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Výpredaj hodnôt

Pri novoročnom stretnutí s priateľmi skonštatoval jeden z nich, že dnešný
človek sa už nevie pre nič nadchnúť. Keď som o dva dni počul,
ako v Bratislave pri výpredaji spotrebného tovaru stáli niektorí ľudia už
od tretej hodiny ráno pred obchodom a po otvorení nastal v predajni
kvôli tlačenici kolaps, vytočil som priateľove číslo.
Ironicky som poznamenal: „Vidíš, nemal si pravdu.
Stále sa dokážeme nadchnúť a obetovať svoj spánok i voľný čas.“
Nechcem vyvolávať atmosféru pohŕdania. Ani v tomto prípade nejde
iba o slovenské špecifikum. Dodnes si spomínam, ako pred piatimi rokmi
priniesla nemecká televízia zábery zo začiatku výpredaja rôzneho
šatstva. „Všetko za jednu marku,“ hlásal reklamný slogan. Stanovená
však bola jedna podmienka: prísť do obchodu bez oblečenia.
Dobre zvládnutá mediálna kampaň priniesla pre televízne kamery
očakávaný úlovok. Valiace sa nahé telá sa vrhli k jednotlivým regálom
s pripraveným zlacneným tovarom. Bitka o každý kúsok spodného prádla
a ďalšej konfekcie bola pre televíziu lacno získaným programom,
ktorý ponúkala ešte niekoľko dní.
Snaha ušetriť je logickou pohnútkou človeka, ktorá podobne
ako túžba mať sprevádza naše dejiny po stáročia. Tam, kde však
vlastnenie vytlačilo záujem o podstatnú ľudskú charakteristiku byť,
strácal človek svoj prirodzený rozmer. Pri citlivosti na život sa nám
ešte odhaľuje v okamihoch vnútorného šťastia, ako aj v dotykoch
s vlastnou konečnosťou. Koncom roka nám ju všetkým pripomenula
civilizáciou skúšaná príroda v podobe tragickej katastrofy v južnej Ázii.
Niekoľko sekundové pohnutie zeme s následným vyrovnaním morskej
hladiny zahasilo životnú iskru i plány desaťtisícom ľudí. Každý z nich by
pravdepodobne veľmi rád vymenil svoj holý život i za ten najbiednejší
osud ktoréhokoľvek z nás, žijúcich v strednej Európe.
Vážme si preto každý prežitý a darovaný deň, samých seba i ľudí,
ktorých stretávame na svojej púti. Nie sme na nej konkurentmi, ale
spojencami. Nesieme vo svojom vnútri ľudskú dôstojnosť, ktorá je tým
najdôležitejším, čo uznávame bez rozdielu svetonázoru. Za jej uznanie
mnohí ľudia trpeli i obetovali životy. Nenechajme si ju vziať pre niekoľko
materiálnych potrieb či chvíľkových reklamných ponúk.
Úcta je to, čo nás spája a premosťuje naše životy s minulými
generáciami i tými, ktorým už tento rok nebol dopriaty.
Máme svoju jedinečnosť a nenahraditeľnú cenu, ktorej hodnota na
rozdiel od tovaru vekom neklesá. Vážme si ju a nezľavme z nej.
Do výpredaja nepatrí nikto z nás.

Pavol TOMAŠOVIČ
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Prezentácia Trnavy v Brne a Bratislave
Naše mesto získalo na veľtrhu ITF Slovakiatour osobitnú cenu
generálneho riaditeľa Incheby

Mestskú pamiatkovú rezerváciu, vinárske, vinohradnícke a trhové tradície, kultúrny život i pôvaby okolia prezentovalo mesto
Trnava v konkurencii účastníkov z 26 krajín
a 1 162 firiem na 14. ročníku medzinárodného veľtrhu turistického ruchu GO Regiontour
v dňoch od 13. do 16. januára v Brne. V rámci
veľtrhu sa uskutočnili aj rokovania so zástupcami miest Brno a Břeclav o možnostiach
foto: -ptrozvíjania vzájomných kultúrnych a spoločenských kontaktov.
Na brnenskom veľtrhu sa zúčastnilo až 144 firiem z celého Slovenska. Záujem našich
vystavovateľov o účasť je z roka na rok väčší a má aj odozvu. Podľa slov zástupkyne
Slovenskej agentúry pre cestovný ruch v Českej republike Zuzany Šimkovej až sedemdesiat percent zahraničných návštevníkov na Slovensku sú Česi, za nimi sú v počte
Poliaci, Nemci a Maďari. Aj keď smerujú najmä do Vysokých Tatier, Liptova a ďalších
horských regiónov, pre Trnavu môže byť do budúcnosti inšpirujúce, že narastá záujem
o produkty v podobe turistických trás zameraných nielen na prírodné prostredie a architektúru, ale aj kvalitné tradičné výrobky, remeslá a kultúrne podujatia.
Hľadanie možností ponúknuť zahraničným návštevníkom spoločné produkty turistického ruchu bolo aj cieľom rokovania zástupcov Trnavy so slovenskými účastníkmi
11. ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour, ktorý sa
uskutočnil 20. – 23. januára v Bratislave. Na tomto špičkovom európskom veľtrhu sa
predstavilo viac ako 450 vystavovateľov z 26 krajín. Trnava za svoju prezentáciu získala v kategórii regiónov, miest a obcí osobitnú cenu generálneho riaditeľa Incheba, a. s.,
Alexandra Rozina.
-eu-

Viac peňazí na výstavbu bytov a dopravu
Vyrovnaný rozpočet na rok 2005 vo výške 1 miliardy 209 miliónov 965 tisíc korún
schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave na svojom 13. riadnom zasadnutí 14. decembra 2004.
Doprava
Podľa tohto rozpočtu je na program dopravy v meste určených 74 miliónov 500 tisíc
korún, čo je o 23 miliónov 840 tisíc korún viac ako v minulom roku. Medzi ciele programu okrem iného patria výborný technický stav miestnych komunikácií, dostatočný počet
parkovacích miest, zrozumiteľná orientácia vodiča v cestnej premávke a zvyšovanie jej
bezpečnosti.
Dosiahnutie týchto cieľov bude sledovať napríklad príprava projektovej dokumentácie
na výstavbu okružných križovatiek ulíc Ružindolská – Moyzesova a ulíc J. Bottu a Sládkovičovej. Plánuje sa aj príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu viacerých
miestnych komunikácií, napríklad Hviezdoslavovej ulice, a tiež na realizáciu cyklistických chodníkov na Zelenečskej, Ulici T. Vansovej, V. Clementisa a ďalších.
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Plánovaná je v tomto roku aj rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií
a chodníkov na Michalskej (foto), Veternej, Orgovánovej a ďalších uliciach, uskutoční sa prestavba križovatky ulíc T. Vansovej a J. Bottu na okružnú križovatku.
Bytová výstavba
Na bytovú výstavbu v Trnave je v roku
2005 určených 127 miliónov 941 tisíc
korún, čo je až o 121 miliónov 736 tisíc
korún viac ako v roku 2004. Plánované
je napríklad spracovanie projektovej dokumentácie pre technickú infraštruktúru a komunikácie obytného súboru v lokalite
Kočišské. Pokračujú práce na výstavbe bytového domu na Františkánskej ulici, v tomto
roku sa má začať aj výstavba bytového domu na Prednádraží – Tajovského ulici.
V januári sa začali práce na príprave staveniska obytného súboru na Clementisovej ulici,
ktoré zahŕňajú oplotenie územia, zabezpečenie prístupovej komunikácie, skladovacích
plôch, pripojenia na vodu a elektrickú energiu, a pokiaľ to počasie dovolí, realizáciu pilotáží.
Životné prostredie
Položka na tento účel v rozpočte mesta je 48 miliónov 159 tisíc korún, čo je suma o 18 miliónov 947 tisíc vyššia ako vlani. Zahŕňa okrem bežnej údržby a vysádzania zelene a okrasných záhonov aj také ciele ako humanizáciu niektorých obytných súborov, zníženie negatívneho vplyvu ekonomických aktivít na životné prostredie, využitie prírodných rezerv
mesta, obnovu a zvýšenie biodiverzity navrhovaných mestských parkov, atď. V praxi to
bude predstavovať napríklad prípravu projektovej dokumentácie na vybudovanie pásu
ochrannej zelene na Hlbokej ulici medzi križovatkou ulíc Hlboká – Bučianska a budovou
pošty na Starohájskej. Zámer súvisí s aktualizáciou územného plánu v roku 2004, podľa
ktorej toto územie už nemá slúžiť na zástavbu, ale na vytvorenie izolačnej zelene chrániacej obyvateľov pred hlukom, exhalátmi a prachom. Plánuje sa aj výstavba detského ihriska
v Parku A. Bernoláka a začatie druhej etapy rekonštrukcie Parku J. Kráľa.
Školstvo a vzdelávací systém
Na tento program je v rozpočte mesta na rok 2005 vyčlenených 152 miliónov korún.
Medzi jeho ciele patria najmä zlepšenie kvality prostredia v školách a školských zariadeniach aj v súvislosti s pripravovanou koncepciou materských a základných škôl,
a vytváranie príležitostí na celoživotné neformálne vzdelávanie občanov. Uskutoční sa
napríklad pokračovanie počítačového
kurzu pre seniorov, pre deti sa pripravuje
cyklus besied s autormi detských kníh.
V rámci zlepšenia prostredia pre
vzdelávanie sa pripravuje rekonštrukcia
striech na viacerých základných školách.
Pred dokončením bola v čase uzávierky
tohto vydania rekonštrukcia priestorov
v Základnej škole I. Krasku v Modranke
(foto), ktoré budú využívané ako materská
škola. Do konca apríla by mali byť zatrávnené aj priestory ihriska s altánkom pre
najmenších.
-eufoto: archív MsÚ
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Zvýšili sa dane z nebytových priestorov
Mesto Trnava nebude v tomto roku zvyšovať dane z bytov. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva 14. decembra na svojom 13. riadnom zasadnutí, kde
schválili Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č 224 o dani z nehnuteľnosti.
Podľa tohto VZN sa však zvýšia dane z nebytových priestorov, ktoré doteraz neboli
zvlášť definované. Sú to napríklad garáže, kde bude sadzba 26 korún za meter štvorcový. Za nebytové priestory využívané na podnájom a prenájom sa bude platiť 50 korún.
Pri stavebných pozemkoch bola daň v minulom roku 8 korún, tohtoročné sadzby svoju
výškou zohľadňujú lokalizáciu týchto pozemkov. Výrazne sa zvýšenie dotýka najmä stavebných pozemkov v centrálnej mestskej zóne, kde bude sadzba dane 30 korún, no za
nezastavané plochy, napríklad priestory po zrúcaných objektoch v historickom centre,
budú ich vlastníci platiť až 50 korún za štvorcový meter.
Daň z ostatných stavebných pozemkov bude 10 korún, daň za nezastavané plochy a nádvoria 6 korún. Ročná sadzba dane zo záhrad v katastrálnom území mesta je 80 halierov
za jeden štvorcový meter. Viaceré dane sú upravené iba o sumu zodpovedajúcu inflácii
za posledné štyri roky.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili 14. decembra aj Všeobecne záväzné nariadenie č 222 o miestnych daniach, z ktorého okrem iného vyplýva, že vlastníci psov v bytových
domoch budú v tomto roku platiť daň 2 000 korún za druhého a každého ďalšieho psa. Daň
za jedného psa v bytovom dome ostáva vo výške 1 000 korún, v rodinnom dome 300 korún.
Ďalšie informácie o daniach z nehnuteľností a miestnych daniach (VZN č. 224 a VZN
č. 222) sú dostupné na Mestskom úrade na Trhovej ulici, na webovej stránke mesta
www.trnava.sk a na 31. strane tohto vydania.
-eu-

Koľko budeme platiť za odvoz odpadkov?
Poplatok za odvoz odpadu bude v Trnave vyšší ako vlani, naďalej však ostáva najnižší
v porovnaní s inými krajskými mestami na Slovensku. Zvýšenie poplatkov si vynútilo
stúpajúce množstvo odpadu a s tým súvisiaci nárast výdavkov mesta na ich likvidáciu.
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 225 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré schválili poslanci mestského zastupiteľstva na
svojom 13. riadnom zasadnutí 14. decembra 2004, bude poplatok za osobu a rok v štvorčlennej domácnosti žijúcej v rodinnom dome 320 korún, v bytových domoch 300 korún.
Napríklad v Banskej Bystrici bol v minulom roku poplatok na osobu v rodinných i bytových domoch 584 korún, v Nitre a v Trenčíne 620 korún. Obyvatelia Bratislavy platili
v bytových domoch 1 200 korún, v rodinných domoch za 110 litrovú zbernú nádobu až
2 400 korún.
Nižšie poplatky – 235 korún – budú platiť osamelí Trnavčania vo veku nad 70 rokov
alebo s ťažkým zdravotným postihnutím (preukaz ZŤP), 175 korún bude stáť odvoz
odpadu osamelých občanov so ZŤP odkázaných na pomoc inej osoby a osamelých občanov s príjmom pod hranicou životného minima. Občania spĺňajúci tieto kritériá však
musia o zľavu požiadať na mestskom úrade.
Jednočlenná trnavská domácnosť v rodinnom dome bude musieť vyčleniť vo svojom
rozpočte na odvoz odpadu 470 korún, dvojčlenná 410 korún, trojčlenná 350 korún na
osobu. Vlastníci neobývaných domov, ktorí nemajú trvalý alebo prechodný pobyt v Trnave, budú platiť 450 korún za jeden dom a rok.
-eu-
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Cieľ je zlepšenie bezpečnosti a pohodlia
„Ocenili sme, že ste našu žiadosť o bezbariérový vstup neodložili bokom, ale ste sa
s ňou začali hneď zaoberať. Vieme, že to nebolo jednoduché. Finančne to tiež muselo
byť veľmi náročné,“ písali koncom minulého roka primátorovi mesta Trnava Štefanovi Bošnákovi obyvatelia malometrážnych bytov na Clementisovej vo svojom poďakovaní za vybudovanie bezbariérového vstupu a schodov s protišmykovou úpravou.
Ako potvrdil riaditeľ Strediska sociálnej starostlivosti na Ulici V. Clementisa
v Trnave Mgr. Juraj Tomášik, úpravy v prospech obyvateľov malometrážnych bytov
budú pokračovať. V rozpočte mesta na rok 2005 je vyčlenená nemalá položka na
odvodnenie lodžií, ktoré sú v malometrážnych bytoch uzatvorené a počas daždivých
dní sa na nich zbiera voda. V čase uzávierky tohto vydania Noviniek z radnice sa
dokončovalo aj výberové konanie na dodávateľa realizácie dlažby s protišmykovou
úpravou vo foyer budovy, ktorá by mala byť hotová do konca apríla.
Ďalšie zmeny plánuje Stredisko sociálnej starostlivosti v areáli polikliniky na Starohájskej ulici. Tu sa v jeho rozpočte počíta so sumou 6 miliónov 50 tisíc korún na rekonštrukciu výťahov. „Naším ďalším zámerom je skultúrniť a rozšíriť vstupný priestor
do detskej časti polikliniky. Zadali sme už návrh na vypracovanie projektu a predpokladáme, že schvaľovací proces by mohol byť uzavretý do konca mája,“ dodal Juraj
Tomášik. Cieľom tejto zmeny je podľa jeho slov najmä bezpečnosť i pohodlie malých
pacientov a ich rodičov.
-eu-

