kolegu – domovníka, či postupné 
zhoršenie vzťahov s riaditeľom, zasiahli do života i práce zamestnancov múzea. Plánova-
né oslavy (23. a 24. 9. 2004) sú v pôvodnom rozsahu a termíne zrušené, výstavný plán je 
presunutý do rokov 2005 a 2006, prvoradou povinnosťou je ukončenie revízií fondu.

50. výročie založenia múzea si pripomenieme začiatkom decembra historickým semi-
nárom, ktorý bude venovaný dejinám múzea v Trnave a krátkym slávnostným progra-
mom. K tejto príležitosti pripravíme aj zborník príspevkov s fotodokumentáciou, na 
ktorý dostalo múzeum grant z Ministerstva kultúry SR.

Myslím, že chtiac-nechtiac je tých 50 rokov skutočne veľký medzník v dejinách Zápa-
doslovenského  múzea v Trnave. Dúfam, že sa nám tú doterajšiu históriu podarí reálne 
zhodnotiť, čo by mohlo pomôcť vykročiť tou správnou nohou aspoň do ďalšej päťdesiatky.

PaedDr. Simona JURČOVÁ
Riaditelia Západoslovenského múzea v Trnave:
1954-1971 František Matoušek
1971-1989  dr. Ladislav Pál
1989-1990 dr. Jozef Vozár
1991-1999 ing. Milan Petráš, CSc.
1999-2004 PaedDr. Tibor Díte
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Trnava je moje mesto, moja mladosť
– tu som skutočne doma

Trnavský rodák Robert Bajcar maturoval 
v roku 1948 na bývalom Štátnom gymnáziu 
v Trnave. Zapísal sa na štúdium matema-
tiky, fyziky a astronómie na Prírodovednej 
fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, 
ktorú ukončil roku 1952. Doktorát získal 
na Karlovej univerzite v Prahe, titul kandi-
dáta vied na Československej akadémii vied 
v Prahe. Predtým tak trochu váhal, či nedať 
prednosť filozofii a slovenčine, ale rýchly 
spád udalostí po februári 1948 a dobrá rada 
profesora filozofie Rýdzeho ho z tohto omylu 
vyviedli. Mal už skúsenosti so zlovôľou moc-

ných. Aj napriek výslovnému zákazu riaditeľa gymnázia Mikuláša Gašparíka oktaváni 
zburcovali 8. decembra 1947 spolužiakov k účasti na sv. omši v kostole sv. Jána Krstiteľa. 
Zákaz stužkovej niesli hrdo a zdôraznili ju na maturitných oznámeniach čiernym pásikom.

Od roku 1952 pracoval v Astronomickom ústave vied na Skalnatom plese vo Vysokých 
Tatrách. V rámci vedeckej práce navštívil veľa európskych krajín, aj Egypt. Zo Slovenska 
odišiel v máji 1968, lebo prijal pozvanie prednášať astrofyziku na Univerzity of Waterloo. 
Vymenovať úspechy a ocenenia v zahraničí by zabralo veľa miesta. Do Trnavy sa vrátil po 
viac ako štyridsiatich rokoch.

Už na gymnáziu ho lákala aj literárna tvorba, v ktorej ho povzbudzoval profesor slovenči-
ny Jozef Vavrovič. Prírodné vedy však zvíťazili aj vďaka prof. Bakošovi, ktorý mu raz večer 
60 mm ďalekohľadom umiestneným  na jeho dvore ukázal nielen krátery na mesiaci, o ktoré 
sa zaujímal, ale aj niektoré dvojhviezdy, hmloviny, hviezdokopy. Študenti pokračovali aj 
amatérskym pozorovaním zatmenia slnka a niektoré výsledky boli roku 1945 publikované 
v časopise Říše hvězd. 

Dnes, keď si Robert Bajcar užíva zaslúžený odpočinok, vrátil sa k svojej prvej láske, k li-
teratúre. Tohto roku dostal Cenu primátora Trnavy v obnovenej literárnej súťaži o Cenu 
slovenského učeného tovarišstva. Deň pred otvorením tradičných Dní lásky, pokoja a po-
rozumenia, ktorých bude oficiálnym hosťom, sa uskutoční v Spolku sv. Vojtecha prezentácia 
jeho knihy Návraty. 

PhDr. Eva Fordinálová, PhD, v hodnotení knihy napísala, že rukopis Roberta Bajcara síce 
obsahuje dva literárne druhy – poéziu a prózu, ale má jeden cieľ: zušľachtenie, poľudštenie 
človeka.

Rozhovor s Robertom Bajcarom, i keď zatiaľ len prostredníctvom internetu, bol veľmi za-
ujímavý. Už ako dieťa ovládal dva jazyky, rodnú trnafčinu, a pod starostlivým vedením pani 
učiteľky Šándorovej v škole pod Rádiom aj slovenčinu. Krásne spomienky má aj na trnavské 
gymnázium, na obetavých a starostlivých pedagógov a samozrejme aj na pána školníka Ja-
rábka. K prof. Jozefovi Strečanskému ho viaže nielen účinkovanie v zbore Trnavských sa-
leziánskych speváčikov, ale aj záujem o fotografovanie. Do zboru však musel robiť reparát, 
lebo pred skúškou zjedol rožok posypaný soľou a rascou, po ňom bol veľmi smädný a jeho 
hlas znel podivne. Pán profesor mu vtedy povedal, že má dobrý sluch aj hlas, len nechápe, 
prečo spieva tak priškrtene. Všetko sa napokon vysvetlilo a Robert sa stal členom tohto 
známeho a slávneho zboru.

Trnavské gymnázium vždy patrilo medzi najlepšie a dalo Slovensku veľa absolventov, 
ktorí sa podieľali na raste slovenskej vedy, kultúry a umenia. V tom čase, keď sa v triedach 

ešte kúrilo koksom, študovali v Trnave napríklad Laco Burlas, Vojto Mihálik, Vilo Turčá-
ny, Fedor Svatý, Leo Blažek, Števo Belohradský a veľa iných. Spomienky by neboli úplné, 
keby Robert Bajcar nespomenul mnohých významných Trnavčanov s ktorými sa stretol, 
a s niektorými aj prešiel kus cesty. Boli to pán biskup Ambróz Lazík, Ján Chryzostom kar-
dinál Korec, Mikuláš Schneider Trnavský, ktorý ho navštívil aj v Tatrách. Dodnes v Kana-
de opatrujú svadobný dar od Scheidrovcov a mnohých iných osobností.

Mladí študenti čoskoro objavili, že na svete je aj druhá polovica ľudstva, dievčatá a ženy. 
V Trnave vtedy panovala dôsledná segregácia a priateľstvá medzi mládencami a dievčata-
mi boli vyhradené značne dospelejšiemu veku. Preto založili veľmi „významný“ Klub sta-
rých mládencov, v stanovách ktorého bolo nechať dievčatá na pokoji. A tak členovia spolu 
chodili na futbal, trnavské korzo, zdieľali spoločne všetky radosti aj starosti. Klub sa neskôr 
samozrejme rozpadol, lebo každý si našiel vyvolenú svojho srdca. 

Pre Roberta to bola Irena, pekná dcéra riaditeľa trnavskej nemocnice MUDr. Karola 
Krčméryho, z rodiny, ktorá dala Slovensku veľa významných osobností. Zblížila ich fyzika 
a matematika, ktorú spolu študovali na vysokej škole a samozrejme láska, ktorá trvá 
dodnes. Majú dvoch synov. Norbert pracuje vo finančných poradenských službách a elek-
tronického inžiniera Patrika.

Navštíviť Trnavu po viac ako štyridsiatich rokoch je zážitok, ktorý sa nedá opísať, treba 
ho prežiť. Robert Bajcar to vyjadril týmito slovami: „Zastal som a prebehol očami po prvom 
známom mieste a zhlboka som si povzdychol. Áno, toto je moje mesto, moja mladosť – tu 
som skutočne doma“. Navštívil všetky kostoly, ale obzvlášť tie, ku ktorým ho viažu krásne 
spomienky. Napríklad Kostol klarisiek, kde bola jeho prvá miništrantská stanica. Bol ešte 
taký malý, že nedočiahol vyložiť misál na oltár. Osobitné miesto v jeho srdci má aj Paulínsky 
kostol, kde boli spolu s priateľom Ing. Karolom Ďulákom dvornými miništrantmi prof. J. 
Vavrovičovi. Nemožno zabudnúť ani na „hrubý“, kde po kanonikovi Zelligerovi, ktorý krstil 
jeho, aj manželku, bol vtedy ešte len farárom neskorší biskup Ambróz Lazík. Vdp. V. Packa 
ho v kaplnke Panny Márie Trnavskej sobášil. Spomína aj na trnavské procesie a náboženské 
slávnosti, ako Novénu, procesie na Božie Telo, Božské srdce, vzkriesenia, púte do Modranky. 

Trnavské korzo v nedeľu dopoludnia – to bol zážitok. Tam sa človek dozvedel pri pomalej 
chôdzi dokola a znova dokola po Hlavnej ulici všetky novinky, klebety, správy podrobnejšie 
a s komentárom lepšie ako z novín alebo rozhlasu. Bolo to miesto na stretávanie známych, 
priateľov, aj milencov, samozrejme s úplnou počestnosťou. Vari najčastejšou témou bol 
futbal. Robert Bajcar spomína na dobu, keď na štadióne bolo viac divákov ako obyvateľov 
mesta. Škoda, že na svoje časy noblesná kaviareň Talmeiner už slúži inému účelu. Práve 
pred touto kaviarňou v nedeľu podvečer priaznivci futbalu očakávali, kedy vyvesia malú 
ceduľku s výsledkom Spartaka Trnava.  

Trnava sa zmenila. Skutočne, ale aj v jeho spomienkach. Je väčšia, modernejšia, kraj-
šia. Voľakedy boli ulice pokryté „mačacími hlavami“, dnes sú vyasfaltované. Niektoré, síce 
romantické, ale nie najkrajšie zákutia zmizli, pribudli nové štvrte, všade je čulý dopravný 
ruch, ľudia sa náhlia ako vo všetkých mestách sveta. Trnava sa zmenila z romantického 
mestečka so zbytkami a nádychom stredoveku, či dávnejšej minulosti, na mesto, ktoré 
dýcha atmosférou dnešného, moderného sveta.

Robert Bajcar pri poslednej návšteve Trnavy navštívil aj Nový cintorín. Pristavil sa pri 
hrobe nezabudnuteľného Mikuláša Schneidera Trnavského. Neďaleko, asi stopäťdesiat 
krokov odtiaľ, celkom pri múre na pravej strane, je jednoduchý náhrobný kameň s pozláte-
ným nápisom: „Tu odpočíva Karol Bajcar a jeho manželka Mária Bajcarová, rodená Bobeko-
vá. Pokľakol na kamenný okraj hrobu a zopäl ruky k modlitbe. Poďakoval rodičom za dobrotu, 
múdrosť a lásku. Za všetko, čo sa nedá vyjadriť slovami, čo je uložené hlboko v srdci. Možno 
vtedy mu prišli na um verše: Pokľakni, srdce vlož do rúk na kríži trpiaceho Priateľa

A každý okamih ticha, pokojná, sviatočná bude nedeľa.                     Margita KÁNIKOVÁ

foto: archív R.B.
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Kniha o trnavskej rodáčke E. Kittnarovej 
Pred pár dňami vyšla s prispením Klubu priateľov 
Trnavy v bratislavskom vydavateľstve ARM 333 (Alter-
natívna reklamná manufaktúra), ktoré založil a vedie 
fotografista a grafik Tomáš Písecký, monografia o tr-
navskej rodáčke, dlhoročnej sólistke Opery Sloven-
ského národného divadla, sopranistke Elene Kittnaro-
vej (nar. 2. júna 1931). Názov vyše 160 stranovej pub-
likácie s fotografiami zo súkromného i umeleckého 
života speváčky je: ŽIVOT NA DVOCH SCÉNACH. 