Dobrá novina pre projekty vzdelávania
Počet koledníkov od vzniku akcie desaťnásobne stúpol

Kolednícka akcia Dobrá novina, do ktorej sa zapája viac ako 24 tisíc detí a dobrovoľníkov na celom Slovensku organizovaná eRkom – Hnutím kresťanských spoločenstiev detí, vstúpila tento rok do svojho desiateho ročníka. V meste Trnava,
kde koledovanie prebieha od začiatku (od roku 1995), sa tento rok do koledovania
zapojilo viac ako 180 detí a mladých ľudí vo farnostiach Trnava – mesto, Kopánka,
Tulipán a Modranka. Koledovanie prebiehalo od Vianoc až do sviatku Troch kráľov.
Deti spolu so svojimi vedúcimi navštevovali rodiny a prinášali im radnú zvesť vo
forme vinšov a kolied. Spolu vyzbierali 207 350 Sk, ktoré prešli na účet Dobrej
noviny a budú z nich podporené rozvojové projekty v afrických štátoch.
Štatistiky OSN hovoria, že na svete je viac ako 100 miliónov detí, ktoré nemajú
prístup ku vzdelávaniu. V duchu témy Vzdelanie – šanca pre budúcnosť budú
preto z výťažku zbierky podporené predovšetkým projekty vzdelávania dospelých
v Turkane, ktorá patrí medzi najmenej rozvinuté oblasti Kene s vysokou mierou
negramotnosti. Diecéza Lodwar pripravuje už niekoľko rokov kurzy, kde sa dospelí
učia čítať a písať. Pracovníci diecézy ich zároveň motivujú, aby po skončení svojho
vzdelávania hľadali spôsoby uplatnenia sa.
Prostredníctvom Dobrej noviny sa na Slovensku podarilo oživiť starodávnu tradíciu koledovania a spojiť ju s rozmerom pomoci ľuďom v núdzi. O tom, že táto myšlienka bola úspešná, svedčí fakt, že počet zapojených koledníkov sa na Slovensku za
10 rokov takmer zdesaťnásobil a každoročne rastie aj vyzbieraná suma.
Katarína KUČEROVÁ

udalosti

február 2005

Každý rok klesá počet žiakov v školách

V tomto školskom roku je v Trnave o štyristodvadsaťsedem žiakov
menej ako v minulom
Z výsledkov januárového zápisu budúcich prváčikov do jednotlivých základných
škôl v Trnave zdanlivo vyplýva, že počet detí sa vo väčšine prípadov v porovnaní
s minulým školským rokom neznížil. Naopak, pre školský rok 2005/2006 sa celkovo
v Trnave prihlásilo do škôl 638 prváčikov, čo je o dvadsať viac ako pre školský rok
2004/2005. Tento údaj je však skresľujúci, lebo počet prvákov je zakaždým nižší
ako počet deviatakov, ktorí odchádzajú na stredné školy a učilištia. Každoročne tak
počet žiakov v trnavských základných školách citeľne klesá.
Kým v školskom roku 2002/2003 bolo v školách 6 858 žiakov, v školskom roku
2003/2004 už len 6653, čo predstavovalo úbytok 205 žiakov. V tomto školskom roku je
v trnavských školách 6 226 žiakov, to znamená, že v porovnaní s minulým školským
rokom je ich až o 427 menej. Ani tieto čísla však presne nekopírujú alarmujúci demografický vývoj v Trnave, lebo v celkovom počte žiakov figurovalo v minulom školskom
roku 515 detí, a v tomto školskom roku až 578 detí z okolitých obcí, teda viac ako
9 percent. Do prvého ročníka v budúcom školskom roku sa prihlásilo 37 detí z obcí.
Počet prihlásených prvákov nebude presne zodpovedať počtu detí, ktoré do prvých
tried skutočne nastúpia. Premietnu sa do neho ešte tí, ktorí budú mať o rok odloženú školskú dochádzku. Pre ilustráciu uvádzame, že pre tento školský rok sa zapísalo do škôl 618 detí, do prvých tried ich však nastúpilo v septembri 2004 iba 543, teda
o 75 menej.
-eu-

V skratke
3. 1. 2005 ► Na tretí deň nového roka sa
o 1.30 h narodil prvý tohtoročný Trnavčan rodičom Magde a Ladislavovi Baničovcom z Botanickej ulice. Chlapček,
ktorý dostal meno Lacko po oteckovi,
vážil pri narodení 3 850 gramov a meral
51 centimetrov. Na svete ho privítal aj
primátor Trnavy Ing. Štefan Bošnák,
foto: -es-

ktorý nezabudol na kyticu kvetov pre
šťastnú mamičku a „štartovací“ finančný príspevok do perinky od mesta
Trnava. Želáme Lackovi do života veľa
šťastia a zdravia a rodine Baničovcov
k prírastku srdečne blahoželáme.
10. 1. 2005 ► Sté narodeniny oslávila
pani Mária Szabová zo Špačinskej ulice
v Trnave. Rodáčka z Križovian prežila
veľkú časť svojho života na trnavskej
Kopánke, kde vychovala aj svoje tri deti.
Láska a trpezlivosť, ktoré im venovala,
nevyšli nazmar – už štyridsať rokov žije
v jednej domácnosti so svojou dcérou a jej
rodinou. Za najdôležitejšie v živote považuje spoločnosť svojich najbližších. K prekrásnemu životnému jubileu pani Márii
srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa
zdravia a rodinnej lásky.
-redakcia-
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Projekt vzdelávania pracovníkov samosprávy
Európsky sociálny fond
Projekt spolufinancovaný európskou úniou
KVALIFIKOVANÍ ZAMESTNANCI – ZÁKLAD MODERNEJ SAMOSPRÁVY

Od decembra 2004 realizuje Trnavská samospráva v spolupráci s Akadémiou
vzdelávania projekt ďalšieho vzdelávania zamestnancov s názvom „Kvalifikovaní
zamestnanci – základ modernej samosprávy“. Na realizáciu uvedeného projektu
získalo mesto Trnava nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu,
ktorý pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného
ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.

Projekt mesta Trnava reaguje na potrebu miestnej samosprávy flexibilne sa
prispôsobiť viacerým významným spoločenským zmenám súvisiacim najmä s informatizáciou spoločnosti, prechodom dôležitých kompetencií zo štátnej správy na
samosprávu, či potrebou fungovania v európskej dimenzii. Jedným z možných riešení v procese uvedených zmien je práve ďalšie vzdelávanie zamestnancov miestnej
samosprávy.
Hlavnou myšlienkou projektu je preto zefektívniť výkon samosprávnych funkcií
mesta Trnava a sprofesionalizovať samosprávu zlepšením kvalifikácie zamestnancov prostredníctvom podpory ich ďalšieho vzdelávania v oblastiach základných
zručností a odborných vedomostí.
V priebehu nasledujúcich 17 mesiacov sa zamestnanci mesta Trnava zúčastnia
viacerých vzdelávacích aktivít, v rámci ktorých si rozšíria svoje odborné vedomosti
a získajú nové praktické zručnosti.

A. Všeobecné vzdelávanie:
Jazykové vzdelávanie – kurzy AJ, NJ, FJ
Vzdelávanie v oblasti informačných technológií – kurzy PC
Jazyk, jazyková kultúra
Výcvik komunikačných zručností
Tréning manažérskych zručností
B. Odborné vzdelávanie:
Zmeny v legislatíve verejnej správy
Správne právo
Zákon o ochrane osobných údajov
Správa registratúrnych záznamov
Predstavitelia mesta veria, že vďaka realizácii projektu sa zvýši profesionalita zamestnancov, čo sa pozitívne prejaví v styku s verejnosťou a zlepšením kvality poskytovaných služieb pre občanov Trnavy. Vo významnej miere sa tým zvýši spokojnosť
občanov s činnosťou miestnej samosprávy.
Jana ŽIŠKOVÁ
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy
1. 2. 1770 ► V Trnave umrel ostrihomský kanonik a titulárny biskup Pavol
RÉVAY, podporovateľ cirkevného školstva (235. výročie).
4. 2. 1925 ► V Trnave sa narodil farmaceut a odborný publicista Vojtech
PARRÁK (80. výročie).
5. 2. 1750 ► V Trnave sa narodil
národný buditeľ, propagátor bernolákovčiny, prekladateľ a kňaz Matej
KYSELÝ, člen Slovenského učeného
tovarišstva a najbližší spolupracovník
Juraja Fándlyho (255. výročie).
5. 2. 1975 ► V Trnave umrel gymnaziálny profesor, historik a prekladateľ
Stanislav Létus DANIŠOVIČ (30.
výročie).
5. 2. 1985 ► Vyšla čs. poštová známka
s erbom Trnavy a o deň neskôr zasa
známka venovaná 350. výročiu založenia Trnavskej univerzity (20. výročie).
8. 2. 1915 ► V Budmericiach sa narodil spisovateľ, novinár a grafik Rudolf
FABRY, ktorý študoval na gymnáziu
v Trnave (90. výročie).
9. 2. 1690 ► V Trnave umrel Michal
GRIBÓCI, profesor Trnavskej univerzity a jej trojnásobný rektor (315.
výročie).
9. 2. 1910 ► V Trnovci sa narodil literárny historik a bibliograf Imrich
KOTVAN, ktorý pôsobil v rokoch
1934-38 ako gymnaziálny profesor
v Trnave (95. výročie).
13. 2. 1840 ► Za trnavského mešťana
bol prijatý lekár František HUBERT
(165. výročie).
14. 2. 1960 ► Novozaložené Krajové
divadlo v Trnave začalo svoju činnosť
premiérou hry Pod starými jaseňmi od
V. Ľubimova (45. výročie).
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15. 2. 1805 ► V Trnave umrel pedagóg
a básnik Andrej ZACHAR, profesor
Trnavskej univerzity, neskôr aj Kráľovskej akadémie a riaditeľ gymnázia
v Trnave (200. výročie).
17. 2. 1660 ► Univerzitné konzistórium v Trnave prejednávalo priestupky viacerých študentov, ktorých
sa dopustili počas fašiangov a dvoch
hlavných vinníkov odsúdilo na verejné
bičovanie (345. výročie).
21. 2. 1870 ► V Trnave sa narodil zvonolejár a spolumajiteľ továrne na stroje Fridrich Vilhelm FISCHER mladší
(135. výročie).
21. 2. 1975 ► V Trnave umrel univerzitný profesor, pedagóg a odborný publicista Ján VELIKANIČ (30. výročie).
21. 2. 1925 ► V Závode na Záhorí sa
narodil biskup Štefan VRABLEC, redaktor, vydavateľ, publicista, rektor
Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a predseda SSV v Trnave
(80. narodeniny)
24. 2. 1930 ► V bývalom kine Rádio
uviedli prvý zvukový film v Trnave
(75. výročie).
26. 2. 1900 – V obci Valaská sa narodil
kultúrny historik, filológ a bibliotekár
Anton BANÍK, ktorý pôsobil v Trnave
ako archivár Spolku sv. Vojtecha a kustód Osvaldovho múzea (105. výročie).
26. 2. 1910 ► V Trnave sa narodila
spisovateľka, dramatička a prekladateľka Viera MARKOVIČOVÁ-ZÁTURECKÁ (95. výročie).
29. 2. 1920 ► V Novej Vsi nad Váhom
sa narodil literárny historik, odborný
publicista a pedagóg Oto KOLLÁRIK,
ktorý pôsobil na PdFUK v Trnave (85.
výročie).
(P.R.)
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Dóm sv. Mikuláša vydáva svoje tajomstvá

Objav gotickej exteriérovej maľby a zvyškov po zaniknutých stredovekých konštrukciách
I. časť
Rástol a vyvíjal sa zarovno s Trnavou. Viac ako šesť storočí
spoločne s ňou prežíval vzostupy a pády, bol jej nerozlučným sprievodcom a kamennou kronikou jednotlivých
historických období, ktorú nikto do dnešných dní podrobne neprečítal. Možnosť uskutočniť po prvý raz podrobný
pamiatkový a archeologický prieskum najcennejšej stavby
v najstaršej lokalite mesta je nesmierne vzrušujúca. My sme
tí, ktorí prví prečítajú posolstvá predchádzajúcich generácií
vpísané do jeho múrov.

Po stručnom prehľade dejín Dómu sv. Mikuláša od Hadriána Radvániho, ktorý sme uverejnili v predchádzajúcom
vydaní Noviniek z radnice, prinášame našim čitateľom
pozoruhodné výsledky pamiatkového prieskumu, ktorý v druhej polovici minulého
roka uskutočnila Mgr. Daniela Zacharová z Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Je reálna nádej, že podrobnejší pamiatkový a archeologický výskum nám prinesie ďalšie prekvapujúce poznatky. Na tento výskum v roku 2005 vyčlenilo mesto
Trnava vo svojom rozpočte čiastku 250 tisíc korún.
Na prelome mesiacov júl a august 2004 započali na exteriéri farského kostola sv. Mikuláša sanačné práce. Zamerané boli predovšetkým na odstránenie zavlhnutých a poškodených omietok, ako aj na opravu a výmenu poškodených klampiarskych prvkov.
Ich cieľom je vysušenie muriva kostola a zabránenie jeho opätovnému zavlhnutiu.
Začiatkom októbra 2004 bolo pri výkopových prácach nájdené neznáme murivo
vymurované zo stredovekých tehál
prstoviek, ktoré je situované sčasti pod
gotickým oporným pilierom a sčasti pod
barokovou prístavbou bočných kaplniek.
Gotický oporný pilier dómu je vybudovaný čiastočne na ňom a využíva jeho
konštrukciu.
Sondou bola zachytená základová škára
tohoto
muriva, ktorá je v hĺbke 185 cm od
1
dnešného terénu. (obr. 1) Múr je v jeho
spodnej časti hrubý 98 cm, a v tomto rozsahu sú tehly v jednotlivých riadkoch kladené v diagonálach, tzv. klasovitým spôsobom. Vo výške 95 cm od základovej škáry
je múr zúžený o 8 cm. Od tejto úrovne boli tehly kladené bežným spôsobom na ložné
plochy.
Na základe týchto rozdielnych spôsobov murovania sme spodnú časť muriva vyhodnotili ako pôvodné základové murivo. Z toho je možné usúdiť, že úroveň pôvodného terénu, prípadne podlahy interiéru neznámeho objektu, bola v hĺbke 90 cm
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pod dnešným terénom. Na základe prieskumu bol nález predbežne vyhodnotený ako
murivo staršie ako stredoveký farský kostol, výstavba ktorého sa podľa literatúry
datuje od roku 1380.
Z nálezu je zrejmé, že múr pokračuje smerom na východ. Výkopová sonda však
nebola zväčšovaná, jeho ohraničenie smerom na východ ani na západ preto nepoznáme. Vieme, že najstaršia zmienka o kostole pochádza z roku 1211. Na základe
hrúbky nájdeného múru (98 cm) sa môžeme iba hypoteticky domnievať, že by mohol
pochádzať zo staršej sakrálnej stavby. Pre jeho bližšie vyhodnotenie a datovanie je
nutné vykonať predstihový archeolo2
gický výskum.
(obr. 2) Pri sanačných prácach bol
vykonaný predbežný prieskum podkrovných priestorov, ktorý priniesol
viaceré objavné nálezy. Za najpodstatnejší z nich považujeme nález, ktorý sa
musel mimoriadne výrazne zapisovať
do stredovekého obrazu samotného
kostola ako aj urbanistického mestského interiéru. Zostáva záhadou, prečo
sa tento nález neuplatnil na žiadnej zo
starších vedút.
V stredoveku vznikol kostol ako trojloďová bazilika, čo znamená, že mal vysokú
hlavnú loď a o polovicu nižšie bočné lode, ponad ktoré bola hlavná loď presvetlená
– s uplatnením oporného systému prenášajúceho tlaky klenby do základov.
Charakteristickým prvkom vrcholnej katedrálnej gotiky západnej Európy je
rozvinutý systém v priestore extrémne rozvinutých oporných pilierov a oblúkov.
Vznikol ako konštrukčný prvok, no zároveň poskytol možnosť pre uplatnenie výtvarného dotvorenia exteriéru. Na území Slovenska ho však nachádzame len vo
veľmi redukovanej forme.
Doposiaľ nebolo známe, akým spôsobom bolo zabezpečené riešenie oporného
systému bočných lodí Dómu sv. Mikuláša, keďže ich dnes nachádzame po úprave
s prístavbou bočných kaplniek zo 17. storočia.
Pri obhliadke v podkroví sa ukázalo, že sú tu zachované zvyšky oporného systému oboch bočných lodí, avšak pre
územie Trnavy a širokého regiónu
je jeho riešenie atypické. (obr. 3) Ide
totiž o oblúkové operáky vyrastajúce
zo steny hlavnej lode a premosťujúcim
oblúkom dosadajúce na korunu muriva
bočných lodí.
Celkove mal kostol tri oblúkové
oporné piliere na každej strane, tri
z nich sú zachované nad južnou loďou.
Ukončené sú profilovanou rímsou, od
3 ktorej pokračovali po obvodovej stene
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ku kamennej strieške. Pod kamennou strieškou sa
rozširovali. Keďže však boli v 17. storočí vtiahnuté
do stien barokových kaplniek, ich tvar a rozmery
od striešky nadol nepoznáme.
Na prítomnosť oblúkových operákov na severnej
strane poukazujú jazvy po ich dosadnutí na hlavnú

loď a zbytky nábehov na korune obvodového múru
bočnej lode.
Na zachovaných oporných oblúkoch sa nachádza
vrstva s hladeným bielym vápenným náterom, s viditeľnými stopami červených pigmentov, pravdepodobne pozostatkami výtvarnej výzdoby.
(obr. 4) Aj obhliadka podkrovia nad sakristiou priniesla mnohé objavné, doposiaľ neznáme informácie.
Dnešná sakristia nachádzajúca sa na severnej strane
svätyne v rozsahu od severnej bočnej lode po štvrtý
operák svätyne, je prekrytá valenou klenbou s bohatou štukovou výzdobou, ktorá vznikla pravdepodobne koncom 17. storočia po dvoch
veľkých požiaroch mesta.
text a foto: Daniela ZACHAROVÁ (pokračovanie v budúcom vydaní)

Duchovné posolstvo Kláštora sv. Kataríny
Po zrušení kláštorov v roku 1786 sa Kláštor a Kostol sv. Kataríny na kopci medzi Dechticami a Naháčom prekvapivo rýchlo začali meniť na ruiny. Prestali sem mieriť kroky
pútnikov, ktorí hľadali duchovné bohatstvo a povzbudenie. Nakrátko ich vystriedali
tí, ktorí túžili po materiálnom obohatení. Keď už na tomto storočia uctievanom mieste
zjavení navidomoči neostalo nič, čo by sa dalo odniesť, ľudia sa oň prestali zaujímať. Roky plynuli, bývalá sláva kláštora upadla do zabudnutia a pod holým nebom
v tichom chráme prírody takmer bez povšimnutia opäť mohutnela zvláštna duchovná atmosféra.