Už predtým vyšli zásluhou Tomáša Píseckého tri 
hudobné monografie od muzikológa dr. Michala Palov-
číka. Boli venované skladateľovi a maliarovi Júliusovi 
Kowalskému, operným spevákom dr. Jankovi Blahovi 
a Helene Bartošovej, ktorí dlhé roky tvorili umelecký 
a istý čas aj manželský pár a o skladateľovi Andrejovi 
Očenášovi. ARM 333 sa ujala tém a rukopisov, ktoré 
patria do našej kultúrnej histórie, no iné vydavateľ-

stvá nemajú dostatok odvahy (či finančných zdrojov) na ich publikovanie. Monografia 
o trnavskej rodáčke – národnej umelkyni Elene Kittnarovej – mohla vyjsť vďaka ochote 
a aktivite vydavateľa, ale aj príspevkom sponzorov.

Autorkou knihy, ktorá vznikala v priebehu takmer dvoch desaťročí, je muzikologička 
a hudobná publicistka PhDr. Terézia Ursínyová, ktorá nie je síce rodáčkou z Trnavy, ale 
žila tu s rodičmi 27 rokov. Okrem poznania umeleckého profilu speváčky, spája ju s Ele-
nou Kittnarovou samotná Trnava, jej jedinečná atmosféra a určite zážitky z mladosti. 

¯¯¯
Národná umelkyňa Elena Kittnarová je sestrou ďalšej známej speváčky, mezzosopra-

nistky Marty Meierovej, taktiež dlhoročnej poprednej sólistky Opery SND. Obe sestry 
– za slobodna sa volali Kurbelové – pochádzali zo skromných pomerov trnavského 
cukrovarníckeho sústružníka. Vďaka talentu, porozumeniu a podpore rodičov, ale i hú-
ževnatosti a usilovnosti, vyrástli v umelkyne, ktoré preslávili rodné mesto, Slovensko 
a dosiahli ocenenia aj v medzinárodnom merítku. 

Elena Kurbelová – vydatá Kittnarová je od roku 1998 Čestnou občiankou Trnavy. 
Domov sa vracia aj ako členka poroty Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schnei-
dera Trnavského. „Miklóš báčiho“ osobne poznala, veď chodila spievať do jeho zboru 
v trnavskom Chráme sv. Mikuláša a neskôr spievala veľa jeho piesní. 

¯¯¯
Názov knihy – Život na dvoch scénach sa spája so životnými a najmä umeleckými 

osudmi Eleny Kittnarovej. Mladá speváčka po skončení štúdia na Štátnom konzervató-
riu vo vokálnej triede prof. Anny Korínskej (na osobnosť ktorej si v knihe veľmi pekne 
spomína), bola totiž krátko elévkou v Opere SND, odkiaľ pre reštrikčné dôvody odišla do 
bratislavskej Spevohry Novej scény. Tu sa zakrátko stala poprednou sólistkou – prima-
donou a v rokoch 1953 – 1966 vytvorila na Novej scéne 24 titulných úloh v klasických 
i súčasných operetách, neskôr i muzikáloch (Gül Baba, Hrnčiarsky bál, Parížsky hosť, 
Fialka z Montmartru, Pod južným krížom, Noc v Benátkach, Ohňostroj, Netopier, Po-
bozkaj ma, Katarína, Parížsky život, Veselá vdova, My Fair Lady, Modrá ruža a i.). 

Po tejto osožnej a plnohodnotnej umeleckej etape na jednej – spevohernej – divadelnej 
scéne prešla v roku 1966 do Opery SND, kde bola sólistkou do 30. septembra 1993. Tu 
začala etapa jej umeleckej práce na druhej – opernej – divadelnej scéne.

Bez zľahčovania toho, aké skúsenosti a úspechy získala Kittnarová v Spevohre Novej 
scény, predsa len, najvýznamnejšia etapa jej práce a života sa odohrala v žánri dramatic-
kého operného umenia. V Opere SND naplno rozvinula dispozície pre operné herectvo, 
svoju profesionalitu v speve, v štúdiu i tých najťažších úloh – barokom počnúc, pokraču-
júc vrcholným klasicizmom, cez romantický repertoár až po avantgardné úlohy, ako bola 
napríklad Ráchel v opere Hostina od iného trnavského rodáka – Juraja Beneša. Spievala 
mladodramatické a dramatické sopránové úlohy z talianskeho, slovanského, nemeckého 
či francúzskeho operného repertoáru. Celkove premiérovala na javisku našej národnej 
opernej scény 42 operných postáv! Z nich bola pozoruhodná napríklad Abigail vo Verdiho 
Nabuccovi, ktorú umelkyňa spievala vyše 250 krát! – naposledy (už ako hosť) 12. 6. 1995, 
teda ako 64 ročná... To svedčí o hlasovej a fyzickej kondícii a profesionalite speváčky, 
ktorá si uchovala fyzickú, hlasovú a duševnú sviežosť podnes... K veľkým úlohám v jej 
kariére patrí mimoriadne náročný part Lady Macbeth vo Verdiho opere Macbeth, alebo 
Belliniho Norma, dokonca do štyroch rôznych inscenácií naštudovaná postava Leonory 
v Beethovenovom Fideliovi, nezabudnuteľná krutá kňažná Ľutomíra v Suchoňovom 
Svätoplukovi, alebo užialená Katrena v Krútňave od toho istého skladateľa. Kittna-
rová mala talent stvárňovať žery rôznych charakterov, temperamentu a sociálneho 
prostredia. A tak bravúrne stvárnila koketnú Musettu v Pucciniho Bohéme i vznešenú 
primadonu Floriu Tosku v Pucciniho opere Tosca, lyrickú Taťjanu v Čajkovského Euge-
novi Oneginovi, ale i tragickú Aidu v rovnomennej Verdiho opere. Výpočet rolí by mohol 
pokračovať... Aj keď je Kittnarová v civilnom živote jemná, priama a komunikatívna, 
na opernom javisku dokázala zaspievať tie najzložitejšie typy. Bola heroína – najviac 
jej sedeli postavy v historických kostýmoch, ktoré vedela nosiť so vznešenosťou pravej 
dámy. K jej umeleckému prejavu však patril najmä objemný, prierazný, mnohými farba-
mi hýriaci dramatický soprán, ktorý akoby nepoznal únavu a išiel z roly do roly.

Najväčšie úspechy zožala za naštudovanie vyše tristoročnej hlavnej hrdinky v Janáč-
kovej slávnej opere Vec Makropulos. Touto úlohou priam mrazivo predostrela publiku 
otázky o zmysle dlhovekosti života. Ako Elina Makropulos hosťovala vo viacerých eu-
rópskych štátoch, ba v roku 1986 ju pozvali hosťovať do pôvodnej inscenácie tejto Janáč-
kovej opery v slávnom argentínskom divadle Theatro Colón v Buenos Aires. Zožala tu 
neobyčajný úspech – ako jedna z prvých slovenských speváčok v zámorí.

Kittnarovej operné umenie postupne dozrelo k veľkým dramatickým úlohám na javis-
ku historickej budovy SND, z ktorých spomeňme napríklad Straussovu Salome (1975), 
Elektru – od toho istého autora (1980) a Kostolníčku v Janáčkovej opere Jej pastorkyňa 
(1986). Tieto úlohy vyžadujú od speváčky majstrovský spev, psychologické herectvo a do-
konca pohybové stvárnenie (v Salome tzv. sedemzávojový tanec). 

¯¯¯
Elena Kittnarová patrí k nezabudnuteľným primadonám našej národnej opernej scény. 

Radí sa k takým osobnostiam, akými boli Helena Bartošová, Margita Česányiová, Mária 
Kišonová-Hubová a ďalšie slovenské speváčky zo zakladateľskej a následnej generácie 
sólistov SND.  O živote a umení tejto veľkej speváčky, o jej vrcholných postavách v ope-
retách, muzikáloch a operách, jej názoroch na vokálne umenie,o spomienkach na spolu-
prácu s mnohými režisérmi (B. Kriška, M. Fischer, J. Gyermeka i.) či dirigentmi (o. i. so 
Z. Košlerom) je kniha ŽIVOT NA DVOCH SCÉNACH. V jej závere sú vyznania umelcov, 
s ktorými najdlhšie spolupracovala.                                                                               V.L.



novinky 
z radnice

r t

A aug./sept. 2004kultúrakultúra

Nový člen Kruhov je päťmesačný Nvota 
Trnavskú vokálnu skupinu Kruhy sme 

zastihli v Art Klube na koncerte skupiny 
The Breakers, kde svojím vstupom obo-
hatili rockovú a blúzovú klasiku koncertu 
o klasiku komorného zborového spevu. 
Okrem spirituálov zazneli v ich podaní 
aj zlaté hity slávnych chrobákov (The Be-
atles) – Yesterday a Lady Madona. Autor 
dramaturgie večera exceloval – kontrast 
rocku a komorného zborového spevu bol 
fascinujúci. 

„Možno je to preto, že našu mladosť sme 
si s chuťou prespievali v takých známych zboroch ako Cantica Nova, Tirnavia, Musica 
vocalis, Adoremus...,“ s úsmevom podotkla vedúca Kruhov, vyššia sopranistka Lucia 
Duchoňová. Okrem nej Kruhy tvoria sopranistka Andrea Vadovičová, altistky Lucia 
Nvotová a Saša Fehérová, tenoristi Andrej Rapant a Marcel Kajan, barytonista Marián 
Remenár a konečne basisti Marcel Horňák a Lukáš Hadzima. Trnavská vokálna sku-
pina Kruhy vznikla v máji 1998 a prvé vystúpenie absolvovala v tom istom roku 11. 
októbra v komornom prostredí mestskej synagógy. Vtedy sa predstavili spirituálmi. 
Postupne nasledovali koncerty v programe Kultúrneho leta v Bratislave, Vianočný festi-
val speváckych zborov v Nitre, vystúpenia na Orave, v Trnave na Dobrofeste ’99, v roku 
2000 reprezentovali SR vo Francúzsku.

Prvé CD Deep River s výberom spirituálov im vyšlo v roku 2001, účinkovali na festi-
vale Lumen 2003 v Trnave a v tom istom roku sa v Prahe dostali do zlatého pásma na 
Súťaži zborov v interpretácii vianočných kolied. Vystupovali na jar aj v programe Ľu-
bomíra Feldeka Bratislavská káva vo V – klube a 21. júna v Bratislave u Františkánov. 
V súčasnosti pracujú na novom vianočnom CD, kde úpravy našich a zahraničných kolied 
zverili do rúk Kamila Mikulčíka a Andreja Rapanta. Mimochodom, pán Rapant je aj 
dirigentom miešaného speváckeho zboru Tirnavia. 