Ruiny františkánskeho kláštora dlho čakali
na nové zjavenie. Prišlo až v roku 1994 v osobe člena združenia kresťanských spoločenstiev mládeže a nadšenca pre históriu Petra
Hercega. Lokalita ho očarila a rozhodol sa tu
organizovať letné tábory, v ktorých by mladí
ľudia žili na Katarínke rovnakým životom
ako mnísi, v chudobe a kresťanskom duchu,
a zároveň by vykonávali osožnú činnosť. Svoj
zámer zrealizoval, vznikol dlhodobý projekt
na záchranu ruín kláštora a kostola. Desiate
výročie činnosti novodobých rehoľníkov bolo vhodnou príležitosťou na prezentáciu
výsledkov ich práce a archeologického výskumu, ktoré môžu záujemcovia vidieť
v podobe množstva nálezov, sprievodného dokumentačného materiálu a veľkoformátových farebných fotografií na výstave Odkrývanie tajomstiev Kláštora sv. Kataríny v Západoslovenskom múzeu.
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Archeologický výskum sa na Katarínke uskutočňuje od roku 1998, o rok neskôr
ho prevzalo Západoslovenské múzeum. „V jednotlivých sezónach sme odkrývali zakaždým inú nálezovú situáciu. V roku 1999 to bola jedna z kaplniek krížovej cesty
poniže kostola aj s dláždením, ktoré k nej viedlo. Našli sme tam veľké množstvo
keramiky – kachlíc so svätým Jurajom a habsburskou orlicou a bežné kuchynské
náčinie. Všetko bolo zničené, materiál sa dostal na spomínané miesto po zrušení
kláštora, keď tam vysýpali odpad z kaplniek krížovej cesty,“ spomína archeológ Západoslovenského múzea Jozef Urminský.
V rokoch 2000 – 2001 bol odkrytý severný vstupný portál do krížovej chodby kláštora. Zároveň sa podarilo v jednej z krýpt kostola objaviť pozostatky 23 ľudí. „Dodnes
ich nevieme priradiť ku konkrétnej šľachtickej rodine, ale s najväčšou pravdepodobnosťou ide o rodinu Labšanských. Analýza týchto kostrových pozostatkov ukázala,
že v prevažnej väčšine tu boli pochovaní muži, žien bolo menej, nedospelí jedinci, aj
to s otáznikom, iba dvaja. Zaujímavá bola možnosť sledovať rôzne vývojové anomálie
a zmeny spôsobené zraneniami alebo chorobami. Na kostre jedného staršieho muža
sa podarilo zachytiť ochorenie nazývané Forestierova choroba, ktorá spôsobuje
osifikáciu stavcov a vykrivenie chrbtice. Zvlášť pozoruhodná bola trepanácia lebky
u jedného z mužov. Zranenie bolo spôsobené zrejme sečnou zbraňou, snáď sekerou
alebo mečom, ktorý odštiepil časť lebečnej kosti. Rana sa síce zahojila, ale v lebke
ostala diera a muž, ktorý mohol mať najviac 50 rokov, po niekoľkých mesiacoch na
následky svojho zranenia zomrel,“ pokračuje Jozef.
V krypte sa okrem toho podarilo nájsť niekoľko medailónov, zlaté náušnice, krížiky, časti pátričiek a veľké množstvo ozdobných nitov, ktorými boli vykladané rakvy.
Medailóny, väčšinou zo 17. a začiatku 18. storočia, boli pútnické. V prípade jedného
z nich sa dokonca podarilo určiť, že pochádza zo známeho pútnického miesta – Svatého kopečka pri Olomouci.
Pozoruhodný bol nález dvoch párov zlatých náušníc v tvare zvinutých hadov.
Nepredpokladalo sa, že tu bude veľa predmetov, najmä nie osobné veci šľachticov,
lebo krypta bola viackrát vykradnutá, po prvý raz už v roku 1793, kedy sa sem vlámali traja Trnavčania. Bolo voči nim vedené vyšetrovanie, pri ktorom vypovedali,
že ukradli veľké množstvo strieborných a zlatých predmetov, dokonca aj briliantmi
vykladanú biskupskú berlu nitrianskeho biskupa Ladislava Adama Erdödyho.
Nevie sa, kde tieto predmety skončili. Aj preto bol nález náušníc príjemným prekvapením.
Po ukončení výskumu boli do krypty uložené niektoré kamenné články z vybavenia kostola. V budúcnosti by mala byť krypta sprístupnená pre verejnosť ako
lapidárium.
V roku 2002 a 2003 sa uskutočnil výskum v presbytériu kostola s cieľom nájsť pôvodnú Kaplnku sv. Kataríny a presne ju datovať. Podľa písomných prameňov mala
vzniknúť niekedy v 16. storočí. Je pravdepodobné, že zjavenia boli staršieho dáta
a toto miesto bolo v čase vzniku kaplnky už dlhší čas uctievané. Povesti o zjaveniach
sa však prenášali iba ústne a neskôr už nebolo možné presne určiť, ku ktorému
roku sa viažu. „Skutočne sme našli šesťdesiat centimetrov hrubé kamenné murivá
a aj maltovú dlážku interiéru tejto kaplnky, ktorá sa nachádzala v zadnej časti,
skoro až pri oltári kostola. Bola však staršia, pochádzala minimálne z 15. storočia,“
upresňuje Jozef. Jeho názor podporujú aj mince – kvarting Žigmunda Luxembur-
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ského a jeden viedenský fenig, oba z prvej polovice 15. storočia, s pomocou ktorých
sa dala presnejšie datovať nálezová situácia.
Kaplnka mala tvar obdĺžnika, ktorý bol orientovaný z východu na západ a na
jednej strane opatrený nárožnými operákmi. „Pretože takéto riešenie je typické pre
gotickú architektúru, domnievame sa, že stavba mohla vzniknúť už v druhej polovici 14. storočia a jej staviteľom mohol byť Stibor zo Stiboríc, ktorému vtedy patrili
aj Dechtice. Zriadenie takejto kaplnky si totiž vyžadovalo vplyvného človeka, ktorý
mal záujem rozvíjať na tomto mieste duchovnú kultúru.“
Zistilo sa, že kaplnka nezanikla súčasne so stavbou kláštora v roku 1618, ale
až niekedy okolo roku 1630. „Nad zásypom sme našli hrubé denáre Ferdinanda
2., jeden z roku 1625, druhý 1626. Ak uvážime, že je možný aj časový posun
niekoľkých rokov, tak s určitosťou vieme, že krátko po vzniku kláštora kaplnka
ešte stála. Pravdepodobne bola vkomponovaná do objektu kostola a ďalej slúžila
svojmu účelu.“
Približne polovica kaplnky je ešte skrytá pred ľudským zrakom. Po kompletnom
odkopaní a preskúmaní by mala byť prezentovaná nad terénom, aby ľudia mohli
vidieť jej tvar, prípadne aj spôsob riešenia dlážky. (Podrobnejšie informácie o archeologickom výskume v kaplnke sme priniesli už v novemfoto: -eu-bri 2003.)
Najvýznamnejší a pre niektorých zúčastnených možno
aj celkom neočakávaný nález poslednej výskumnej sezóny
v roku 2004 bol ukrytý v blízkosti kaplnky pod veľkým
množstvom sutiny. „Našli sme tu zvyšky oltára Kostola sv.
Kataríny. Pozostával z veľkých rôzne profilovaných vápencových blokov. Opatrený bol stĺpmi a sochami troch svätíc – sv.
Kataríny, sv. Tekly a sv. Apolónie. Na vrchu sa nachádzala
tiež bohato profilovaná kamenná rímsa a po stranách pravdepodobne sochy anjelov. Oltár je takmer analogický s barokovým oltárom františkánskeho kostola v Hlohovci.“
Zvyšky sôch, konkrétne sv. Kataríny a sv. Tekly, sa našli
bez hlavy v blízkosti oltára, sochu sv. Apolónie sa zatiaľ
nepodarilo nájsť. Je nádej, že bude skrytá v doteraz nepreskúmanej časti, ktorá predstavuje asi desať percent
celkovej hmoty terénu. Natíska sa však otázka, ako sa
sem vlastne sochy dostali... „Vieme zatiaľ len toľko, že ešte
koncom 18. storočia stáli na oltári. Nevieme, či ešte mali
vtedy hlavy. Zvalené boli z oltára zrejme až okolo roku
1800. Predpokladáme, že okolo roku 1811 naň z iniciatívy grófa Jozefa Erdödyho, ktorý kúpil Katarínku z úcty k svojim predkom, ktorí
tu boli pochovaní, zámerne navŕšili veľké množstvo zeminy. Gróf asi chcel docieliť,
aby ľudia postupne zabudli, čo sa na tomto mieste vlastne nachádzalo, a zabrániť
jeho ďalšiemu znesväcovaniu. Tento jeho zámer sa zrejme naplnil, lebo keď Jozef
Pálffy chcel v roku 1905 previezť do svojho mauzólea pri Smoleniciach sochy štyroch
mníchov z veže kostola, podľa rozprávania očitých svedkov z Dechtíc musel použiť
veľmi komplikovanú techniku – dal ich zhodiť do veľkých kôp slamy, ktorú na miesto
priviezli vozmi. Keby vedel, že bude oveľa jednoduchšie ísť do kostola a vykopať tam
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sochy svätíc, tak by to určite urobil. Pravdepodobne vôbec netušil, kde sa oltár a sochy nachádzajú,“ vysvetľuje Jozef.
Pôvodný oltár svätokatarínskeho kostola nebol totožný s nálezom z minulého
roka, lebo tento bol zasekaný do muriva sekundárne. Je pravdepodobné, že starý
oltár bol menší, mohol mať iný tvar, dokonca aj iné sochy. Na miesto starého oltára
bol zrejme nový oltár zasadený niekedy začiatkom 18. storočia, snáď po stavovských
povstaniach, kedy bol kláštor vyplienený a viackrát vyhofoto: -eu-rel. Vtedy sa pristúpilo k viacerým opravám celého kláštorného areálu. Kláštor bol zrušený v roku 1786, preto
novší oltár existoval len približne 80 rokov.
Tempo, akým sa po tomto dátume uskutočnila devastácia budov kláštora a kostola, je prekvapujúce, najmä v súvislosti s faktom, že Katarínka bola uctievaná dlhý čas
– niekoľko storočí. „Osobne sa domnievam, že toto miesto
muselo byť predmetom dosť vážnych diskusií, lebo nariadenie z roku 1786 roku o zrušení kláštorov, ktoré nevyvíjali žiadnu pedagogickú a inú činnosť, len žili z kveštu,
bolo do značnej miery v rozpore s tým, čo si želali ľudia,
ktorí mali Katarínku v obľube a často sem chodievali.
Podľa môjho názoru si však ctili predovšetkým kostol,
nie kláštor a ostatné budovy. Preto prišlo aj k ich systematickému rozoberaniu a z kláštora napokon takmer nič
neostalo. Naproti tomu kostol sa zachoval v celej hmote,
aj keď pozostával z veľkých kamenných blokov, ktoré by
sa dali výborne využiť pri inej stavbe. Vieme, že Dechtičania tam prichádzali s vozmi, na ktoré nakladali veľa vecí z kláštora, a keby chceli, rovnako dobre by mohli
rozobrať a odviezť aj oltár. Jeho narušenie bolo pravdepodobne spôsobené pri ojedinelom vandalstve, podobne ako krádež v kryptách v roku 1793,“ uvažuje o počínaní
súčasníkov zrušenia kláštora Jozef.
Gróf Jozef Erdödy sa istý čas pokúšal objekt chrániť, ale pravdepodobne čoskoro
kapituloval. Aby zabránil zničeniu súsošia kalvárie, v roku 1811 ho dal preniesť
pred dechtický kostol a v roku 1814 previezol aj mŕtvych z krypty do Františkánskeho kostola v Hlohovci, kde sú uložení dodnes. Niekedy v týchto rokoch zrejme
zorganizoval aj spomínané zámerné zasypanie oltára, aby nedochádzalo k jeho
ďalšiemu ničeniu.
Názory súčasníkov na pôsobenie františkánskeho kláštora na Katarínke sa
pravdepodobne rôznili. Naháčsky farár Juraj Fándly ho kritizoval a aj vo svojej
knihe Dúverná zmluva medzi mnichom a diablom poukazoval na to, ako sa mních
zapredal diablovi a zavrhol morálne hodnoty, ktoré kresťanský život ponúkal. „To
bol pohľad kňaza na vtedajší kláštorný život. Nemáme však žiadne údaje o názoroch obyčajných ľudí, pre ktorých to bolo miesto zjavení, kde sa stretávali s bohom,
miesto maximálnej úcty. Je diskutabilné súdiť, ako vlastne Katarínka zanikala.
Iste bola skupina ľudí, ktorá by ju najradšej zniesla zo sveta, aby tam neostal kameň
na kameni, ale boli aj takí, ktorí chceli toto miesto zachovať pre ďalšie generácie,“
dodáva na záver Jozef Urminský.
podľa rozprávania Jozefa URMINSKÉHO pripravila Elena URSINYOVÁ
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Mlčanie o kryptách v katedrálnom chráme
Pod Chrámom sv. Jána Krstiteľa (od roku 1977 katedrálny chrám) budovaným v rokoch 1629 – 1338 boli
zriadené krypty. Jeden priestor je pod svätyňou, kde boli
pochovaní členovia rodu Esterháziovcov: palatín Uhorska Mikuláš, jeho manželka Kristína, synovia Ladislav
a František a Esterháziovci Gašpar a Tomáš.
Pod loďou kostola sú po oboch stranách chodby vedúce
do viacerých priestorov, kde pochovávali členov Spoločnosti Ježišovej. Na pravej strane kňazov, na ľavej spolubratov – frátrov.
Na pamiatku bitky pri Veľkých Vozokanoch 26. augusta
1652, kde v boji proti Turkom padli aj dvaja synovia palafoto: -eutína Ladislav a František, bola v roku 1653 vydaná kniha,
v ktorej bol vyobrazený „Castum doloris“ katafalk so štyrmi truhlami v Chráme sv.
Jána Krstiteľa a na druhom väčšom obraze je zobrazenie pohrebného sprievodu do
chrámu 26. novembra 1652, keď tu boli pochovaní skôr spomínaní Ladislav, František, Gašpar a Tomáš. Obraz v štyroch pásmach predstavuje pompu pohrebu. (pozri
Stará Trnava v obrazoch, str. 11).
Do krýpt vedie otvor zo svätyne, kde je na dlažbe veľká mramorová doska s latinským nápisom hovoriacim o rode i o hrdinstvách jej členov. Dosku dal zhotoviť Pavol
Esterházi v roku 1700.
Pod svätyňou pochovaní boli v cínových truhlách, ktoré boli bohato zdobené viacerými
postriebrenými plastikami anjelov a rôzne formovaných ozdôb. Profesor Jozef Šimončič
vo svojej štúdii o smrtných štítoch v tomto chráme objasnil mnohé nepoznané vrátane
textov, a tu pochovaných Esterháziovcov (Vlastivedný čas 1985, s. 164 – 167).
Začiatkom roku 1935, pred slávnosťami 300. výročia vzniku Trnavskej univerzity,
boli krypty vyčistené a miestami vypadnuté kosti boli uložené na miesto ohradené
doskami. Či to bol rektor univerzity, alebo profesori, všetci boli pochovaní v jednoduchých drevených truhlách, ktoré už dávno strúchniveli.
Po roku 1950 sme boli v kryptách viackrát. Už v roku 1953 sme našli vandalmi
povyhadzované kosti z otvorov, kde boli truhly, ale aj obhorené noviny „PRAVDA“.
Podobne to bolo aj v rokoch 1955 a 1959.
Viac sa o kryptách hovorilo po roku 1960. Pred prvým oltárom vľavo bola dlažba
prevalená – otvorená, ale najviac škôd sa napáchalo v krypte pod svätyňou. Vojaci,
ktorí sa zo susedných kasární do krýpt prebúrali, nielenže porozbíjali krásne
postriebrené truhly a čo sa dalo, postupne odpredali do zberných surovín, ale aj
znesvätili miesta posledného odpočinku mnohých.
Dlhšie sa to tajilo, okolo udalostí vládlo mlčanie. Potom sa údajne uskutočnil súd
a vlamači boli odsúdení. O procese a ani o spôsobených nevyčísliteľných škodách
však neboli zverejnené žiadne bližšie informácie.
M. HRADNÝ
Redakcia Noviniek z radnice privíta výpovede svedkov, fotografie alebo písomné doklady, ktoré by pomohli vniesť viac svetla do prípadu znesvätenia a krádeží
v kryptách Chrámu sv. Jána Krstiteľa.

história

február 2005

Ad: Tajomstvo lekárne na Štefánikovej...
V novembrovom vydaní Noviniek z radnice (10/2004) bol uverejnený článok Tajomstvo lekárne na Štefánikovej ulici. Ďalší zaujímavý príspevok k dejinám trnavských
domov a ich majiteľov. V jeho podtitule bola otázka, ako sa volal lekárnik, ktorý
v nej pôsobil v druhej polovici 18. storočia. Touto malou štúdiou chceme dať nielen
odpoveď na položenú otázku, ale aj uviesť na pravú mieru niektoré nepresnosti
v štúdiách o trnavských lekárňach týkajúce sa vlastníkov lekární v poslednej tretine
18. storočia.
Na určenie vlastníctva domov a ich polohy v meste sú relatívne najspoľahlivejším
prameňom daňové knihy mesta Trnavy, ktoré sa zachovali od roku 1529. Pozrime sa
teda, komu patril v nami sledovanej poslednej tretine 18. storočia dom na Štefánikovej
ulici 5. Na konci roku 1755 ho kúpil Martin Dévaj od Wolfganga Dvornikoviča za 3150
zlatých. Dévaj bol povolaním lekárnik, pochádzal z Košíc a za trnavského mešťana bol
prijatý v roku 1749. Patril k popredným obyvateľom Trnavy, bol členom mestskej rady
a v rokoch 1769 – 1772 a 1777 – 1782 richtárom. V jeho dome sa nachádzala aj lekáreň
U zlatého jednorožca, ktorú vlastnil do roku 1772.

Inventár lekárne U čierneho medveďa z roku 1766 – detail
Okrem jezuitskej lekárne, ktorá bola zrušená v roku 1773, fungovala v Trnave ešte
lekáreň U čierneho medveďa. V druhej polovici 60. rokov 18. storočia bola umiestnená
na Divadelnej ulici, lekárnikom bol Jakub Keppel. V trnavskom štátnom archíve sa
z Keppelovej lekárne zachoval inventár z roku 1766, ktorý obsahuje súpis nádob na
uchovávanie liekov v celkovej hodnote takmer 1 300 zlatých.
Po Keppelovi prevzal lekáreň U čierneho medveďa Jozef Novák, trnavský mešťan od
roku 1768, pôvodom z rakúskeho Grazu. Je zaujímavé, že od 1768 ju Novák prevádzkoval v budove mestského hostinca U čierneho orla, kde zostala až do polovice 90. rokov
18. storočia. Pravdepodobne v roku 1773 kúpil Jozef Novák od Dévaja lekáreň U zlatého jednorožca. Je možné, že v rokoch 1773 – 1775 vlastnil obe lekárne. Svedčila by
o tom vysoká daň, ktorú platil, i poznámka, že to bola daň za dve „dielne“ („a duabus
officinis“). Ďalším argumentom podporujúcim tento názor je skutočnosť, že Novák
predal lekáreň U čierneho medveďa v roku 1775 alebo 1776 Leopoldovi Schrottenbachovi (Schrattenbachovi). V roku 1775 bol prijatý za mešťana, do Trnavy prišiel z Bratislavy. Lekárnik Novák si teda ponechal lekáreň U zlatého jednorožca, ktorá bola
pravdepodobne väčšia a navštevovanejšia, samozrejme, aj výnosnejšia. Dedukujeme to
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podľa výšky vyrubenej dane – majitelia „Zlatého jednorožca“ platili
vždy viac. Daňové zaťaženie sa
vyrovnalo až po roku 1798.
Nepresnosti, resp. zámena majiteľov lekární v štúdiách o trnavských lekárňach, má príčinu práve
v osobe Jozefa Nováka, ktorý bol
postupne vlastníkom oboch zariadení. Do začiatku roka 1795 bola lekáreň U zlatého jednorožca umiestnená na Štefánikovej ulici 5. V marci 1795 kúpil lekárnik Novák za 6 800 zlatých od lekára Františka
Prangla dom na Hlavnej ulici 11 kam sa presťahovala aj lekáreň. V tom istom období
sa spolu s majiteľom zmenilo aj sídlo lekárne U čierneho medveďa. Leopolda Schrottenbacha vystriedal Alojz Kropáč, ktorý preniesol lekáreň na Trojičné námestie, do domu
vedľa mestskej veže. Ďalší majiteľ, lekárnik Jozef Ertl, tento dom v roku 1801 kúpil za
5 500 zlatých. Do polovice 19. storočia sa ešte raz presťahovala aj lekáreň U zlatého
jednorožca, zostala na tej istej ulici, iba sa posunula bližšie k Trojičnému námestiu, do
domu na Hlavnej ulici 3.
Lekárne i lekárnici boli pod stálym dohľadom mesta. Od roku 1759 sa musel každý,
kto sa chcel stať lekárnikom, podrobiť skúške pred mestským lekárom. Kontroly lekární, tzv. vizitácie, sa vykonávali od roku 1727 každoročne, od roku 1767 sa mali robiť
neočakávane, bez oznámenia termínu. Vizitácie boli zamerané najmä na zisťovanie
kvality liekov, liečiv a chemikálií, vybavenia prevádzkových a skladovacích miestností
a na preskúšanie váh a závaží. A pravdepodobne tu je treba hľadať dôvod, prečo sa
našli ampulky a fľaštičky s liekmi v žumpe na Štefánikovej ulici 5. Ak staré a pokazené lieky nevyhodil sám lekárnik, stalo sa tak pri vizitácii. Vylúčiť môžeme aj likvidáciu
lekárne. V Dévajovom dome bola lekáreň U zlatého jednorožca nepretržite v rokoch
1756 až 1795, keď ju Jozef Novák presťahoval na Hlavnú ulicu.
Pri identifikácii medikamentov nájdených pri archeologickom výskume by mohol
pomôcť spomínaný inventár lekárne U čierneho medveďa, ktorý spadá do obdobia datovania nálezu. Druhým zaujímavým prameňom sú inventáre – súpisy tovarov trnavského kupca Antona Jacoba, pochádzajúceho z Talianska, z rokov 1780 a 1783. Jacob
patril medzi obchodníkov – „materialistov“, na ktorých sa lekárnici sťažovali ako na
nekalú konkurenciu. Predávali totižto aj tovar, ktorý ponúkali lekárne. Mesto sa síce
vždy postavilo na stranu svojich lekárnikov, ale spory s „materialistami“, olejkármi
a voňavkármi neprestávali. Predsa však museli lekárnici nakupovať aj u nich: v Jacobovom inventári z roku 1783 sa Jozef Novák spomína ako dlžník, išlo o pohľadávku vo
výške 610 zlatých. Na druhej strane bol aj Jacobovým veriteľom, i keď šlo o pomerne
malú sumu 45 zlatých. Obchodné styky boli teda obojstranné.
podpis lekárnika Jozefa Nováka z roku 1779

Mgr. Roman MACURA, Štátny archív v Bratislave, pobočka Trnava

Pramene a literatúra
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Schwarz, Emil: Príspevok k dejinám trnavských lekární v období feudalizmu (Trnava, okres
a mesto, Bratislava 1980)
Šimončič, Jozef: K dejinám verejného zdravotníctva v Trnave v období feudalizmu (Z dejín vied
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Zrušenie klariského kláštora v Trnave

II.časť

Obyvateľky kláštora vo februári 1781 dostali ďalší dotazník od pána arcibiskupa
a ordinára, na ktorý odpovedala abatyša. Teraz dotazník obsahoval 21 otázok, medzi
nimi bolo viac takých, ktoré pripomínali kráľovské nariadenia v súvislosti s kláštormi
z posledných rokov. Na otázku, či majú v kláštore tie nariadenia, ktoré sa týkali kláštorov a či ich môžu preložiť, predstavená odpovedala, že nariadenia im do kláštora nikdy
nikto nedoručil, hoci sa ich bezprostredne dotýkali. Dozvedali sa o nich len nepriamo,
z odkazov vikára alebo miestnych pánov farárov. Tretia otázka sa vyzvedala o tom, či
ich počet neprevyšuje limit určený kráľovským príkazom. Na túto otázku odpovedali, že
zmienený príkaz určil ich počet na 30 osôb, ale je ich viac, hoci už deväť rokov neprijali
nikoho do rádu, ale oni ani nemôžu nikoho poslať z kláštora von. Ich počet sa znížil len
o sestry, ktoré odišli naveky.
Na ôsmu otázku, či popri dodržiavaní kráľovských nariadení z ich súčasných pravidiel života aký osoh má „verejné dobro“, opátka sformulovala podstatu ich rehoľného
života: „Kráľ Belo IV., založil náš kláštor s úmyslom, aby panny, ktoré nechcú žiť vo
svete, tu žili v čistote až do smrti, bez majetku, v chudobe, poslušnosti, uzavreté až do
smrti, neustále sa zdokonaľovali v dobrých rehoľníckych mravoch, svojmu vyvolenému
nebeskému snúbencovi slúžili bez stykov zo svetom a bez trápenia, velebili ho dennými
i nočnými modlitbami a žalmami. Aby sa za dušu zakladateľa kláštora, za panovníka
a celú kráľovskú rodinu a za šťastie všetkých ľudí krajiny neustále modlili. V tom čase
to bolo to „verejné dobro“. Cez to všetko, keďže v týchto dnešných časoch, zdá sa, že
pod pojmom verejné dobro sa chápe niečo iné, napríklad vyučovanie na škole, preto my,
trnavské mníšky prejavujeme toľko ochoty k potrebám krajiny a príkazom Jeho veličenstva, že keby sme mali možnosť, sme ochotné vyučovať a aj inak podporovať školstvo“.
Napriek tomu, že táto ponuka bola v rozpore s regulou a tradičným spôsobom života
rádu, prejavili ochotu prispôsobiť sa novým podmienkam, ale nikto ich nevypočul a ich
ponuku nikto nebral do úvahy. O ich osude už bolo rozhodnuté.
Nariadenie Jozefa II. o zrušení kláštorov vyšlo 12. januára 1782. V trnavskom kláštore kráľovská komisia na čele s podžupanom Michalom Ambrom vyhlásila 18. apríla
1782 príkaz, proti ktorému neexistovalo odvolanie. Členky rádu prijali verdikt s horkosťou v srdci, ale s pokorou a poslušnosťou. Ich hnuteľný a nehnuteľný majetok zhabali.
Poverení komisári Kráľovskej komory po doručení dekrétu o zrušení kláštora v mesiacoch apríl a máj spísali podrobné inventárne zoznamy zariadení kostola, kláštora
a jednotlivých ciel. Spísali všetky bohoslužobné predmety, knihy, textílie, oltáre, sochy,
obrazy, hudobné nástroje, riad v kuchyni a skromný nábytok v celách. Rehoľníčky si
svoj súkromný majetok: knihy, obrazy, malé kusy nábytku a súkromné oltáre mohli
zobrať so sebou. Spoločný majetok kláštora, zariadenie a umelecké diela pripravili na
dražbu. Jedinú výnimku tvorili rakvy košických martýrov, ktoré boli umiestnené na
oratóriu kostola od roku 1635. Po zdĺhavom boji a mnohých žiadostí sa podarilo dosiahnuť, aby ich zo zoznamu predmetov pripravených na dražbu vyňali a dovolili ich
premiestnenie do kostola uršulínok v Trnave. Finančný obnos za vydražené premety
bol určený pre štátny školský fond.
Trnavské klarisky navždy opustili kláštor, v ktorom žili v prísnej klauzúre od roku 1239,
18. septembra 1782. Bránu kláštora v svetských šatách opustilo 34 sestier, 10 laických
sestier a 3 novicky. Mnohé z nich vstúpili do iných rádov, iné sa vrátili do civilného života.
Budovu adaptovali pre potreby vojenskej nemocnice.
Klára MÉSZÁROSOVÁ
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Serafínsky svet a trnavskí antonkári
V Novinkách z radnice v čísle 6 z roku 2004 sme uverejnili článok Obnovené sľuby
k svätému Antonovi, ktorý oslovil veľa, hlavne starších občanov. Ozvala sa aj pani
Anna Kubalová, rodená Rakúsová, bývalá aktívna členka Spolku sv. Antona. Od roku
1947 opatruje časopis Serafínsky svet, nábožensko-poučný časopis a úradný orgán
Tretieho rádu sv. Františka a Armády sv. Kríža.
V spomínanom roku to už bol XXV. ročník a v júnovom čísle č. 6 bol aj článok Antonkárske hnutie rastie, ktorý bol podpísaný jednoducho Trnavčan. V článku sa spomína, že obľúbený Spolok sv. Antona po viacročnej prestávke znova rozvinul svoju činnosť. Ústredným
riaditeľom Antonkárskeho spolku bol vdp. P. Anatol Baran, ktorý veľkú obľubu získal aj
svojím maliarskym umením, ktorým zvyšuje záujem o náboženstvo. Jeho spolupracovníkom bol vdp. P. Gregor Priščiak, ktorý taktiež prispel k zveľaďovaniu spolku.
Program spolku bol veľmi pestrý. Rozličné modlitby, duchovné slovká, spevy, vtipne
popretkávané spoločenskými hrami. Ďalej to boli svetelné obrazy zo života svätcov,
zábavné scénky, divadelné predstavenia, nechýbala ani knižnica. Veľký záujem bol
o vianočné divadelné predstavenia, neskôr vystúpenia na fašiangy, na ktoré lákali aj
plagáty z rúk P. Anatola.
Anonymný Trnavčan, ktorý sa nám možno ozve, doslova napísal: „Ba, ako som na
vlastné uši počul, so záujmom sledujú tento spolok aj inoverci, ktorí by si tiež radi doň
zapísali svoje dietky. Vraj, keď ich nič neťahá na katolícke slávnosti, tak na ne predsa
idú, aby si aspoň prezreli milú avantgardu nevinných dietok v chutnej uniforme. Radi
by chceli vidieť medzi nimi aj svoje dietky. A čo povedať o rodičoch, ktorých dietky sú
v tomto spolku zapísané? Ako sa im od radosti dvíha hruď, keď pozorujú, že práve jeden
z ich rodiny nosí sympatickú námornícku uniformu sv. Antonka! Aký je to pre nich
blažený pocit, keď pri verejných sprievodoch oči všetkých sledujú bielo-modrý zástup
ctiteľov sv. Antonka. Taký je o nich záujem v širokej verejnosti, že sa o nich trhajú
rozličné spolky, aby aj u nich vytvorili najkrajšiu skupinu slávnostného programu.“
Ako sme písali v spomínanom článku Obnovené sľuby k svätému Antonovi, archívny
materiál uložený v kláštore sa nezachoval, a preto patrí vďaka pani Anne Kubalovej,
ktorá zachovala svedectvo o tejto dobe prostredníctvom časopisu Serafínsky svet.
Margita KÁNIKOVÁ

Trnavské návraty, alebo niečo o nás
Dve žiačky jednej trnavskej profesorky

III. časť

Korene a návraty na miesto, kde sa človek narodil, sú veľmi silné putá. Jestvujú
v symbióze a zároveň sú spojenými nádobami. Tak je to i s mojím mestom. Každý
návrat do Trnavy po rokoch to len potvrdzuje.
Rovnako to bolo aj pri ostatnom čítaní Noviniek z radnice, kde zaujal moju pozornosť
v časti Ľudia a udalosti v histórii Trnavy tento údaj: 7. 1. 1910 – v Trnave sa narodila
klavírna pedagogička Margita Navrátilová-Huttová, ktorá pôsobila na hudobnej škole
v Trnave (95. výročie narodenia).
Mnohé významné kultúrne udalostí, ktoré sa v uplynulom roku uskutočnili v Trnave, cielene nadväzovali jedna na druhú. Príkladom sú Trnavské dni 2004 a 170. výročie
založenia prvej hudobnej školy, 30 rokov jej pôsobenia pod mestskou vežou a 10 rokov
od prevzatia čestného názvu školy s menom M. Sch. Trnavského.
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Po dlhých rokoch som sa stretla počas Trnavských dní s mojou rovesníčkou pani
Margitou Furdovou-Majesky, ktorá žije v Kanade. To, že sme sa spoznali až na druhý
pohľad, svedčí o tom, že roky rýchlo plynú a my sme stále krajšie. Magda a ja sme
boli žiačkami jednej profesorky – klavírnej pedagogičky pani Margity Navrátilovej.
Spomienky na toto obdobie neskorého detstva a skorej mladosti bolo plné replík na
čas, ktorý sme obe veľmi podobne prežívali v rodnom meste. Na prechádzke po Hlavnej
ulici mi Magda vzrušene naznačila rukou a povedala: „Vidíš túto uličku? Tam som
často zastala s otázkou – ísť či neísť na klavír. To bol môj momentálny bod, keď som sa
ešte mohla vrátiť domov (ulička je pri bývalom potravinovom obchode, ktorý sme v tom
čase nazývali U Ábela).
Hudobná škola v päťdesiatych rokoch minulého storočia mala a aj dnes má dobré
meno v Trnave i širokom okolí. Hodiny u pani profesorky Navrátilovej boli pre mňa
vždy niečím novým. Na Paulínskej ulici, kam sme s Magdou pravidelne chodili sedem
rokov dvakrát v týždni, sa veľakrát vystriedali štyri ročné obdobia.
Vôňa olúpaných pomarančov a mandarínok v miestnosti mojich hodín klavíru mi zostala dodnes. Tak to bolo aj v poslednom roku štúdia na hudobnej škole, keď môj Christian
Sinding – Rašenie jari bol ňou presýtený. Blížil sa nám čas absolventského koncertu.
Po dlhých rokoch som s potešení prijala pozvanie riaditeľa ZUŠ v Trnave pána Mgr.
Gabriela Kalapoša na dni osláv spomínaných jubileí školy 22. a 23. októbra 2004.
Musím konštatovať, že boli výborné. Na jednom z poschodí školy som zbadala naše
tablo z absolventského koncertu, a popri iných známe tváre pedagógov. Dva hudobné
dni v Trnave ma ubezpečili o tom, že naše mesto má hlboké a pevné korene v hudobnom živote Slovenska. Pri pozornom načúvaní muzicírovania súčasných mladších
i starších žiakov a absolventov môžeme s istotou povedať, že krása hudobného vnímania žije medzi nami a s nami aj naďalej.
Alžbeta Erika KOLLÁRIKOVÁ