Kruhy majú ešte jedno špecifikum – ich priemerný vek prednedávnom výrazne klesol. 
Na sústredení, ktoré mávajú dvakrát do roka pri Banskej Štiavnici, boli ostatný raz aj so 
svojím novým členom, teraz už päťmesačným Sebastiánom Nvotom, synom Lucky Nvo-
tovej a režiséra Jakuba Nvotu.                                                                     Marián MRVA

„Zuška“ oslávi štvornásobné jubileum
Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera 
– Trnavského v Trnave na Štefánikovej ulici pripra-
vuje veľké oslavy. A nie obyčajné. V školskom roku 
2004/05 sa škola stane niekoľkonásobnou okrúhlou 
jubilantkou. 
Stručný historický kalendár napovedá, že uplynulo:
 170 rokov od založenia prvej hudobnej školy v Trnave,
 60 rokov od založenia Mestskej hudobnej školy,
 30 rokov pôsobenia v priestoroch pod Mestskou vežou,
 10 rokov od prevzatia čestného názvu školy s menom 
M. Schneidera Trnavského.

Štvornásobné jubileum je istotne dostatočným dôvo-
dom k oslavám. Tie prepuknú v dňoch 22. – 23. októbra 
2004. V rámci prvého dňa osláv bude oficiálne otvorená 
aj nová koncertná sála v podkrovných priestoroch školy, 

ktorú „pokrstia“ slávnostným koncertom žiaci hudobného odboru ZUŠ.
Pamätníkov určite poteší a mladších zaujme návšteva pôvodných priestorov na Pau-

línskej ulici, kde škola predtým sídlila. Vrchol osláv sa posunie do druhého dňa. Domáci 
i zahraniční hostia si uctia kvetmi pamiatku Mikuláša Schneidera Trnavského pri jeho 
hrobe na Novom cintoríne. Potom navštívia Schneiderovu pamätnú izbu v Dome hudby. 
Večer sa v trnavskom Divadle Jána Palárika bude odohrávať slávnostný program, ukon-
čený recepciou v Zrkadlovej sieni divadla.

Čo sa dozvedáme z histórie:

Z iniciatívy Hudobného spolku bola v roku 1834 založená mestská hudobná škola. 
Podľa vzoru pražského a viedenského konzervatória vznikla pod vedením absolventa 
viedenského konzervatória Jána Czardu, syna mestského vežového trubača. Ten býval, 
a tiež vyučoval v mestskej veži, kde vznikla i nová škola, teda v priestoroch, kde škola 
sídli aj dnes. 

V medzivojnovom období pôsobilo v Trnave viacero súkromných škôl a učiteľov. V roku 
1939 založil jednu z nich Ľudovít Vaňous. Spolu s pani Martou Siváčkovou-Kissovou 
vytvorili dvojtriednu súkromnú školu. Tá sa po poštátnení stala základom Mestskej 
hudobnej školy a po roku 1943 pokračuje dodnes. 

V roku 1975 sa sídlom školy stáva budova pod Mestskou vežou. Presťahovaním z Paulín-
skej ulice sa škola vracia do historicky pôvodných priestorov, kde sídli dodnes už 30 rokov.

V deň 114 výročia narodenia M. Schneidera Trnavského bola 24. 5. 1995 na budove 
ZUŠ odhalená pamätná tabuľa hudobného skladateľa. Škola od roku 1994 nesie vo 
svojom názve jeho meno. Autorom bronzovej tabule s portrétom umelca je akad. sochár 
J. Jurča. Na slávnostnom akte sa zúčastnili i rodina Štefana Bugalu, jediného vnuka M. 
Schneidera Trnavského, zástupcovia mesta, MŠ SR, Spolku sv. Vojtecha, arcibiskupské-
ho a farského úradu.

Škola už veľakrát dokázala a stále dokazuje opodstatnenosť svojej existencie, veď vy-
chovala celý rad absolventov, ktorí doma i v zahraničí významným spôsobom ovplyvnili 
našu spoločnosť a najmä jej kultúrnu oblasť. V súčasnosti má škola tri odbory – hudob-
ný, tanečný a literárno-dramatický. 

Zaželajme preto oslávenkyni, aby aj v týchto neľahkých podmienkach pre umenie 
a kultúru, v období s množstvom legislatívnych zmien, dokázala obstáť a naďalej dávala 
základy talentovaným deťom pre ich ďalší umelecký rast. Aby ich učila vnímať krásy 
umenia, alebo si len tak vedeli zamuzicírovať pre svoje potešenie.

Dovoľte mi ešte zacitovať M. Schneidera Trnavského, veľkého trnavského rodáka, 
skladateľa, dirigenta a pedagóga, z jeho spomienkovej knihy „Úsmevy a slzy“:

„Kolotoč dejín sa točí. Každý neznesie tempo jeho centrifugálnosti. Jeden sa smeje, 
druhý zbledne, tretí dostane závrat či „švindel“, štvrtý kričí o rýchlejšie tempo!... Nuž 
tak je to na tomto – po našsky povedané – „ringlšpíli“ nášho života... vždy boli a budú 
takí, čo sa na ňom „komótne“ vozia, a vždy boli a budú takí, čo ho v potu tváre poháňajú. 
Tak je to a tak to bude, dokiaľ ten svet svetom bude!“

Bc. Vlasta BERKOVÁ 

foto: M. Dobšovič
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Ján Koniarek na srbskej webovej stránke
Internetová publikácia Miodraga B. Prostiča nazvaná „Srbská skulptúra dvadsiateho 

storočia“ je kapitolou internetovej Knižnice histórie srbskej kultúry (www.rastko.org.yu). 
Srbská národná skulptúra vznikala v 19. storočí, rozvinula sa na prelome storočí a na 
začiatku 20. storočia prechádzala charakteristickým vývojom. Diela vznikali v prostredí 
akademizmu a následných smerovaní vývoja výtvarného umenia, s relatívne stabilným 
umeleckým prejavom a charakteristickým spôsobom spracovania témy. 

Potešiteľná je skutočnosť, že pedagogicko-umelecké pôsobenie akademického sochá-
ra Jána Koniarka (1878-1952) v Srbsku zanechalo v dejinách srbskej skulptúry trvalé 
hodnoty. Z diel Jána Koniarka v uvedenej štúdii vyzdvihujú diela Posledný dych (1906) 
a Portrét Sima Panduroviča (1907). Plastika Posledný dych zobrazuje topiacu matku 
s dieťaťom v náručí.

Pobyt Jána Koniarka, ktorý sa v Srbsku podpisoval Janko, Jovan alebo Ivan Konja-
rek, bol ohraničený rokmi 1896 až 1914. V dejinách srbského výtvarného umenia patrí 
Ján Koniarek k zakladateľským osobnostiam. Koniarkovo srbské životné obdobie patrí 
medzi málo známe a priblíži ho pripravovaná monografia Sochár Ján Koniarek.

Dr. Bohumil CHMELÍK

Trnavan 6: Veď my už máme desať rokov!
Koncertné kolo v Parku A. Bernoláka sa v prvú júlovú nedeľu podvečer zaplnilo 
takmer štyrmi stovkami známych tvárí milovníčok a milovníkov dobrej dychovej 
hudby. Bol krásny čas, slniečko po nevydarenom začiatku leta opäť svietilo a po-
zorných divákov zohrievali okrem toho slovenské, moravské ľudové piesne, ale aj 
swingové a dixielandové úpravy domácej dychovky Trnavan 6. Práve ona svojím 
vynikajúcim koncertom otvorila Trnavské hudobné leto 2004. 

Trnavan 6 nepoznajú dobre len v Bratislave a okolí, v Piešťanoch, Trenčianskych Tep-
liciach, ale aj v Japonsku, Nemecku a Rakúsku. „Je to paradoxné, ale najmenej hrávame 
v Trnave,“ zasmial sa na začiatku nášho rozhovoru kapelník, známy trnavský hudobník, 
aranžér, hráč na tubu a basgitaru René Návoj a dodal: „Napríklad, v Japonsku hral 
Trnavan 6 pred tromi rokmi. Najväčším hitom pre Japoncov bola vtedy skladba V tom 
krupanskom kostelíčku. My sme si z Japonska zasa doniesli okrem krásnych zážitkov aj 
skladbu Suki Jaki.“    

Keď budete čítať tieto Novinky z radnice, bude Trnavan 6 v Japonsku  znova. Druhý-
krát tam odcestoval 26. júla na mesačný koncertný zájazd. 

Kapelu v súčasnosti okrem vedúceho Reného Návoja tvoria trubkár Anton Jendek, na 
bas krídlovku a pozaunu hrá Róbert Madarasz, tenor saxofón a klarinet Ľuboš Strečan-
ský, harmoniku a bendžo Jozef Hrčka a na bicie Milan Šikula. Vynikajúcich hudobníkov 
vhodne dopĺňajú a krášlia dva spevácke skvosty – Bernadetta Hrebeňárová a Ľubomíra 
Antaleková, ktoré mávajú oblečené pekné vyšívané kroje. „Kroje nie sú pôvodné, sú šty-
lizované,“ vysvetlil nám René Návoj a pokračoval: „Vzory na krojoch a aj strih si navrho-
vali sami, takže nie sú iba vynikajúce speváčky...“  

Na moju otázku, kedy vlastne dychovka Trnavan 6 vznikla, sa René trošku pohrabal 
vo svojej šedivej hrive, a potom vážne povedal: „Bolo to v roku 1994. Márnosť šedivú, 
veď my už máme desať rokov!“, vykríkol, a tak úplne v závere nášho rozhovoru odhalil 
šokujúcu skutočnosť.     

                                                         Marián MRVA, foto Trnavan 6: na 1. strane obálky

Prečo ľudia (ne)chodia do galérie?
– to bola hlavná téma diskusie, ktorou sa 9. júla 2004 
začalo v Galérii Jána Koniarka v Trnave nezvyčajné 
podujatie – otvorenie galerijnej kaviarne Shake Café ► 
v Kopplovom kaštieli.

Otázka Prečo ľudia nechodia do galérie? v poslednom 
čase čoraz častejšie vychádza z úst galerijných i muze-
álnych pracovníkov na Slovensku. Preto sa „iniciatíva 
v oblasti súčasného umenia“ tranzit.sk podujala v spo-
lupráci s GJK usporiadať diskusiu za okrúhlym stolom. 
Účastníci sa pokúsili za prítomnosti verejnosti problém 
širšie rozviesť a naozaj zistiť príčiny nízkej návštevnosti 
našich kultúrnych ustanovizní. Veď s touto otázkou sa 
borí aj samotná GJK, ktorá sa v súčasnosti zaraďuje medzi 
najvýznamnejšie európske centrá súčasného umenia, a aj 
napriek pomerne dobrej informovanosti divákov len ťažko priťahuje domáce publikum.

Diskusiu viedol filozof Peter Michalovič a zúčastnili sa jej odborník z AV ČR Karel 
Císař, riaditeľ Moravskej galérie v Brne Marek Pokorný, reklamný manažér Robert 
Cyprich, výtvarný kritik Jiří Olič a za tranzit.sk výtvarník a hudobník Boris Ondreička. 
Jedným z problémov nízkej návštevnosti galérií je napr. nedostatočná komunikácia s di-
vákom, ktorý považuje súčasné umenie za príliš „ezoterické“, nechápe ho v primeranom 
kontexte a potrebuje k nemu interpretáciu. V súčasnom, výrazne previzualizovanom 
svete ľudia už nemajú potrebu obklopiť sa ďalšími zrakovými vnemami a vojsť do galé-
rie. Galéria im musí ponúknuť niečo viac, čo B. Ondreička nazval poskytnutím intimity. 
Možnou príčinou nezáujmu je však i slabá kvantitatívna i kvalitatívna úroveň výtvarnej 
kritiky. Nenavštevovanie slovenských galérií a múzeí môže spočívať aj v častom začlene-
ní mimo komunikačnej zóny v urbanizme mesta.

GJK už dávnejšie začala s nezáujmom verejnosti bojovať lektorskými sprievodmi na 
výstavách, ktoré si môže návštevník vopred objednať. Ale práve v piatok 9. júla 2004 
došlo v Kopplovom kaštieli k prevratnej udalosti, ktorou vyšla galéria v ústrety divákovi 
a prekonala tým bariéru vyplývajúcu z jej polohy mimo pešej zóny. V prízemných priesto-
roch kaštieľa bola otvorená príjemná kaviarnička architektov Matúša Valla a Olivera 
Sadovského, ktorá ale ponúka zároveň viac než bežná kaviareň. Prostredníctvom postáv 
dívajúcich sa zo stien dáva totiž návštevníkovi pocit, že je sám umeleckým dielom.

Otvorenie kaviarne bolo súčasťou Novinkami už niekoľkokrát avizovanej Shake Night, 
ktorá bola sprievodným podujatím výstavy Re:Location Shake a zavŕšením tohoto troj-
ročného projektu. Shake Night začala o 18.00 h už spomínanou rozpravou. Moderátorka 
– herečka Oľga Belešová, ktorá bola v tento večer ozdobená šerpou Miss Shake Night, 
privítala o ôsmej návštevníkov podujatia. Akcia pokračovala premietaním dokumentár-
neho filmu režisérky Zuzany Piussi Bezbožná krajina vypovedajúceho o „demokratic-
kých“ procesoch v súčasnej slovenskej kultúre. Po ňom začal v prístavbe kaštieľa koncert 
malomestského komorného orchestra Požoň sentimentál.

Príjemná hudba tohoto zoskupenia bola aj súčasťou jedného z dvoch vstupov do 
vysielania prostredníctvom telemostu medzi siedmimi spolupracujúcimi európskymi 
umeleckými centrami. V ostatných zúčastnených krajinách (Francúzsko, Luxembur-
sko, Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Rumunsko) bol telemost Shake Night zároveň večer-

foto: -eu-
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Vláknina medzi Trnavou a Amerikou
Jedným z hostí tohtoročných Trnavských dní bude vý-
znamný trnavský rodák, úspešný výskumný vedecký 
pracovník v oblasti cukrov, umelých sladidiel a jedlých 
vláknin Dr. Ivan Furda z USA, autor patentov, ktoré pôsobia 
proti obezite, s ňou súvisiacim ochoreniam a preventívne 
aj proti rakovine. Svet ho môže poznať aj prostredníctvom 
prestížnej monografie Kto je kto v Amerike (Who is Who in 
America). 

Narodil sa v Trnave v roku 1938, kde absolvoval aj jede-
násťročnú strednú školu. Po maturite v roku 1955 nasle-
dovalo štúdium na Fakulte chemického inžinierstva SVŠT 
v Bratislave a v roku 1967 ašpirantúra v oblasti chémie po-
lysacharidov na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. Invázia vojsk Varšavskej 
zmluvy ho spoločne s manželkou zastihla v Ottawe, kde bol pozvaný na ročný študijný 
pobyt na National Research Council of Canada. Po páde Dubčeka sa manželia rozhodli, 
že do vlasti sa už nevrátia.

Od roku 1971 pracoval ako vedecký výskumný pracovník vo vtedy najväčšej potra-
vinárskej firme v USA General Foods Corp. a od roku 1978 viedol výskum v oblasti 
cukrov, umelých sladidiel a najmä jedlých vláknin u konkurenčnej firmy General Mills 
v Minneapolis v Minnesote. V roku 1995 si zakladá privátnu konzultačnú firmu, ktorej 
prezidentom je dodnes.

Je autorom dvoch kníh o jedlých vlákninách publikovaných v USA, ôsmich patentov 
a mnohých publikácií. Vyvinul aj metódu na analýzu vláknin, ktorá sa používa na celom 
svete. Je tiež autorom jedného z najzdravších cereálnych produktov v USA.  

Sláviky si vyspievali zlato v Trnave 
Na finalistov 14. ročníka Celoslovenskej súťaže detí v interpretácii ľudových piesní 

Slávik Slovenska v posledný júnový sobotný podvečer netrpezlivo čakali v Divadle Jána 
Palárika nielen Trnavčania, ale i odborná porota, ktorej predsedal majster Peter Dvorský. 
Krédom tohto nádherného projektu by určite mohla byť myšlienka člena poroty Martina 
Babjaka: „Profesionálny spevák je ten, ktorý musí spievať, aj keď sa mu nechce.“ 

Deti v divadle spievať nemuseli, ale chceli. Radosť zo spevu, neštylizovaný hudobný 
prejav a spontánny detský smiech sa postupne vkradli aj do vnútra našich „dospelác-
kych“ duší a naplnili atmosféru trnavského divadla neopakovateľným espritom, v kto-
rom sa stratili hranice medzi tými na pódiu a sediacimi v hľadisku. Zlatým slávikom 
Slovenska 2004 sa stala v prvej kategórii Lucia Jacková z Lipian s pesničkami Ach, 
Haničko a Do nas, chlapci, do nas, zlato v druhej kategórii získal Filip Kavoň zo Spiš-
skej Novej Vsi, ktorý zaspieval piesne Ej, pada dišč a Borovka, Borovka. Víťazmi však 
bolo nesporne aj všetkých vyše päťdesiattisíc detí z celého Slovenska, ktoré sa zúčastnili 
tohto ročníka súťaže. 

Záver večera patril dvom hviezdam slovenského operného neba Petrovi Dvorskému, Mar-
tinovi Babjakovi a našej najväčšej folklórnej interpretke Darine Laščiakovej. V ten večer sa 
z divadla odísť priveľmi nechcelo. S pohľadom na večerné Trojičné námestie cez pohár červe-
ného vínka, v ktorom bolo uväznené slnko minulého leta, sme ešte chvíľu očakávali príchod 
tohto leta s dobrým pocitom, že „Trnafčané“ zasa pomohli dobrej veci.                             -čav-

Tvorivá činnosť žiakov Márie Návojovej  
Mária Návojová, učiteľka ZŠ Angely Merici 

v Trnave, pôsobí ako veľmi sympatické, nežné 
a krehké žieňa. Okrem týchto predností však 
disponuje nevyčerpateľnou energiou pri tvaro-
vaní svojich žiakov na poli výtvarnom a literár-
no-dramatickom. V uplynulom školskom roku 
sa so svojimi zverencami zúčastnila trinástich 
výtvarných a dvanástich literárno-dramatic-
kých súťaží od regionálnych až po celosloven-
ské, na ktorých jej žiaci získali neuveriteľné 
množstvo najvyšších ocenení. Napríklad: V po-
lovici mája sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca v Bratislave uskutočnilo vyhodnotenie 

celoslovenskej súťaže žiakov základných a študentov stredných škôl – Radosť v rodine. 
Na súťaži sa zúčastnili aj žiaci ZŠ Angely Merici. Prvé miesta vo výtvarnej súťaži získali 
prváčka Martina Juráková a štvrtáčka Dominika Ďurišová. Čestné uznania vo výtvar-
nej súťaži Jana Juráková, Dominika Ďurišová, Dominika Babková a Norbert Káčer. Naj-
vyššie ocenenia odovzdal deťom primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský. Súťaž Radosť 
v rodine vyhlásil pri príležitosti desiateho výročia Medzinárodného roku rodiny gene-
rálny tajomník OSN Kofi Annan. „Ak uvážime, že do súťaže bolo zapojených niekoľko 
tisícok detí a 421 škôl z celého Slovenska, je to veľmi pekný úspech,“ hrdo a s nemiznú-
cim úsmevom povedala pre Novinky z radnice Mária Návojová. Z výtvarných súťaží ešte 
spomenieme Otec, mama – chcem žiť v Európe, kde žiaci ZŠ Angely Merici získali dve 
prvé, jedno druhé a jedno tretie miesto, Európa v škole – tri prvé a tri druhé miesta, 
Slovensko, vitaj v Európskej únii – jedno prvé a päť druhých miest, Moja Trnava – štyri 
ocenené práce... Z literárno-dramatických súťaží – a „Slovo bolo u Boha“ – štyri prvé, 
dve druhé a jedno tretie miesto, Rozprávkové vretienko – prvé a druhé miesto,  Hollého 
pamätník – jedno prvé, tri druhé a jedno tretie miesto, Kátlovce Pavla Ušáka Olivu, 
laureátka súťaže, jedno prvé a jedno druhé miesto... Ak by sme všetko chceli dopodrobna 
vypočítať, asi by nám Novinky z radnice nestačili. Nie je podstatné, aby tu boli uverejne-
né všetky podrobnosti. Najdôležitejší je fakt, že v našom meste, v súčasnej dobe existujú 
ľudia ako Mária Návojová, ktorí nastupujúcej generácii vštepujú lásku k umeniu, kultú-
re a ich hodnotám.                                               Marián MRVA, foto: archív M. Návojovej 

ným programom štátnej televízie, STV ho však odmietla odvysielať, preto ho mohli 
vidieť len diváci v GJK.

Okolo jedenástej večer sa konal samotný krst kaviarne. Návrhy na názvy dávali účast-
níci Shake Night. Z týchto návrhov autori Matúš Vallo a Oliver Sadovský (architekti, ale 
zároveň hudobníci zo skupiny PARA) vybrali priliehavé meno Shake Café. Pôvodne mal 
byť krstným otcom kaviarne Michal Kaščák, ktorý sa však nemohol podujatia zúčastniť, 
preto sa tejto dôležitej funkcie nakoniec zhostil prevádzkovateľ kaviarne Daniel Babi-
nec, ktorý pomáhal aj pri jej realizácii. Nasledoval koncert skupiny PARA a párty, počas 
ktorej sa bolo možné osviežiť špeciálnymi miešanými „shake“ nápojmi Mariána Hekla.

Tak prečo ľudia nechodia do galérie? Riaditeľka galérie a zároveň kurátorka celého 
podujatia Viera Jančeková nevie, ale dúfa, že novootvorená kaviareň Shake Café ich pri-
tiahne.                                                                                                     Miroslava VALOVÁ

foto: -eu-
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Trnavské návraty, alebo niečo o nás         II. časť

Korene a návraty na miesto, kde sa človek narodil, 
sú veľmi silné putá. Jestvujú v symbióze a zároveň sú 
spojenými nádobami vzájomne na sebe závislými. Tak 
je to i s mojím mestom. Každý návrat do Trnavy po 
rokoch, a o to častejší, to len potvrdzuje. 

Trnavské dni každý rok otvárajú moju nostalgiu 
na mesto a miesta v ňom, na ktorých som našla to 
neopakovateľné detstvo a mladosť. Neodmysliteľne 
k nim patrí čas detských hier i povinností a kamará-
tov z mladosti, s ktorými som prežila jednu krásnu 
časť života v Trnave. Stále je to jeden veľký film, ktorého režisérom je sám život. Má veľa 
epizód, odvíja sa a ja ho zastavujem, aby som si ich aj po desaťročiach vychutnala, na 
chvíľu zaspomínala. A je na čo spomínať. 

Hudobná škola v päťdesiatych rokoch minulého storočia mala v Trnave dobré meno. Jej 
budova bola na Paulínskej ulici, kam som pravidelne chodila sedem rokov dvakrát v týžd-
ni na hodiny klavíru k pani učiteľke Navrátilovej. Tá pravidelnosť bola regula, dobrá 
príprava na ďalší život v situáciách, keď sa mi veľmi nechcelo, ale musela som. Cestu sem 
merali aj iní, ktorým hudba učarila, dnes už profesionálne – Juraj Beneš, hudobný skla-
dateľ, Marián Bulla, člen Filharmonického zboru Slovenskej filharmónie v Bratislave.