Sprievodca po trnavských cintorínoch
foto: -pe-

Po prvom dieli publikácie Sprievodca po trnavských cintorínoch pripravila jeho autorka
a zároveň funkcionárka Miestneho odboru
Matice slovenskej v Trnave Adriena Horváthová jej druhé pokračovanie. Do života bolo uvedené 20. januára v Knižnici Juraja Fándlyho.
Aj keď prvú časť publikácie sprevádzala
najmä kritika týkajúca sa menej praktickej
realizácie sprievodcu, jej kultúrna a historická
hodnota ďaleko presiahla aj tieto nedostatky.
U autorky treba zvlášť oceniť spôsob spracovania a prístup k téme. Publikácia je totiž významným prostriedkom pre formovanie
kultúrneho rozvoja obyvateľov Trnavy a všetkých, ktorí sú s ňou istým spôsobom spojení. Významným spôsobom sa jej prvý diel uplatnil aj na školách ako učebná pomôcka
pri formovaní vzťahu k rodnému mestu a dnes tak často spomínaného lokálpatriotizmu. Po kňazovi a prekladateľovi Gustávovi Viktorym, speváčke Eve Kostolányiovej,
skladateľovi Mikulášovi Schneiderovi Trnavskom a ďalších osobnostiach, ktoré boli
spojené s výročiami rokov 2000 – 2001, prichádzajú na rad tí, ktorých výročia narodenia alebo úmrtia sme si pripomenuli v rokoch 2002 – 2003.
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„Kľúč je podobný ako pri predchádzajúcom vydaní. Nechcela som výber obmedzovať na
osobnosti z kultúry, ale zahrnula som do sprievodcu i lekárov, učiteľov, športovcov a predstaviteľov ďalších odvetví spoločenského života,“ hovorí Adriena Horváthová (na fotografii
vľavo). Tento diel teda prináša známe trnavské mená Eugen Lehotay, Ernest Šumera,
Ján Koniarek, Jozef Dóka st., Jozef Balogh, Kornel Mahr, Jozef a Mikuláš Machalovci
a mnohých ďalších. „Aj keď tieto mená mnohí z nás nepoznajú, možno aj sprievodca po
trnavských cintorínoch bude možnosťou pre Trnavčanov, ktorí si chcú oživiť prínos týchto
osobností pre naše mesto, aby si pripomenuli ich život a tvorbu, ale mali zároveň aj možnosť nájsť miesto ich posledného odpočinku,“ pokračuje Adriena Horváthová.
Mnohé osobnosti sú spojené s Trnavou, pri ich hrobe sa však nemožno zastaviť a zamyslieť. Práve preto pripravila autorka v rámci publikácie opäť samostatnú kapitolu, ktorá
tieto osobnosti pripomína. „Súvisí to predovšetkým so zrušením starého cintorína pri
Kalvárii, kde bolo vyše osemstodvadsať hrobov. V mnohých z nich boli pochovaní národní
buditelia a predstavitelia niekdajšej Trnavskej univerzity. Z toho dôvodu viacero významných osobností nemá v Trnave svoje miesto posledného odpočinku.“ Autorka už teraz pripravuje pokračovanie publikácie, ktorá by pripomínala osobnosti a ich výročia, ktoré sme
si pripomenuli a pripomíname v rokoch 2004 – 2005.
-maju-

Nová kniha Dejiny Spolku sv. Vojtecha
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity vydala v decembri 2004 knihu Milana Katuninca Dejiny Spolku sv. Vojtecha. Publikácia na sto deväťdesiatich stranách približuje dejiny najvýznamnejšieho slovenského spolku, ktorý bol po mnohých bojoch
založený v roku 1870. Dielo vychádza pred jeho 135. výročím.

Autor v šiestich kapitolách zrozumiteľne podáva dejiny po dnešné dni a dopĺňa ich poznámkovým aparátom. Začína snahami dr. Andreja Radlinského nadviazať na Slovenské
učené tovarišstvo. V ďalších kapitolách poukazuje na roky 1870 – 1918, kedy v ťažkých
časoch odnárodňovania bol SSV jediným spolkom udržiavajúcim vieru a národné povedomie. Autor potvrdzuje všetky udalosti doložením z archívnych prameňov a literatúry.
Ani roky po roku 1918 neboli spolku veľmi prajné, ale svojou vydavateľskou činnosťou sa prebojoval nielen medzi pospolitým ľudom Slovenska, ale aj medzi krajanmi
v Amerike, Kanade, Francúzsku a v iných krajinách, kde žili naši vysťahovalci. Táto
činnosť popri mnohých iných aktivitách, medzi ktoré patrilo zachovanie a budovanie
nových pamätníkov našim národným buditeľom po celom Slovensku, zaradila Spolok
sv. Vojtecha medzi najpoprednejšie členské organizácie.
Na viac ako štyridsiatich stranách autor rozoberá udalosti v rokoch 1945 – 1989,
kedy socialistická vláda znemožňovala činnosť SSV obmedzovaním vydaní, zastavením vydávania podielových kníh, ale aj zrušením členskej základne, ktorá začiatkom
roka 1953 mala vyše 247 tisíc členov. Socializmus urobil zo spolku „účelové zariadenie“
riadené štátom, zabral tlačiareň a múzeum muselo ukončiť činnosť.
Nasledujúce roky po roku 1989 poukazujú na húževnatosť pri obnove členskej základne a vydavateľstva. Autor uvádza ťažkosti, ktoré boli postupne preklenuté. Za
poslednou kapitolkou sú pramene a literatúra a menný register.
Celé dielo je kritickým spracovaním dejín SSV. Knihu možno len odporúčať tým,
ktorí chcú spoznať dejiny a mať správny pohľad na Spolok sv. Vojtecha, ktorý sa aj
dnes usiluje na poli viery, kultúry a spoločnosti o zachovanie a upevnenie viery a národného povedomia.
PODRACKÝ
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Aký bude rok v Západoslovenskom múzeu?
,,Našou prioritou nielen v roku 2005 je
bezpečnosť zbierkových predmetov, ich
uloženie, ošetrenie, evidencia a odborné
spracovanie. Prvé kroky sa nám podarilo
urobiť koncom minulého roka úpravou
bezpečnostného systému múzea. Výhodou je i skutočnosť, že v decembri bol
slovenským múzejníkom odovzdaný do
používania softvér CEMUZ. Priebežne sa
budú uskutočňovať aj pravidelné revízie,“
povedala o plánoch Západoslovenského
múzea v Trnave jeho riaditeľka PhDr.
Daniela Čambálová. (pozn. red.: CEMUZ
– projekt centrálnej evidencie múzejných zbierok, ktorého gestorom je Slovenské
národné múzeum. Jeho výsledkom má byť komplexne spracovaný múzejný zbierkový fond na Slovensku v elektronickej forme.)
Napriek tomu, že dosiahnutie spomínaného cieľa si vyžiada permanentné pracovné nasadenie viacerých pracovníkov, bude múzeum pokračovať v prezentačnej
činnosti. „Pôvodne som vychádzala z predstavy, že každý rok by mala byť zriadená
aspoň jedna nová expozícia. Je to však finančne dosť náročné a dotácia od zriaďovateľa nám na tento účel nestačí. Budeme preto musieť hľadať nový spôsob jej prerozdelenia a najmä ďalšie zdroje financovania,“ pokračuje Daniela Čambálová.
Podľa jej slov má múzeum na tieto účely dostatok vhodných priestorov. Dva z nich
sú pripravené a čakajú na zaplnenie múzejnými exponátmi. „Ak sa nám to podarí,
radi by sme do týchto priestorov umiestnili počas tohto roka sakrálne pamiatky
a výtvarné diela. Do ďalšieho priestoru, ktorý by sa nám mal uvoľniť v tomto roku,
by sme radi vystavili predmety zo zbierky Š. C. Parráka.“
Medzi novými zámermi múzea je aj veľká výstava na tému Trnavský barok, ktorá
bude pozostávať z rôznych predmetov obdobia baroka zo zbierok múzea. Jej súčasťou bude i prechádzková trasa po trnavských barokových pamiatkach. Už v januári
bola v hlavnej budove sprístupnená nová výstava historických fotoaparátov pod
názvom Začalo to Daguerrom. Nielen pre záujemcov o históriu, ale aj pre maškrtníkov bez rozdielu veku bude iste veľmi príťažlivá ďalšia nová výstava s názvom Kuchyňa včera a dnes spojená s cyklom tvorivých dielní pre deti, ktorá bola otvorená
8. februára v Múzeu knižnej kultúry – Oláhovom seminári.
Mimoriadne zaujímavá a na Slovensku jedinečná expozícia na tému tehla by
mala vzniknúť v pivničných priestoroch objavených pri rekonštrukčných prácach
v deväťdesiatych rokoch, tie však bude potrebné stavebne upraviť. Múzeum vlastní
najväčšiu zbierku značkových tehál na Slovensku, ktorú archeológ Jozef Urminský
naďalej rozširuje zaujímavými artefaktmi nájdenými pri vykopávkach. Základom
tejto zbierky je dar od známeho piešťanského zberateľa Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.
„Žiaľ, zbierka ešte nie je kompletne spracovaná, preto si príprava expozície vyžiada
dlhší čas,“ pripomína Daniela Čambálová.
foto: -es-
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Jej ďalšou ambíciou je získať finančné prostriedky z európskych štrukturálnych
fondov na pokračovanie rekonštrukcie hlavnej budovy múzea s kostolom, v rámci
ktorej by sa mala uskutočniť aj obnova spomínaných pivničných priestorov. Múzeum
sa nechce sústrediť len na program Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom,
lebo podľa doterajších skúseností sú aj v prípade úspešného projektu požadované
sumy vzhľadom na veľký počet uchádzačov citeľne krátené a vyplácané s oneskorením. Aj v prípade eurofondov však pôjde tak trochu o začarovaný kruh, lebo najprv
bude potrebné získať peniaze na vypracovanie kvalitnej projektovej dokumentácie.
„Z tohto dôvodu je možné, že sa budeme venovať najprv projektom, pri ktorých bude
treba vypracovať finančne menej náročný odborný audit.“
Týkalo by sa to napríklad celoplošnej výmeny nevyhovujúcich okien a radiátorov,
čím by sa docielila úspora nákladov na vykurovanie budovy. Potrebná je aj úprava
časti odkvapových zvodov. V interiéri budovy sa plánuje rekonštrukcia sociálnych
zariadení pre návštevníkov, vybudovanie bezbariérového prístupu a oprava podkrovných priestorov v rámci rekonštrukcie veže kostola, ktorou by mala byť ukončená
výmena strešnej krytiny celej budovy pokračujúca od roku 1997. Následne by mala
byť veža sprístupnená pre návštevníkov. „Pri jej rekonštrukcii by sme sa radi opreli
o skúsenosti mesta s obnovou mestskej veže,“ dodáva riaditeľka múzea.
-eu-

Spomienky na mesto s vôňami detstva
„V Trnave som sa kultúrne formovala,“ hovorí Soňa Valentová

Prelom rokov je často príležitosťou pozrieť sa vzad
a zaspomínať si na svoje detstvo a herecké začiatky
aj pre trnavskú rodáčku Soňu Valentovú. Do Trnavy sa
rada vracia, napríklad pri príležitosti Trnavských dní
lásky, pokoja a porozumenia – podujatia, na ktorom
sa trnavskí rodáci roztratení po svete každoročne
stretávajú.