Príkladom toho, že hudba sa s poéziou snúbi, bol náš priateľ a spolužiak Janko Stacho. 
Nemohli sme vtedy ani len tušiť, aké významné miesto vo vývine slovenskej poézie zasta-
ne. Menej je o ňom ale známe, že hral na viacero hudobných nástrojov. Hudba do veľkej 
miery ovplyvnila jeho citový život v mladosti, posunula ho ďalej, bola mu inšpiráciou 
k písaniu veršov. A boli to práve 50. roky minulého storočia, kedy básnik Stacho začínal 
uverejňovať prvé básne v Mladej tvorbe. Domov, Trnava, bol preňho trvalou hodnotou.

Atmosféra v hudobnej škole bola neopakovateľná. Zdravá rivalita vyniknúť nám 
pomohla vytrvať a priviesť nás do úspešného konca. Moje dobré kamarátky: Mišenka 
Sieglová (), Hilda Adamiková, Maca Tibenská, Katka Nádašiová..., tak ich vidím na 
našom spoločnom table absolventov hudobnej školy v Trnave z roku 1955. Náš absolvent-
ský koncert si prišiel pozrieť, no najmä vypočuť, Mikuláš Schneider Trnavský. Mali sme 
z jeho prítomnosti pochopiteľne veľkú radosť, ale tréma bola o to väčšia. Až s odstupom 
desaťročí preciťujem viac ako vtedy vzácne čaro jeho osobnosti a charizmy. Pätnásťroč-
ným dievčatám a chlapcom z ročníka bol už vtedy vlastný pocit bázne a obdivu k nemu. 
Spomienky na neho – to sú aj sobotňajšie skúšky orchestra a zboru pri Dóme sv. Mikuláša 
v Trnave, v altánku jeho záhrady. Dnes už, žiaľ, len pamätníci vedia, kde stál. Prichádza-
li hudobníci, speváci. Neboli všetci profesionáli, ale svojím zanietením pre vec zapálili aj 
nás, tých najmladších. Spolu s orchestrom prehrávali sa jednotlivé časti partitúry omše, 
ktorá mala svoju „premiéru“ v nasledujúcu nedeľu. Boli to chvíle krásnej a ušľachtilej 
práce po dlhé roky. Mikuláš Schneider Trnavský, hudobný skladateľ a regenschori 
v Dóme sv. Mikuláša, dobrý a láskavý človek, odovzdával svoju prácu vždy s maximálnou 
zodpovednosťou. Bohu a ľuďom.

Aj také boli päťdesiate roky, roky mojej mladosti v Trnave.
Každoročne poriadané Trnavské dni ponúkajú rodákom z Trnavy milú príležitosť spo-

ločne si zaspomínať na mladosť v rodnom meste, nech žijú kdekoľvek na svete. Dodávam 
slovami básnika: „Domov je pre nás trvalou hodnotou.“

Alžbeta Erika KOLLÁRIKOVÁ,  foto: archív autorky

Je konzultantom firiem, ktoré majú licenciu na jeho dva patenty v oblasti viazačov 
tukov (Fat Binder) známe v mnohých krajinách, ktoré pracujú na princípe viazania 
tukov a cholesterolu špeciálnou vlákninou v zažívacom trakte, takže sa spolu vylúčia 
z tela a nezúžitkujú. V apríli tohto roku sa po 26 rokoch presťahoval z Minneapolisu 
v Minnesote do Palm Beach Gardens. 

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy rodného mesta sme položili Dr. Ivanovi Furdovi 
niekoľko otázok: 
 Váš pocit pri rozhodovaní, že do Československa sa už nevrátite?
„Okupácia, strata domova – samozrejme, tiež separácia od rodičov...“
 Ako ste prežívali prvé mesiace a roky?
„Mentálne ťažko, ekonomicky celkom dobre, lebo ja i manželka sme mali dobré zamest-
nanie v našom obore.“
 Bolo ťažké presadiť sa po odbornej stránke? 
„Nebolo to ľahké, no dalo sa to prekonať vďaka dobrým základom vo vzdelaní získanom 
na Slovensku.“
 Je rozdiel medzi prácou a postavením vedeckého pracovníka v bývalom Čes-
koslovensku a v USA?
„Neveľký, až na to, že v USA je výskum lepšie technicky vybavený a platy sú vyššie.“
  Aké ciele sledoval v 70. rokoch výskum jedlých vláknin v Amerike?
„Zlepšiť zdravie občanov.“
 Ktoré aspekty zaujali najviac vás? 
„Moje znalosti v chémii polysacharidov mi umožnili predvídať ich funkciu v zažívacom 
trakte. Vlákniny hrajú pozitívnu rolu v oblasti cukrovky, tučnoty, hladiny krvných tukov 
a cholesterolu, a tiež rakoviny hrubého čreva.“
 Do akej miery sa presadil v USA tento trend stravovania v porovnaní so Slo-
venskom? 
„V USA ľudia konzumujú asi 40 – 50 percent doporučenej dennej dávky, na Slovensku 
asi 30 – 40 percent. I keď je to stále málo, významný pokrok sa urobil od 70. rokov, kedy 
tento trend nastal, a kedy konzumácia vláknin bola minimálna.“
 Aký prínos majú v praxi viazače tukov vyrábané na základe vašich patentov?  
„Benefity sú hlavne v oblasti straty telesnej váhy a zníženia hladiny krvných tukov, 
najmä cholesterolu.“
 Ste aj vy a vaša rodina prívržencami zdravej výživy? 
„Ja sám i moja rodina sme silní prívrženci zdravej výživy.“
 S akým pocitom sa vraciate na návštevu do svojho rodiska?
„S dobrým a zvedavým. Ostatný raz som tu bol, keď Trnava oslavovala 750. výročie 
svojho založenia, a potom ešte raz s jedným z mojich dvoch synov.“
 Ako vnímate vývoj na Slovensku po prevrate?
„Je komplikovaný, myslím, že do vedenia sa nedostávajú najkvalitnejší ľudia, no to 
v USA máme tiež.“
 Vaše najmilšie miesto v Trnave, na ktoré nikdy nezabudnete? 
„Futbalový štadión. V cudzine som každému vysvetľoval, že pochádzam z mesta, kde sa 
hrá najlepší futbal na svete na počet obyvateľov.
Ale tiež to, že Trnava je mesto kostolov – slovenský Rím.“
 Vaša najmilšia spomienka? 
„Život s rodičmi a ich prínos k môjmu vzdelaniu.“
  Cítite sa Slovákom, alebo ste skôr svetoobčanom?
„Teraz už skôr svetoobčanom.“                                                                       pripravila -eu-
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dokumenty akési značky a podala ich svojej susedke. Vydýchli sme si. Vyzeralo to, že 
o chvíľu šek vymenia za rublíky. 

Nestalo sa. Aj susedka najprv podrobne preskúmala dokumenty. Namiesto toho sa 
začala celá procedúra skúmania odznova. Rublíky neboli. Dokumenty putovali medzi 
ženščinami a bábuškami. Čas plynul pomaly ako voda v Done, až sa zdalo, že úplne 
zastal. 

Povedal som vedúcej, že sa ponáhľame. Že máme pred sebou niekoľko sto kilo-
metrov divou stepou proti noci. Nevzrušene precedila: „Adnu minútočku“. Pomaly, 
pomaličky mi začalo svitať, akú hodnotu má čas v krajine, kde včera znamená zajtra. 
Slová „adna minútočka“ sa potom pre nás stali predzvesťou dlhých čakaní. 

Konečne posledná bábuška odobrila dokumenty, napísala ďalšiu bumagu a kole-
gyne ju zase šifrovali odzadu, až sa všetko vrátilo vedúcej. Tá sa potom postavila 
a dôstojne odišla do kúta banky, kde leňošila metla s dlhou rúčkou. Zdvihla ju, podiš-
la „vpiriod“ a dreveným koncom tak zabúšila do plafóna, až začala padať omietka. 
Ženščinu s majestátnym postojom bohyne so žezlom v ruke vzápätí zahalil kúdol 
prachu. Keď sa dlhšie nič nedialo, len prach tíško sadal, zabúšila znova. Pritom nás 
vážne sledovala. 

Uvažovali sme, či ide o zvláštny miestny rituál, alebo signál na privolanie utaje-
ných zbojníkov, ktorí nás majú ozbíjať. Po adnoj minutočke sa strašné údery ozvali aj 
zvrchu a začalo to vyzerať, že druhá verzia bude pravdepodobnejšia. Prach z omietky 
sa opäť kúdolil, mali sme ho už v očiach i v nose, len sovietskych zbojníkov nikde. Čo 
bude teraz? Napätie vrcholilo, keď sa zrazu sa z dobitého plafóna, z diery, ktorú sme 
si predtým nevšimli, pomaly vynoril koniec pokriveného konopného špagátu. 

Na chvíľu zastal, akoby sa chcel presvedčiť, že vsjo v pariadke. Potom sa pomaly 
spúšťal nižšie a nižšie, krútil sa a hompáľal, až pristál na stole vedúcej. Tá najskôr 
veľmi dôkladne zbalila do trubičky môj šek spolu s novou bumagou, zobrala koniec 
konopného špagátu, zviazala ním trubičku a všetko poistila dvomi akurátnymi maš-
ličkami. Znovu schytila metlu a bila do plafónu. Prach sadal dlho, ale viditeľnosť 
sa pomaly zlepšovala. Už sme videli, ako sa šek s bumagou po etapách dostávajú 
k plafónu, až kým ich diera násilne neohla do obráteného V. Potom zmizli. Chvíľu 
sme fascinovane pozorovali dieru. Chcel som s kolegami prehodiť zopár slov o tom, 
čo sme práve videli, no niečo ma trklo. Všetky ženščiny a bábušky v bielych plášťoch 
nás smrteľne vážne pozorovali. My ich tiež. V banke vládlo hrobové ticho, minútočky 
plynuli, prach pomaly sadal.

Zrazu sme sa hrozne zľakli. Ticho rozbili hromové údery zvrchu. Omietka sa opäť 
sypala, prach kúdolil. Po chvíli sa z diery na plafóne konečne vynorili naše rublíky. 
Kým pristáli na stole vedúcej, bláznivo, natešene sa točili a hojdali. Samozrejme, že 
každá pracovníčka v bielom ich najprv dôkladne prerátala na sčotoch (guličkových 
počítadlách pre deti) a dala na ne šifru. Tak sme sa vo Vešenskom zaprášení, po adnoj 
minutočke, ktorá určite trvala vyše hodiny, konečne dostali k svojim rublíkom. 

Lúčenie s mestečkom bolo radostné. Myslím si, že sme tam celkom dobre pochodili. 
V noci, pri monotónnom hluku motora, som si predstavoval, ako si Michail Šolochov, 
svetový spisovateľ ovenčený Nobelovou cenou, odskočil z domu vybrať do miestnej 
banky peniaze. Nikdy som sa nedozvedel, ako to tam s ním dopadlo. Náš prípad však 
mal aj mnohonásobnú medzinárodnú dohru. Keď som sa na colniciach Európy preu-
kazoval tým pasom s šiframi z Vešenského, colníci boli zvyčajne dosť rozrušení a ob-
čas trošku aj pobiehali sem-tam. O pár rokov neskôr, vo švajčiarskom Bazileji, si ho 
dokonca pre istotu okopírovali a založili do archívu.                               Marián MRVA      

Neuveriteľné príhody Trnavčana vo svete
Šolochov, Vešenské a miestna sovietska banka, kde sa prachy kúdolili...

Na svojich cestách Európou a Áziou som pred desaťro-
čiami hral ako koncertný umelec a spevák aj v bývalom 
Sovietskom zväze. Až teraz viem oceniť, že som sa v tej 
obrovskej krajine párkrát zhodou okolností dostal na 
miesta, kde sa turisti alebo umelci za vlády sovietov 
nikdy nedostali. Boli to neskutočné kontrasty. Niekedy 
som býval v najlepších hoteloch Moskvy a hlavných miest 
zväzových republík. Inokedy v chladných unimobunkách 
kompresorových staníc plynovodu Orenburg (neskôr 
premenovaný na plynovod Sojuz). Tam nebol problém 
prežívať vzrušujúce noci naplnené poľovačkou na myšky 
alebo tarantuly. Raz v Pallasovke, keď som sa šiel umyť, 
tarantula vyskočila na mňa aj zo sifónu izbového umýva-
dla. Pojal som ju so sebou a prebývala u mňa celé roky. 
Až kým ju raz pri upratovaní nezožral môj pes Žofrej de 
Pažerák. Aj so špendlíkom.

V jeseni 1979 som s trnavskou folkbeatovou skupinou 
Pramene odletel do Sovietskeho zväzu. Koncertovali sme pre československých pra-
covníkov, ktorí na 500 km trase s centrom v bývalom Volgograde (predtým Stalingra-
de, a ešte predtým v Caricine) budovali plynovod. Do výstavby bolo zapojených päť 
krajín Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Plynovod viedol púšťami Kara-Kum, 
Kyzil-Kum a tiež popri Šolochovom preslávenej rieke Don. Dvakrát do roka vysielali 
agentúry Pragokoncert a Slovkoncert do Volgogradu populárne skupiny a spevákov, 
aby v ťažkých prírodných podmienkach uprostred enormného množstva hmyzu, myší 
a tarantúl tešili našich pracovníkov.

Po šírej ruskej zemi nás vozili Roburom. Tak sme sa dostali raz aj do Vešenského 
– mestečka na Done, v ktorom ešte vtedy žil nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 
spisovateľ Michail Šolochov. V tom čase bol už vážne chorý, už ani návštevy neprijí-
mal. Peniaze z Nobelovej ceny, ktorú dostal za trilógiu Tichý Don, použil na posta-
venie veľkého prijímača televízneho signálu a vyasfaltovanie ciest i chodníkov Ve-
šenského. Bol to nevídaný pokrok, lebo v okolitých mestečkách a derevňach asfalt 
nepoznali. Keď sme po tisíckach kilometrov ciest z utlačenej hliny konečne dorazili 
Šolochovovou asfaltkou do centra mesta, pomyslel som si, že tu, uprostred soviet-
skej civilizácie, sa možno zídu aj ruble. Jeden mladík nám ochotne ukázal, kde je 
banka. Vzápätí kúpil od gitaristu Joža džínsy a svoje krátke gate mu daroval. Bolo 
to od neho pekné, lebo ani do sovietskej banky sa nepatrí vojsť v trenírkach. Tak 
sme teda vošli. 

Na prvý pohľad vsjo normaľno. Prízemie tvorila väčšia miestnosť, za prepážkou 
sedeli ženščiny a bábušky v bielych plášťoch. Predložil som šek, pas a bumagu. 
Vtedy sa to začalo. Najmonumentálnejšia ženščina, zrejme vedúca, najprv všetky 
dokumenty preskúmala z každej strany, a potom si nás začala premeriavať röntge-
novým pohľadom. Stŕpli sme. Bleskovo som zauvažoval, či sme nejako nenarušili 
miestne zvyky, ale nič solídne mi neprišlo na um. Veď nohavice máme, ba aj bumaž-
ky... Približne po minúte vedúca dôkladne oblizla koniec „tintovej“ ceruzky, dala na 
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Olympijské parametre KALOKAGATIE 2004
Jedna olympiáda skončila, druhá prichádza. Pretože mám na mysli ako prvú tú našu tr-

navskú, júnovú a ako druhú aténsku augustovú, kdekto sa asi pri takomto spojení uškrnie. 
Pravdou je, že sú to podujatia navzájom nemerateľné, rozsah či monumentalita však nemôže 
byť rozhodujúcim kritériom a pri pozornom, najmä objektívnom hodnotení zistíme opak, 
a to že majú veľmi veľa spoločného. Idea olympizmu, o ktorej sa ľudia domnievali, že zanikla 
spolu s gréckou civilizáciou, je tým, čo obe podujatia spája. Trnavské však obsahuje navyše 
v sebe kalokagatiu, ideu, ktorá bola obnovená až v Trnave na začiatku deväťdesiatych rokov 
minulého storočia. „Kalokagatiu máme iba v Trnave, nikde inde v Európe“, veľmi konkrétne 
a zrozumiteľne charakterizoval existujúcu skutočnosť predseda Slovenského olympijského 
výboru František Chmelár počas otvorenia KALOKAGATIE 2004. Tu je na mieste upozor-
nenie, že by sme chybovali, keby sme pod tým videli iba školských športovcov, ktorí prišli do 
Trnavy, zasúťažili si a odišli... Samozrejme, športové súťaže boli viditeľné najlepšie, pretože 
prebiehali na všetkých dostupných športoviskách – v Mestskej športovej hale, na športovis-
kách Slávie na Rybníku, v akcii bol štadión Antona Malatinského, telocvične trnavských škôl 
na Atómovej, Spartakovskej, Gorkého, Mozartovej, energetického učilišťa na Kopánke a stále 

Bude aténsky vrchol športového života?
 TRNAVSKÉ ŠPORTOVÉ HRY

Základný príbeh je veľmi dobre známy, ale predsa: keď futbalisti Spartaka Trnava 
po rokoch mali znova urobiť rozhodujúci krok, tentoraz k získaniu prvého slovenského 
majstrovského titulu, prišiel primátor mesta na štadión v Rimavskej Sobote s pomerne 
malou, ale „obsažnou“ obálkou, obsahujúcou finančnú odmenu hráčom za ich úsilie. Jeden 
čierny kufrík však „zapríčinil“, že nebolo ani koho, ani za čo odmeniť. Vyriešenie otázky 
„čo s nimi?“ však bolo ukážkové – peniaze šli na rozvoj športového života mládeže mesta. 
A tak aj tentoraz takmer po celý jún prebiehali v Trnave záverečné súťaže už 7. ročníka 
dlhodobých športových hier základných a stredných škôl i učilíšť, konajúcich sa pod zášti-
tou primátora mesta Ing. Štefana Bošnáka. Ich poslednou súťažou boli preteky školských 
štafiet na pešej zóne práve počas olympiády. Teraz sa výsledky školských športovcov za 
celý školský rok spočítavajú – a kontrolujú, lebo konkurencia medzi školami je veľká – aby 
po prázdninách mohli byť výsledky i noví nositelia putovného pohára v obradnej sieni 
mestskej radnice vyhlásení.

 ZUZANA SEKEROVÁ: SOM SKÚSENEJŠIA A ASI AJ LEPŠIA
Olympiáda, v tomto prípade už tá veľká, konkrétne Hry XXVII. olympiády v Aténach, 

je pre každého športovca veľkým motívom. Už pred štyrmi rokmi v ďalekom Sydney sa 
potešiteľne rozšíril počet trnavských olympionikov a hoci nepriniesli to, čo sme neskromne 
očakávali, nevzdali sa a po celé nasledujúce štyri roky zaťali zuby, aby trénovali v snahe 
svoj olympijský štart zopakovať. Podarilo sa. Andrea Stranovská v športovej streľbe bola 
prvá, čo získala nárok na štart, držali sme palce Liborovi Charfreitagovi, ktorí na ceste za 
splnením limitu viditeľne zlepšil aj národný rekord, aby nás príjemne tiež spoza oceánu 
prekvapila po Austrálii akoby odpisovaná gymnastka Zuzka Sekerová. Tú sme videli súťa-
žiť v Trnave na veľkom a tradičnom podujatí, medzinárodnom Gym – festivale spojenom 
s Pohárom starobylej Trnavy v gymnastike. Najmä na tom svojom náradí, na kladine, 
dokázala aj 5. a 6. júna 2004 v Mestskej športovej hale Trnava, že má na to, dostať sa do 
záverečnej osmičky. „Robím všetko pre to,“ potvrdila na autogramiáde olympionikov počas 
KALOKAGATIE.                                                                                      Edo KRIŠTOFOVIČ

toho bolo málo. Nečudo, veď celá olympiáda po prvý raz trvala (takmer) celý týždeň, vlastne 
už od nedele 20. do piatku 25. júna a mala rekordné dve tisícky účastníkov. Bolo treba pribrať 
športoviská nielen mimo mesta (ukážkovo si počínali v Horných Orešanoch), ale športovalo sa 
aj priamo v uliciach. Konkrétne počas Behu olympijského dňa. Typickým bolo, že sa súťažilo 
predovšetkým v školských športoch, teda v tých, kde nebol problém postaviť ani v jednom zo 
slovenských krajov kvalitné družstvo. Aj tým je táto časť KALOKAGATIE blízka každému 
mladému športovcovi. Prvý raz sa podarilo zrealizovať myšlienku olympijskej dediny a sústre-
diť účastníkov viac menej do jedného priestoru, internátu Miloša Uhra na Bottovej. 

Kalokagatia ale nie je len šport, patrí do nej aj kultúra. Pre niekoho zarážajúce, ale ani tejto 
oblasti nie je princíp súťaženia vzdialený. Výtvarná liga, vlastné literárne práce, súťaž škol-
ských časopisov – to všetko lákalo získať medailu víťaza. V Trnave sa uskutočnil aj veľmi hod-
notný olympijský seminár o pôsobení kalokagatie na Slovensku od jej obnovenia a to priamo 
avízovalo realizáciu jej ďalšej zložky, životného štýlu v duchu čestnosti nazývanej aj fair play. 
Práve v systéme školskej výchovy za súčasného stavu spoločnosti je treba tieto myšlienky po-
silňovať, ako to vyznelo na slávnostnom oceňovaní laureátov primátorom mesta Trnava a po-
prednými slovenskými olympionikmi v reprezentačných priestoroch radnice. Samotné mesto 
svojou ústretovosťou veľmi dobre vstúpilo do organizačnej štruktúry celej olympiády a potvrdi-
lo, že má sebe vlastné olympijské parametre.                                               Edo KRIŠTOFOVIČ

Galéria Jána Koniarka
Kopplov kaštieľ a Synagóga – Centrum 
súčasného umenia
august 2004
Re:Location Shake
do 31. 8. 2004
Projekt Re:Location Shake je vyvrchole-
ním trojročnej spolupráce siedmich kul-
túrnych inštitúcii, ktoré sú súčasťou siete 
„Umelecké centrá Európy“. Re:Location 
Shake je akousi paneurópskou výstavou 
simultánne prebiehajúcou vo všetkých zú-
častnených umeleckých inštitúciách.

september – október 2004
Synagóga – Centrum súčasného umenia:
HOT DESTINATION/
MARGINAL DESTINY
Projekt chce zmapovať súčasnú výtvarnú 
tvorbu vznikajúcu v stredoeurópskom 
postkomunistickom priestore. Projekt je 
štruktúrovaný ako séria výstav lokali-
zovaných do prestížnych inštitúcií, ktoré 

pôsobia v regionálnych centrách s dosa-
hom na medzinárodný kontext súčasného 
výtvarného umenia. Jednotlivé výstavy 
sa vzťahujú ku špecifickej situácii miesta, 
pre ktoré sú pripravené, zároveň na 
seba voľne nadväzujú a vzájomne spolu 
komunikujú. Výber umelcov sa sústre-
ďuje na generáciu 90. rokov 20. storočia, 
ktorá najdôslednejšie reflektuje proces
politickej, hospodárskej a kultúrnej trans-
formácie charakteristickej pre postkomu-
nistický región.