 Ako si spomínate na Trnavu vášho detstva?
Prežila som tu celé detstvo až po maturitu na všeobecnovzdelávacej škole. Obe školy boli na Halenárskej ulici. Otec bol telom aj dušou Trnavčan, mama
bola od Košíc. Bývali sme na Športovej ulici, bola to vtedy nová Paulínska ulica.
Mali sme spoločné ploty s futbalovým štadiónom. Často som sa ako malé copaté
dievča pozerala na fešných futbalistov. Preliezala som cez plot aj na klzisko, kde
som prvýkrát videla svoj idol – Jožka Adamoviča, ktorý vtedy nakrúcal svoj prvý
film Valčík za milión. Ja som si na tú prvú filmovú úlohu musela ešte hodnú chvíľu
počkať.
 Podporovali rodičia vaše umelecké ambície?
Samozrejme, podporovali ma, lebo aj oni mali vzťah k umeniu. No v mojom útlom
detstve sa ešte nedalo hovoriť o ambíciách. Bola som dieťaťom starších rodičov, no
nemôžem povedať, že ma rozmaznávali. Oni mali len mňa, predtým stratili svoje
deti, takže sme mali veľmi intenzívny vzťah. Asi sa aj viac o mňa báli. Moji rodičia
prešli ešte jedným nešťastím. Otec mal obchod a a zobrali mu všetko, čo si z ničoho
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vlastnou robotou nadobudol. Potom mama kadečo predávala, aby som ja mohla ísť
do baletu, na francúzštinu, nemčinu. Ja som to nebrala ako samozrejmosť – a ani to
vtedy nebolo celkom bežné. Mala som vynikajúcu učiteľku v Ľudovej škole umenia
Valériu Drozdíkovú. Skoro zomrela na rakovinu, no bola to veľká milovníčka poézie.
Ona ma učila milovať básne, narábať so slovom. Z domu som bola „vybavená“ skôr
po hudobnej stránke. Mama chcela študovať operný spev, no nakoniec zostalo len
pri klavíri v hudobnej akadémii a v Trnave bola potom korepetítorkou v baletnej
škole pri mestskej veži.
 Niektoré udalosti sa zapíšu hlboko do detskej pamäti aj s atmosférou
a vôňami prostredia. Spomienky na ne vyvolávajú nostalgiu. Ktoré miesta
v Trnave vás dodnes týmto spôsobom oslovujú?
Súvisí to práve so spomínaným baletom. Často sme s mamičkou odchádzali domov
až večer, keď už bola tma. Na Paulínskej ulici, na trhovisku, bolo ešte veľa stromov.
Vždy som si myslela, že tu stretnem nejakú rozprávkovú bytosť, anjela, či Mikuláša... Dnes vyzerá Paulínska ulica už celkom inak, no dodnes sa dobre pamätám na
vôňu listov, či naopak, chladného, no sviežeho snehu.
 Kedy ste začali v Trnave koketovať s divadlom?
Do divadla som začala chodiť vtedy, keď to bolo Krajové divadlo. Úplne prvou
mojou postavou bola epizódka v hre Je na svete jedna žena. Mala som asi pätnásť
a hrala som štrnásťročné dievča. Vtedy ma chceli naverbovať do divadla. Bolo to
tesne po maturite. Mama mi povedala, že mám najskôr urobiť školu, a čas ukázal,
že mi poradila dobre, lebo Krajové divadlo sa čoskoro rozpadlo. Našťastie, v roku
1974 sa divadlo v Trnave znova dalo dokopy a funguje dodnes. Ja som v ňom neskôr
často hosťovala. Pamätám sa napríklad na Médeu, kde som hrala.
 Prečo ste sa po absolvovaní štúdia na VŠMU v Bratislave do Trnavy už
nevrátili?
Počas štúdia mi zomrel otecko a mamička ostala v Trnave sama. Preto sme sa
presťahovali do Bratislavy. Do Trnavy som neprestala chodiť na návštevu, či už
do divadla, alebo na spomínané Trnavské dni, kde ma pozval Peter Horváth. Bola
to veľmi záslužná činnosť, pospájať ľudí bez rozdielu politického a náboženského
presvedčenia. Som rada, že som sa mohla zúčastniť na kultúrnych podujatiach
napríklad v katolíckom dóme, potom v židovskej synagóge a neskôr na vystúpení
mládeže v evanjelickom kostole. Pre mňa to veľa znamenalo a možno to bol jeden
z prvých krokov k skutočnému európskemu porozumeniu bez predsudkov. Osobne
som zažila dozvuky čias, keď to tak nebolo. Myslím tým najmä moje detské roky
– päťdesiate roky.
 Významní Trnavčania, či už to boli Karol Elbert, herec Martin Gregor,
športovci či spisovatelia, hovoria často o svojom silnom vzťahu k trnavskému nárečiu. Ako je to s vami?
Pretože som zavčasu začala recitovať, veľa sa na mňa z trnafčiny nenalepilo.
Samozrejme, že viem niektoré vety ako napríklad: Mama klopfuje tepichy pod forhauzom. S nárečím sa mi však snúbia najmä tradičné trnavské trhy, nie tie dnešné,
ale ešte také ozajstné, kde staré babičky predávali husaciu pečienku, pravdaže, nie
takú drahú ako dnes. Predávali sa tu aj kroje a mamička mi jeden kúpila. Tie trhy
mali veľké čaro... Vždy, keď sa do Trnavy vraciam, spomínam si na ich atmosféru,
ktorá mi pripomína detstvo a všetko, čo k nemu patrí.
Martin JURČO
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Uplynulý rok v ateliéri Williama Schiffera
Dlho nebol iný, ako tie predchádzajúce. Návštevníka pri vstupe vítali krásne vitráže, tak
charakteristické pre jeho tvorbu. Z ocele a skla
vytvorené tri ryby a umiestnené v plenéri, potom labuť rozťahujúca svoje krídla hneď po
vstupe doň, napriek svojej mohutnosti pôsobia
krehko. Zaujmú, no nerušia.
Záhrada trnavského ateliéru sa dokonca
na prelome leta a jesene stala unikátnym výstavným priestorom, kde majster zďaleka nie
v komornej podobe, ako pôvodne ohlasoval,
predstavil predovšetkým svoju maliarsku tvorbu, tentoraz iba doplnenú niektorými
novými plastikami. Pre všetkých, čo ho za tie roky poznajú najmä ako medailéra,
bolo to veľkým prekvapením. Netajil ho ani predseda národnej rady Pavol Hrušovský,
ktorý aj s manželkou bol medzi milými hosťami. Výstava tak pripomenula rozľahlosť
majstrovej umeleckej tvorby a znova vyvolala otázky o jej sprístupnení v rozsiahlejšej
expozícii, než umožňujú súčasné priestory radničnej kaplnky.
Bol to zážitok, vidieť obrazy, ktoré William Schiffer namaľoval nie dlho po svojom
príchode do Francúzska, v rokoch 1947 až 1949. Záhrada vo Villiers Le Bele, či vo
Versailles aj s letohrádkom Márie Antoinetty svojou farebnosťou ideálne zapadali do
domácej trnavskej zelene. Pravda, nebol by to domáci pán, keby neprekvapil aj novšou
maliarskou tvorbou. Krásna farebná kompozícia namaľovaná k vyhláseniu samostatnosti Slovenska sa priam ponúka aj na stvárnenie na veľkej gobelínovej ploche.
Pretože vo väčšine mali vystavované veci parížsky domicil, hovorilo sa aj o podiele
parížskych ateliérov a ich atmosféry na majstrovej tvorbe. Najmä ten druhý, ktorý
mu už našla jeho manželka pani Maruška, bol priamym účastníkom jeho „výstupu“
na umelecké vrcholy.
Všetko teda nasvedčovalo, že to bude rok ako iný, naplnený prácou, stretnutiami
s ľuďmi, rozhovormi o tom, čo bolo, i tom, čo by byť malo. Spomenula sa úspešná
prezentácia medailérskej tvorby v Londýne i najnovšie vytvorené práce, medzi ktoré
patria tie pre Citroen Peugeot i vstup Slovenska do Európskej únie, svetlo sveta
uzrela príležitostná trojportrétová medaila s Pribinom, Bernolákom a Štúrom, medaila pre prezidenta republiky Ivana Gašparoviča, no i ďalšie medailérske práce pre
mnohých známych z Trnavy i blízkeho sveta. Napríklad pre Viliama Turčányho.
Nik vtedy nemohol tušiť, že začiatok novembra 2004 roku prinesie veľký osobný
úder v podobe úmrtia jeho celoživotnej opory, manželky Marušky, rodenej Kokoškovej. Ako neraz spomínal, už prvotná známosť s ňou bola dôvodom, prečo po svojom
príchode do Francúzska odmietol emigráciu do Spojených štátov. Od samotných
začiatkov umeleckej dráhy stala sa mu jeho dobrou parížskou múzou. Rodáčka od
Plzne bola vo Francúzsku doma už od predvojnových čias. Po stredoškolských štúdiách „jej prirodzené lingvistické nadanie, pracovitosť a povaha ju priam predurčili
pre poslanie spájať ľudí dobrej vôle bez ohľadu na ich národnosť či vierovyznanie“.
Tesne pred vojnou pracovala ako sekretárka vtedajšieho československého veľvyslanca dr. Osuského, po nej ako sekretárka predsedu francúzskej poslaneckej snemovne
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dr. Raisa. Za svoju prácu navyše – bola dušou mnohých spolkov a spoločností zameraných na pomoc hitlerovskou okupáciou postihnutých slovenských a českých rodín
– dostala vyznamenanie Francúzskej republiky (Medzinárodný rytier humanitnej
dobročinnosti). Pôsobila ako generálna riaditeľka Orientálneho kníhkupectva Paula
Geuthnera v Paríži, aby neskôr nasledovala svojho celoživotného druha a manžela
Williama Schiffera na Slovensko, do našej Trnavy. Aj tu si svojou prirodzenosťou,
milou a úprimnou povahou získala každého.
Život je krutý i láskavý zároveň. Po veľkej strate prichádza nová práca. Svoje originálne ponímanie vlastnej umeleckej tvorby v podobe medailí podávajúcich v dobrom
slova zmysle charakteristický príbeh o zobrazovanom, dáva svetu naďalej. Jednou
z jeho najnovších prác, ktoré ležali na pracovnom stole trnavského ateliéru, bol návrh
medaily s motívom najvyššieho cestného viaduktu v juhofrancúzskom Montpelliéri.
Pravda, pri jeho známej usilovnosti je všetko už asi hotové a on pracuje na úplne
iných veciach, pre autora týchto riadkov i pre čitateľa ani netušených. V tomto roku
sa známi a priatelia chystajú na „primeranú“ oslavu jeho významného životného jubilea. On sám však vo svojich plánoch zostáva na pevnej zemi. „Veci sú rozrobené, pre
Slovensko aj pre zahraničie. Ak mi Pán Boh dovolí, budem ich konkretizovať tak, aby
uzreli svetlo sveta a priniesli potešenie všetkým.“ Taká bola odpoveď Williama Schiffera na otázku o jeho životných a pracovných plánoch do roku 2005.
Edo KRIŠTOFOVIČ, foto: archív

Forbína (Predscéna/Fore-scene)
Galéria Jána Koniarka; Synagóga – Centrum
súčasného umenia
do 13. februára 2005
kurátor: Richard Gregor
autori: William Kentridge (JAR/USA)
Martin Arnold (A/USA)
k r buxey (GB)
Jiří Příhoda (CZ)
Anton Čierny (SK)
■ Pojem
Forbína je v jazyku Voskovca a Wericha predscéna, miesto prerušenia a vystúpenia
z deja hranej divadelnej hry, v ktorom môžu dané historické postavy preklenúť storočia a sekvenčne vstúpiť aj do súčasnosti. Text forbíny pritom nie je súčasťou textu
hry, preto sú tieto myšlienky ťažko postihnuteľné prípadnou cenzúrou dramatického
diela. (Koncom 30. a v 50. rokoch v Československu išlo o nezanedbateľný spôsob
politického odporu.) Táto špecifická javisková forma je metaforou jednej z možných
interpretácií vzťahu filmu a videoumenia.
■ Výstava
Forbína v synagóge je prezentáciou umelcov, ktorí sa svojou tvorbou dotýkajú hraníc
filmového umenia a videoumenia. V tomto dotyku sa môže prekročiť alebo poprieť dej
a zároveň zachovať istá logika jeho súslednosti a zmysel filmového odkazu, teda kontext.
■ Autori
Diela zúčastnených autorov provokatívne spája prenikanie ich tém, ktoré ústi do
nejasnosti vzťahov v rámci diela. Napríklad premenlivá, až surreálna štruktúra
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Kentridgeovho rozprávania nás natoľko pohltí, že akékoľvek konkrétne uvažovanie
sa stane bezpredmetným. Dielo k r buxey a Antona Čierneho je o nenaplnených
vzťahoch, kde dochádza a zároveň nedochádza k dotyku alebo spojeniu medzi ľahostajnosťou a nadradenosťou (dominanciou a subdominanciou). k r buxey to vo viacerých svojich dielach odľahčuje hudbou, ale práve touto stratégiou grotesknosť ešte
viac naberá bulvárny, kritický charakter. Martin Arnold v konkrétnej pasáži z filmu
akoby uvoľňuje okovy protagonistov prostredníctvom sexuality a zároveň ich spútava
novými, čím podčiarkuje nemožnosť vyslobodiť sa z existujúcich vzťahov. Zvukové
kvílenie popiera životnosť protagonistov, pripomína kolotoče ako radikálnu metaforu
raného amerického muzikálu. Napokon u Příhodu dochádza akoby k dokonaniu toho,
na čo predošlí narážajú. Penetrácia vzducholode končí jej zničením a kúsok plechu
ostal ako pamäť – projekčná plocha.
■ Groteska
Pre výstavu je dôležitý dotyk s grotesknosťou či s groteskou, ktorá prešla v 20. storočí
dramatickými zmenami výrazu a významu: od prvotnej formy zábavy cez priebežne
zhodnocovaný žáner nemého filmu, pričom nezanedbateľným fenoménom je moment
gagu ako zvláštny náprotivok gesta (myšlienkového i formálneho).
■ Realizácia
Pri realizácii výstavy vzniklo niekoľko ďalších interpretačných uzlov, spôsobených napríklad priestormi prezentovania výstavy. 1. stále používaná žilinská železničná stanica,
postupne premieňaná na alternatívne kultúrne centrum, 2. židovská synagóga v Trnave,
ktorá sa spája s najvýznamnejšími projektmi súčasného umenia u nás, 3. meštiansky
renesančný dom, sídlo Štátnej galérie v Banskej Bystrici. Každý z týchto kultových
priestorov si interpretáciu výstavy privlastňuje po svojom, jeden v takmer undergroundovom a technickom zmysle, druhý v religióznom géniu loci, ktorý sa ťažko popiera a tretí
v solídnosti a pevnosti rámca „kamennej“ inštitúcie s elitným programom.
-GJK-

Peter Kalmus – Methexis & Parusia
Galéria Jána Koniarka, Kopplov kaštieľ
kurátorka: Adriana Čeleďová, do 6. marca 2005