Galéria Jana Koniarka – Kopplov kastieľ:
Mária Balážová: ALPHABET
september – október 2004
kurátor: PhDr. Vladimír Beskid
Mária Balážová je jednou z najvýraznejších 
slovenských autoriek, prezentujúcich geo-
metrickú abstrakciu vo veľkorozmerných 
plátnach, využívajúc symboliku znakov. 
Výstava ALPHABET predstavuje výber 
z tvorby autorky z rokov 1997 – 2004.

Nový školský rok o zdraví pre všetkých začne prednáškou doc. 
MUDr Anny Strehárovej, PhD., prednostky Infekčnej kliniky Fakult-
nej nemocnice na tému Pásový opar – Herpes zoster vo štvrtok dňa              
30. septembra o 17. hodine v budove bývalého Tatraskla.
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17. august, utorok, 20.00
Dóm sv. Mikuláša
JAMES DAVID CHRISTIE 
/ organ, USA / Boston
V spolupráci s Tlačovým a kultúrnym 
centrom Veľvyslanectva USA v Bratislave

22. august, nedeľa, 19.00
Kostol sv. Jozefa, paulínsky  (komorný 
koncert)
LUJZA MARKOVÁ / čembalo; MARTINA 
MESTICKÁ / baroková flauta; PETER 
KIRÁĽ / violončelo, SLOVENSKO
V spolupráci s Francúzskym inštitútom 
v Bratislave

29. august, nedeľa, 20.00
Dóm sv. Mikuláša
WOLFGANG KREUZHUBER /organ, 
RAKÚSKO/ Linz
V spolupráci s Rakúskym kultúrnym 
fórom v Bratislave 

5. september, nedeľa, 20.00
Dóm sv. Mikuláša
WILLIAM O’MEARA /organ, KANADA/ 
Toronto

12. september, nedeľa, 20.00
Dóm sv. Mikuláša
ANNA ZÚRIKOVÁ-PREDMERSKÁ / 
organ, SLOVENSKO / Bratislava

19. september, nedeľa, 20.00 
Dóm sv. Mikuláša
DAVID POSTRÁNECKÝ / organ, ČESKÁ 
REPUBLIKA/ Brno
PAVOL REMENÁR / spev, SLOVENSKO / 
Bratislava
 Koncert v rámci „Trnavských dní lásky 
a porozumenia“ a v spolupráci s Českým 
centrom v Bratislave

26. september, nedeľa, 20.00
Dóm sv. Mikuláša
WALDEMAR KRAVIEC 
/ organ, POĽSKO / Zabrze
V spolupráci s Poľským inštitútom 
v Bratislave

1. október, piatok, 20.00
Dóm sv. Mikuláša
FESTIVALOVÝ BRASS ENSEMBLE, 
TIRNAVIA / spevácky zbor, ANDREJ 
RAPANT / zbormajster, BRANISLAV 
KOSTKA / dirigent, EVA GREGOROVÁ / 
spev, ZUZANA ZAHRADNÍKOVÁ / organ, 
DAVID DI FIORE – organ, USA /Seattle
Program: Louis Vierne

IX. ročník medzinárodného organového festivalu
na historickom organe 

Rieger Budapest, op. 1894 z roku 1912
Mesto Trnava – Bachova spoločnosť na Slovensku 

– Západoslovenské múzeum 
Pod záštitou predsedu Národnej rady SR 

JUDr. Pavla Hrušovského

Západoslovenské múzeum            

hlavná budova, Múzejné námestie 3
stále expozície:
Archeológia, Gotická Trnava, História 
mesta, Ázijské  umenie, Kampanológia, 
Oratórium, Ľudová hrnčina

výstavy:
Hosťujúci profesori v Trnave
– výstava z tvorby českých a moravských 
umelcov, ktorí pôsobili v 1. ČSR ako pro-
fesori v Trnave
v spolupráci s Českým spolkom – regionál-
nou organizáciou v Trnave
od 8. 9. do 31. 12. 2004

Kalokagatia – celoslovenská výstava ví-
ťazov súťaže
do 20. 9. 2004

Výročná výstava združenia výtvar-
ných umelcov západného Slovenska
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 august:
ukážka fajansy 

Dom hudby M. Schneidera Trnavského
návšteva na požiadanie, 
tel. 033-5514421, lektor sídli v Múzeu 
knižnej kultúry 

expozície:
Pamätná izba Mikuláša Schneidera Tr-
navského, Dejiny cirkevného hudobného 
spolku, Dvorana slávy dobra

výstavy:
Výtvarná tvorba z detských domovov 
a ústavov
do 15. 8. 2004

Pavel Kastl: Portréty
– výstava venovaná festivalu Trnavské 
organové dni
od 17. 8. do 20. 10. 2004

Múzeum knižnej kultúry
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 
Vedecká hračka
od 29. 8. do 19. 10. 2004

Festival TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI 2004
Aj tohtoročný festival v dňoch od 17. augusta do 1. októbra sa koná v spolupráci troch 

hlavných usporiadateľov, Mesta Trnava, Bachovej spoločnosti na Slovensku a Západo-
slovenského múzea v Trnave. Záštitu na podujatím opäť prevzal predseda Národnej rady 
SR Pavol Hrušovský. Na tomto, už IX. ročníku, zaznie osem koncertov. Väčšina z nich, 
sedem, sa bude konať v Dóme sv. Mikuláša. Komorný koncert v obsadení čembalo, 
flauta a violončelo, zaznie v Kostole sv. Jozefa – paulínskom. 

Festival otvorí v utorok 17. augusta popredný americký organista James David 
Christie z Bostonu. Na komornom koncerte sa predstavia slovenskí hudobníci vyškolení 
vo francúzskych hudobných školách. Organistka a čembalistka Lujza Marková, pôvodom 
z Bratislavy, pôsobí od svojich štúdií vo Francúzsku. Vynikajúci improvizátor a organista 
z dómu rakúskeho mesta Linz bude hrať 29. augusta. Prvým Kanaďanom na festivale 
bude Bill O´Meara z Toronta (5. september). Naša popredná organistka Anna Zúriková-

-Predmerská prednesie svoj recitál 12. septembra. V poradí šiesty festivalový koncert 
19. septembra bude venovaný predovšetkým účastníkom Trnavských dní lásky a porozu-
menia. Mladí umelci, organista David Postránecký z Brna a náš spevák Pavol Remenár, 
prednesú z príležitosti roka českej hudby predovšetkým skladby autorov našich najbliž-
ších susedov. 26. septembra sa Trnavčanom predstaví Poliak Waldemar Kraviec. 

Už sa stalo tradíciou, že záverečný koncert Trnavských organových dní býva niečím 
výnimočný. Nebude to iba tým, že bude zároveň otváracím koncertom Trnavskej hudob-
nej jesene. Zaznie tu hudba skutočne výnimočná - prevažne dielo francúzskeho skla-
dateľa L. Vierna. Okrem efektných sólových skladieb pre organ to bude predovšetkým 
jeho Slávnostná omša pre dva organy a miešaný zbor. Pri Triumfálnom pochode bude 
partnerom organa zasa ansámbel dychových plechových nástrojov a tympánov. Organo-
vé skladby zaznejú v interpretácii nám dôverne známeho, skvelého Američana Davida 
Di Fiore a slovenskej organistky Zuzany Zahradníkovej. Domáci zbor Tirnavia bude 
dirigovať vynikajúci muzikant Braňo Kostka. 

Návštevníci koncertov si v blízkej budúcnosti budú môcť vypočuť skvelú muziku. Záve-
rečný koncert ponúka navyše hudobnú monumentalitu zrodenú v nádherných francúz-
skych katedrálach.

pozvánky pozvánky
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10. september 2004, piatok
radnica 
10.00 h dopoludnie s KALOKAGATIOU
13.00 h DYCHOVÝ ORCHESTER 
S MAŽORETKAMI
14.00 h OTVORENIE TTJ 2004
15.00 h Čarodejník ABRAK A DRAK
– divadlo MASKA
16.30 h TÚLAVÉ DIVADLO 
Trojičné námestie 
15.00 h DH KRIŽOVIANKA
17.30 h 3SES3
18.00 h TWEENS
19.00 h kapela BOROVIENKA 
20.30 h CHIKI LIKI TU-A 
Občerstvovacie centrum 
15.00 h DYCHOVÁ 6 TRNAVAN
17.30 h DH VESELANKA
19.30 h DH KRIŽOVIANKA 
11. september 2004, sobota
radnica
10.00 h „ZAHRAJME SA...“ – deti 
z folklórnych súborov z okolia Trnavy
14.00 h vystúpenie šermiarskeho klubu
16.00 h DH JUVENTUS /Sopron
DOLNOKRUPANI 
Trojičné námestie
10.00 h DH HRADIŠŤANKA
14.00 h detská show DISKOJARKA 
A ŠAŠO TINA

16.00 h BLÚZOVÁ SVOKRA
18.00 h skupina SENZUS
20.00 h ZUZANA SMATANOVÁ 
so skupinou
(Objav roka 2004 a coca-cola popstar) 
Občerstvovacie centrum
11.00 h DH BODOVANKA
14.30 h DH HRADIŠŤANKA
17.00 h DH TATRACHEMKA
19.30 h DH BOŠÁČANKA Z BOŠÁCE 
12. september 2004, nedeľa 
radnica
10.00 h dopoludnie so ZUŠ
14.00 h MIRO ŠVICKÝ A BYTOSTI
16.00 h FS TRNAFČAN 
Trojičné námestie
10.00 h DH ŠARFIANKA
14.00 h EVA MÁZIKOVÁ a hostia
17.00 h MARTINA HABOVÁ & BAND  
Občerstvovacie centrum
10.00 h DH BUČKOVANKA
14.00 h DH ŠARFIANKA
17.00 h hudobná skupina ALLEGRO               

TRADIČNÝ TRNAVSKÝ JARMOK

piatok, 17. 9 .2004
10.00 – prijatie pozvaných hostí na radnici
10.45 – odhalenie pamätnej tabule Jánovi 
Sambucusovi 
11.15 – literárne pásmo k výročiam vý-
znamných osobností mesta Trnava v Spol-
ku sv. Vojtecha, prehliadka  Spolku sv. 
Vojtecha (na pozvánky)
14.30 – 50. výročie založenia Zsl. 
Múzea – krátky program a prehliadka 
stálych expozícií
16.00 – Radošinské naivné divadlo: 
„Generál“ (na pozvánky)     

sobota, 18. 9. 2004
9.45 – pietny akt k 80.výročiu odhalenia 
prvej sochy generála M. R. Štefánika 
a k 85. výročiu úmrtia M. R. Štefánika na 
Námestí SNP
10.15 – slávnostné zasadnutie KPT v Zr-
kadlovej sieni Divadla J. Palárika spojené 
s prezentáciou monografie E. Kittnarovej 
„Život na dvoch scénach“ od PhDr. T. Ur-
sínyovej
18.00 – Galaprogram v Divadle J. Palárika
– účinkujú poprední domáci a zahraniční 
hostia 

Trnavské dni
láska – pokoj – porozumenie
17. – 18. septembra 2004 
pri príležitosti 420. výročia úmrtia Jána Sambucusa, 85. výročia úmrtia M. R. Štefá-
nika, 50. výročia založenia Zsl. múzea, 170. výročia založenia Základnej umeleckej 
školy v Trnave

4. 8. 2004 Svieť, Slniečko, svieť!
Beseda s redaktormi časopisu Slniečko
11. 8. 2004 Slávici v knižnici
Súťaž malých i veľkých v speve..
18. 8. 2004 Zázračný svet písmen
Súťaže a hry s písmenami a slovami.

25. 8. 2004 Rozlúčka s prázdninami
Vyhodnotenie superklubu, odmeňovanie 
najlepších účastníkov klubu, súťaže 
zručnosti a bystrosti o drobné ceny, 
diskotéka.

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Prázdninový superklub 2004
12. ročník aktivít pre deti, ktoré Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave realizuje pod 
názvom Prázdninový superklub, sa koná v spolupráci s Mestom Trnava. Počas 
letných prázdnin vždy v stredu v dopoludňajších hodinách od 10.00 do 12.00 hod. 
v oddelení literatúry pre deti je pripravený program, v ktorom si deti preveria svoju 
zručnosť, odvahu a tvorivosť. Vstup je na platný čitateľský preukaz.

Hlavná budova na Rázusovej ulici:
pondelok 8.30 – 18.30 h
utorok – piatok 8.00 – 16.00 h
sobota 8.00 – 12.00 h
študovňa a oddelenie literatúry pre deti 
sú v sobotu zatvorené 

Hudobné oddelenia v Dome hudby 
M. Schneidera Trnavského:
pondelok – piatok 8.30 – 16.00 hod.
streda 10.00 – 17.30 hod.
Pobočka Modranka
streda 9.00 – 13.00 hod.
Pobočky Prednádražie, Zátvor 
a Linčianska budú zatvorené.

Výpožičný čas v auguste:

štvrtok, 16. 9. 2004
14.00 – prezentácia knihy trnavské-
ho rodáka Dr. R. Bajcara „Návraty“ 
(spomienky a úvahy kanadského Slováka) 
– v spolupráci s Hnutím kresťanských peda-
gógov v zasadacej sieni Spolku sv. Vojtecha
17.00 – Via Bohemica (program pripra-
vil Český spolok na Slovensku r.o. Trnava 
k jeho 10. výročiu)

 nedeľa, 19. 9. 2004
9.00 – Latinská Sv. omša 
v Dóme Sv. Mikuláša
20.00 – Trnavské organové dni 
– organový koncert v Dóme sv. Mikuláša
David Postránecký / organ, Česká repub-
lika
Pavol Remenár / spev, Slovensko  

Sprievodné podujatia Trnavských dní:

pozvánky pozvánky
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kino HVIEZDA
Premieta sa denne o 15.30;17.30 a 19.30 h, ak 
na programe nie je uvedené inak.

1. – 4. 8. 2004 SHREK – 2
5. – 9. 8. 2004 KRÁĽ ARTUŠ
začiatok o 15.00; 17.30 a 20.00 h
10. – 11. 8. 2004 DRŽ HUBU
12. – 13. 8. 2004 ŠIALENÉ RANDE
14. – 16. 8. 2004 DVANÁSŤ DO TUCTA
17. – 18. 8. 2004 ĽUDSKÁ ŠKVRNA
19. 8. 2004 INVÁZIA BARBAROV
20. – 22. 8. 2004 TÚ STARÚ TREBA ZABIŤ
23. – 26. 8. 2004 GARFIELD
27. – 29. 8. 2004 HARRY POTTER 
                            A VÄZEŇ Z AZKABANU
začiatok o 15.00 h, v sobotu a nedeľu o 12.30 h
27. – 30. 8. 2004 NA PLNÝ PLYN
31. 8. – 1. 9. 2004 SAMSARA
začiatok o 17.30 a 20.00 h
detské predstavenia o 13.30 h v nedeľu
1. 8. 2004 SHREK – 2
8. 8. 2004 MEDVEDÍKOV SEN
15. 8. 2004 O ŠTAFLÍKOVI A ŠPAGETKE
22. 8. 2004 O RUŽOVEJ BARBORKE
29. 8. 2004 HARRY POTTER 
                    A VÄZEŇ Z AZKABANU 
začiatok o 12.30 h

PRÍRODNÉ KINO
začiatok prestavení o 21.00 h
1. – 2. 8. 2004 SHREK – 2
3. – 4. 8. 2004 UNDERWORD
5. – 6. 8. 2004 VITAJTE V DŽUNGLI
7. – 8. 8. 2004 KAMEŇÁK – 2
9. – 10. 8. 2004 KRÁĽ ARTUŠ
11. 8. 2004 STRELENÝ PIATOK
12. – 13. 8. 2004 ZLODEJ ŽIVOTOV
14. – 15. 8. 2004 JAK BÁSNÍCI 
                            NESTRÁCEJÍ NADĚJI
16. – 17. 8. 2004 50X A STÁLE PO PRVÝ RAZ
18. 8. 2004 STRAŠIDELNÝ ZÁMOK
19. – 20. 8. 2004 PÁNSKÁ JAZDA
21. – 22. 8. 2004 DRŽ HUBU
23. – 24. 8. 2004 BAD BOYS – 2
25. – 26. 8. 2004 ŠKOLA ROCKU
27. – 28. 8. 2004 TRÓJA
29. – 30. 8. 2004 CHOKING HAZARD
31. 8. – 1. 9. 2004 NA PLNÝ PLYN
11. – 15. 8. 2004 KINEMATOGRAF  
                    NA CESTÁCH PO SLOVENSKU
Trojičné námestie, 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

Program trnavských kín na august 2004

Trnavská brána
Pred nami je už tretí ročník tohto folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou. 
Veľký záujem publika a nadšené odozvy zo strany účinkujúcich zo Slovenska i za-
hraničia boli aj minulý rok dostatočným dôkazom, že organizátorom sa úspešne darí 
ich zámer urobiť z augustovej Trnavy medzinárodné centrum folklóru, folkloristov 
a ľudových umelcov. 

Príležitosť ukázať svoje umenie tu dostanú dospelí interpreti zo Slovenska, Česka, 
Poľska, Maďarska a Lotyšska, živú tradíciu slovenského folklóru budú prezentovať detské 
folklórne súbory a spevácke skupiny z trnavského regiónu. Krásu ľudových krojov si budú 
môcť Trnavčania vychutnať počas krojovaného sprievodu po Hlavnej ulici. Priestor dostane 
aj pôvodný, neupravovaný folklór v pásme o víne so zvykmi typickými pri jeho pestovaní, 
vinobraní, výrobe vína a jeho koštovaní v dedinách na úpätí Malých Karpát v okolí Trnavy, 
kde v súčasnosti opäť ožíva stáročná tradícia vinárstva a vinohradníctva. Nebudú chýbať 
ani obľúbené ukážky ľudových remesiel s možnosťou vlastnoručne si vykrútiť džbánik, 
vyskúšať ohybnosť drôtu, či pružnosť kožených bičov, alebo poobliekať do sedemdesiatich 
sukní šúpoľovú bábiku. Zlatým klincom záverečného galaprogramu bude vystúpenie legen-
dárneho súboru SĽUK s pásmom Zo srdca. Bodku za podujatím dá opäť slávnostná svätá 
omša v Kostole sv. Jakuba so spevom v podaní folklórnych súborov – účastníkov festivalu.              

20. augusta 2004, piatok
 radnica

17.00 h – Z TRNAVSKEJ ROVINY
               výstava krojov, fotografií 

a ľudovoumeleckých výrobkov 
18.00 h – OTVÁRAJTE SA, 

                TRNAFSKÉ BRÁNY 
slávnostné otvorenie festivalu

detské folklórne súbory 
Trnavček a Drienka,

detská spevácka skupina Trnka,
folklórny súbor Trnafčan

 Trojičné námestie
19.00 h – VITAJTE, VZÁCNÍ HOSTÉ

                MOSTÁR, Brezno
VSACAN, Vsetín, ČR

detský folklórny súbor 
DZÍPARINŠ, Lotyšsko 

MALÝ HAŚNIK, Poľsko
IPOLY, Maďarsko  

21. augusta 2004, sobota
 Trojičné námestie

11.00 h – Ľudoví výrobcovia, 
              ukážky ľudových remesiel,
krojovaný sprievod Hlavnou ulicou

14.00 h – ZASPÍVAJTE SI S NAMI, 
program speváckych skupín 
z trnavského regiónu
dievčenská spevácka skupina 
Šulekovo
sólistka – speváčka 
Mária HAVRANOVÁ, Čajkov
spevácke skupiny
ŽOFIA, Bohdanovce
DUDVÁH, Križovany
BLAVANKA, Jaslovské Bohunice
MODRANČANKA, Modranka
16.00 h – OKOLO PREŠA
pásmo o víne 
ŽOFIA, Bohdanovce,
dedinské folklórne skupiny 
Šenkvice a Šulekovo
folklórny súbor TRNAFČAN, 
17.30 h – profilový program 
FS VATRA TLMAČE     
19.00 h – GALAPROGRAM
21,00 hod. –  SĽUK, 
program ZO SRDCA

TRNAVSKÁ BRÁNA 2004
folklórny festival s medzinárodnou účasťou

sponzori: 
International Visegrad Fund

VÚJE, a.s., inžinierska, projektová 
a výskumná organizácia Trnava

ALIANZ, Slovenská poisťovňa. a.s. 
Bratislava

mediálni partneri: Rádio NAJ Trnava, 
Mestská televízia Trnava

V prípade nepriaznivého počasia 
sa vystúpenia uskutočnia v Mestskej 

športovej hale.

22. augusta 2004, nedeľa
 Kostol sv. Jakuba
10.00 h – slávnostná sv. omša 
za účasti folklórnych súborov
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august
Bernolákov sad 
v nedeľu od 18.00 h 

1. 8. 2004 DH Lieskované
8. 8. 2004 DH Bučkovanka
15. 8. 2004 DH Textilanka
22. 8. 2004 DH Križovianka
29. 8. 2004 ĽH Borovienka 
Trojičné námestie
od 19. h

4. 8. 2004 hudobná skupina 
SUPPLE PEOPLE
11. 8. 2004 hudobná skupina 
COUNTRY TEAM 
11. – 15. 8. 2004 
KINEMATOGRAF  NA 
CESTÁCH PO SLOVENSKU
začiatok predstavení o 21. h

20. – 22. 8. 2004 
TRNAVSKÁ BRÁNA 2004
medzinárodný folklórny 
festival 
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI 
Dóm sv. Mikuláša
začiatok koncertov o 20.00 h
17. a 29. augusta, 5.,12.,19. 
a 26. septembra
22. 8. 2004 o 19. h – koncert 
v Kostole sv.Jozefa 

25. august 2004 
od 17.00 h
veľkolepý záver Trnavského 
kultúrneho leta
– pásmo humoru, tanca 
a dobrej hudby 

záver Trnavského kultúrneho 
leta

25. august 2004 
streda, 17.00 h

– Veľké pásmo zábavného 
slova, tanca a hudby na 

Trojičnom námestí. 
Pre Trnavčanov a návštevníkov 

mesta budú hrať a spievať: 
DISCOSHOW  ŠAŠO TINA

DISKOJARKA
detská spevácka hviezda 

ŤEŽKEJ POKONDR
moderuje: Lenka Šóšová 

  

hlavným reklamným partnerom podujatia je 
ŽOS Trnava a. s., Koniarkova 19, 917 21 Trnava  

podujatie mediálne podporili:
Trnavské noviny/Th Extra, týždenník Trnavsko, 

rádio NAJ 