Výstava Methexis & Parusia v Galérii Jána Koniarka predstavuje časť z rozsiahlej
tvorby výtvarníka Petra Kalmusa.
Peter Kalmus (1953) je na slovenskej výtvarnej scéne známy a výrazný autor. Jeho
tvorba má široký záber, vychádza z kontextu alternatívnej scény a má výrazný autorský prejav. Kalmus sa predstavil vo viacerých polohách výtvarných prejavov, ako akčný
umelec, performer, grafik, a tiež autor autorských kníh.
Peter Kalmus v Galérii Jána Koniarka prezentuje najnovší cyklus diel s názvom
Methexis & Parusia, v ktorom interpretuje 86 hydrologických máp z Atlasu podnebia
Československej republiky z konca 50. rokov 20. storočia. Autor vytvára minimalistický
geometrický posun, okolo mapy Československa systematicky radí jednotlivo farebné
čiary za sebou a vytvára tak rytmicky farebné polia. Pôvodný geografický materiál
– mapu – autor inštaluje vo vertikálnej polohe. Známy tvar krajiny je otočený do iného
uhla nazerania, a aj touto interpretáciou sa mení na výstavný objekt, a tým mu priraďuje novú, estetickú funkciu.
Autor žije a tvorí v Piešťanoch, Košiciach a v Bratislave.
-GJK-
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Prvá galéria plagátu na ulici – OYTIΣ
István Orosz (Maďarsko) PLAGÁTY Zámočnícka ulica (výklady ČSOB)
Grafik je súčasne dieťaťom modernej doby, i strážcom prastarých techník. István Orosz dokonale spĺňa
obidva predpoklady, a práve pre tieto zdanlivé krajnosti sa v našich dňoch stal jednou z najpozoruhodnejších osobností súčasného výtvarného umenia.
Klára Hudra
Narodil sa v roku 1951 v Kecskeméte. Po absolvovaní štúdia na Vysokej škole umeleckého priemyslu
v Budapešti v roku 1975 sa venoval scénografii,
potom sa zameral na tvorbu kreslených animovaných filmov. Neskôr ho zaujalo najmä navrhovanie
divadelných, filmových a výstavných plagátov,
v čase pádu socializmu vo východnej Európe vytvoril
aj niekoľko politických plagátov. Intenzívne skúma
problematiku a filozofiu výtvarných diel s dvojitým
významom, teóriu optických ilúzií a anamorfóz, na
túto tému publikoval veľa teoretických štúdií. Na
svojom konte má veľké množstvo samostatných
výstav v Maďarsku, na Slovensku, v Českej republike, Poľsku i v ďalších európskych
krajinách a v Amerike. Je nositeľom desiatok významných ocenení za tvorbu v oblasti
grafického dizajnu i animovaného filmu. Pôsobí tiež ako režisér filmového štúdia Pannonia, je členom oboch maďarských Umeleckých akadémií, spoluzakladateľom umeleckej
skupiny D.O.P.P. a grafického štúdia UTISZ. Od roku 1984 používa umelecký pseudonym OYTIΣ – Nikto.
Podľa slov Istvána Orosza bol začiatok deväťdesiatych rokov minulého storočia koncom
éry plagátov. „Ťažké je polemizovať s realitou. Tvár miest sa zmenila,“ reaguje na jeho
názor Guy O’ Bonner, ale vzápätí predsa namieta: „Keď sme však zvedaví na dobu, na svet,
ktorý bol naším osudom, v ktorom nám bolo dané žiť, ak by sme chceli vedieť, ako prúdili
myšlienky medzi jednotlivými odvetviami kultúry, ako sa vizuálnymi prostriedkami zviditeľnil nejeden divadelný odkaz, ako sa písala ďalej výtvarným jazykom literatúra, potom
tieto plagátové grafiky začínajú hovoriť. Majú čo povedať a snáď to tak bude aj v budúcnosti, nezávisle od hraníc doby.“ Na margo tvorby Istvána Orosza dodáva, že jeho meno sa
spája s plagátom ako s formou myslenia: „Skúmajúc Oroszove práce máme často pocit, že
síce odovzdávajú nejaký odkaz, patriaci celej ulici, skrývajú však aj iné, osobné posolstvo,
patriace iba nám. Vnímateľ sa stáva rovnako dôležitým, ako sám autor.“
Dnes, keď už máme za sebou štyri roky tretieho tisícročia, stále mnohé nasvedčuje
tomu, že Orosz sa nemýlil – éra plagátu ako umeleckého diela sa naozaj končí. Vinníkom však nie je iba nástup nových, pružnejších médií a technológií, ktoré pomerne
ľahko zvládnu aj priemerne zdatní užívatelia počítačov bez výtvarného nadania a vzdelania, ale najmä samotní zákazníci. Nielen objednávatelia, ale aj cieľové skupiny – my
všetci. Chceme a vieme to zmeniť? Otázka ostáva otvorená. Latku náročnosti bežného
konzumenta však môže zvýšiť práve spoznávanie plagátovej tvorby špičkových umelcov
v oblasti grafického dizajnu, ku ktorým István Orosz nepochybne patrí.
-euzdroj údajov: monografia OROSZ, Rabbit & Solution Studio Bratislava, 2002
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Trnavské dni telesnej kultúry 2004/2005
O bohatom, aj športovom živote v Trnave, dúfam, dnes už nik nepochybuje. Aj tí
mladiství účastníci ankiet v regionálnej tlači už hádam zistili, do akého mesta prišli
študovať. Ak mali totiž minimálny záujem, mohli sa na prelome rokov zúčastniť najmenej dvoch desiatok športových podujatí, o ďalších nevraviac. A to nielen pasívne, ale aj aktívne. Trnavské dni telesnej kultúry, ktoré aj tentoraz pripravilo Mesto
Trnava v decembri a januári s mnohými a najmä skúsenými spoluorganizátormi,
významne prispeli k tomu, že toto obdobie nebolo poznamenané iba zháňaním
darčekov a ochutnávkou vianočného punču. Od samotného začiatku adventu až
po záver trojkráľového obdobia to bola pestrá športová ponuka.

 Nechcem robiť akéhosi tútora rekreačným bežcom, nakoniec ani to nepotrebujú,
no boli prví. Na otvorenie Trnavských dní telesnej kultúry v sobotu 27. novembra
pripravili 34. ročník Behu priateľstva – Behu v Európe. Veľmi kvalitné podmienky
boli vytvorené v zrenovovanom atletickom areáli Slávie Na Rybníku. Umelú conipurovú dráhu a asfaltový ovál si pochvaľovali všetci. Svedčí o tom takmer stovka
účastníkov a spokojný bol aj víťaz, Michal Chladoň z BBS Bratislava, nové meno
v bežeckom športe. Bežci neodpočívali ani počas vianočných sviatkov, lebo 25.
decembra sa bežal už 25. ročník Zimný beh zdravia, predstavujúci sviatkovanie
v maratónkach. Zima sa tentoraz mrazom ani snehom neprihlásila, a tak kraľovalo
tekuté skupenstvo v podobe dažďových kvapiek, ale bežcom to nevadilo. Zabehnúť
si na 3150 metrovej (pre tých menších) a 10080 metrovej trati (pre dospelákov) prišiel aj víťaz prvého ročníka Jozef Stacho, či študent virgínskej univerzity Ondrej
Puškár. Možno aj fakt, že tam trénuje s keňskými bežcami, prispel k jeho víťazstvu.
Medzi ženami dominovala vlastne ešte len dievčina Janka Puškárová.
Je to neuveriteľné, ale bežci neodpočívali ani na Nový rok. Presne 1. januára 2005
otvorili na pešej zóne vôbec prvé bežecké podujatie na Slovensku, Trnavský novoročný
beh o Pohár primátora mesta. Víťazom jeho 18. ročníka sa stal už po tretí raz Miroslav
Grull, a tak si putovný pohár definitívne odniesol domov do Šurian. Ondrej Puškár bol
„iba“ druhý, no vynahradil si všetko vo štvrtok 6. januára nielen víťazstvom na Trojkráľovej šestke, ale aj celkovým víťazstvom v tomto trojdielnom bežeckom seriáli.
 Nezaháľali ani prívrženci futbalovej lopty. Tí si našli svoje „teplé“ miesto v Mestskej športovej hale. Začínali 8. ročníkom Memoriálu Vlastimila Opálka v nedeľu
5. decembra. V silnej konkurencii prvoligových tímov (Trenčín, Ružomberok, Petržalka) zvíťazili po šiesty raz domáci spartakovci. V sobotu 18. decembra nasledoval
Pohár Imricha Stacha určený mladým futbalistom (narodeným po 1. 1. 1991). Súťažili oblastné výbery z Trnavy, Galanty, Senice, Nových Zámkov, Považskej Bystrice,
Levíc a Bratislavy a minuloročný víťaz, chlapci zo Zlína. Tí sa stali opätovným
víťazom, keď vo finále porazili vysoko 7:0 Bratislavu.
Už v pondelok 27. decembra sa hralo finále turnaja v halovom futbale žiakov
základných škôl organizovanom Centrom voľného času – Kalokagatiou. Po predchádzajúcej kvalifikácii spomedzi 27 družstiev sa dostalo do finále 9. Z nich vyšiel
prekvapujúci víťaz, žiaci zo ZŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva.
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Svoj príspevok dali tradične aj futbalisti AŠK Slávia Cukrovar Trnava. V utorok
28. decembra usporiadali XII. ročník halového futbalového turnaja s názvom Memoriál Víta Mrvu. Uctenie si pamiatky tohto veľkého futbalového nadšenca bolo
ozaj dôstojné. Pričinili sa o to všetky zúčastnené mužstvá. Putovný pohár si odniesli
Hrnčiarovce práve po víťazstve nad domácou Sláviou 4:3. Vyvrcholením futbalových
aktivít roku 2004 bola Predsilvestrovská futbalová šou o Pohár primátora mesta
v stredu 29. decembra. Domáci internacionáli Spartaka sa rehabilitovali za vlaňajší
prepadák (posledné miesto bez bodu) a vo finále porazili minuloročného držiteľa
pohára Slovácku Sláviu Uherské Hradište jednoznačne 7:2. Dôkladná zmena zostavy teda pomohla. Futbalové aktivity však pokračovali bez ohľadu na kalendár.
Priamo cez sviatok trojkráľový hrali mladí futbalisti zo šiestich oblastných výberov Memoriál Petra Valentoviča. Víťazom sa stal žiacky výber Spartaka a Lokomotívy Trnava a Piešťan. V sobotu 8. januára ukončil halový futbalový maratón
Memorial Petra Kubinu organizovaný na pamäť tohto futbalového rozhodcu, ktorý
nečakane zomrel v roku 1998. Obe rozhodcovské družstvá, výber ZsFZ a ObFZ,
neuspeli, víťazstvo obhájil celok Allianz – SP, kde Peter Kubina pred smrťou pracoval. V samotnom závere dominoval sálový futbal v podobe kvalitne obsadeného
6. ročníka medzinárodného turnaja vo futsale Mima Cup 2005. Po prvý raz sa
domáci nedostali do finále a trofej si odniesol nový účastník turnaja, K.M.N. Bronx
Koper zo Slovinska.
 Z opačnej strany zemegule, z amerického Dallasu, sa vrátili 29. decembra Libor
a Eva Charfreitagovci, len aby mohli na druhí deň v plnom nasadení zorganizovať
tradičnú a medzi vrhačmi obľúbenú Silvestrovskú cenu v hode bremenom. Keďže
Libor mladší tentoraz zostal v USA, v hlavnej súťaži hádzali iba slovenskí vrhači. Zahraničie (Poľsko a ČR) malo zastúpenie medzi veteránmi. Víťazmi sa stali nitrianski
súrodenci Marcel a Nikola Lomnickí. Že rekord podujatia z roku 2003 majúci hodnotu
43,28 m, ktorého držiteľom je náš slovenský najlepší atlét a úspešný olympionik (L.
Ch. ml.), nepadol, je len samozrejmé. Zatiaľ je za ním dosť veľká diera.
 Počas Trnavských dní telesnej kultúry sa však prezentovali aj ďalšie športy. Už
v sobotu 4. decembra bol 23. ročník Vianočného turnaja v karate mužov a žien o Pohár mesta Trnava a medzi víťazmi čítame aj meno Martina Hačka zo Slovšportu
Trnava i samotného družstva Slovšportu. Ďalší člen tohto klubu Peter Broda získal
trofej najtechnickejšieho zápasníka.
O týždeň neskôr, 11. decembra, sa uskutočnilo veľmi vydarené podujatie v aerobiku pod názvom Športom proti drogám (tento šport sa už dávnejšie tlačí na stránky
Noviniek z radnice, tak hádam nabudúce). To bolo v sobotu, hneď v nedeľu sa taktiež
v MŠH konal Trnavský pohár v tanečnom športe, aby potom 19. decembra bojovali
nohejbalisti na medzinárodnom turnaji mužov o Trnavský smeč v nohejbale trojíc.
Hlavným víťazom sa stal NK DP Košice, vedľajším Hlohovec pred Sláviou Trnava.
 Nezaháľali však ani turisti. V sobotu 11. decembra pre mladých a najmladších
pripravila Kalokagatia Luciinu desiatku s cieľom na Bukovej, počas ďalšej soboty
18. decembra to bol Vianočný pochod trnavských turistov netradične takmer po
rovine z Naháča do Trnavy, v nedeľu 26. decembra organizoval taktiež Klub turis-
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tov diaľkoplazov túru do Malých Karpát na vrchol Starého plášťa pod názvom Štefanov starý plášť a na Silvestra to bola tradičná akcia, 20. ročník výstupu na Záruby.
Kedysi akcia Skloplastu, dnes organizovaná súkromne.
 Športovo – zábavnou rozlúčkou zo školou v roku 2004 bola vianočná šou v Mestskej športovej hale Trnava vo štvrtok 16. decembra, kde sa žiaci všetkých trnavských škôl správne naladili na nadchádzajúce vianočné prázdniny. Ako ich využili po
stránke športovej? Dúfajme, že i napriek absencii snehu tu na dolniakoch úspešne
a s menami mnohých sa budeme stretať v novom roku aj medzi víťazmi nie jedného
športového zápolenia. Ako vidieť z tohto jediného mesačného prehľadu, možností
a príležitostí je v Trnave dostatok.
Edo KRIŠTOFOVIČ

Výživou proti civilizačným chorobám
Kancelária Zdravé mesto Trnava vás pozýva na prednášku druhého ročníka cyklu
Zdravie všetkými pohľadmi (Škola verejného zdravia) na tému Ako správnou výživou
predchádzať a chrániť sa pred civilizačnými chorobami, ktorá sa uskutoční 24. februára 2004 o 17.00 h v zasadačke Tatraskla na Trhovej ulici 2. Prednášať bude primár
klinických laboratórií Nemocnice Ministerstva vnútra SR Ing. Pavel Blažíček.

Slovenský Červený kríž v Trnave
29. 11. 2004  Striebornou plaketou
prof. MUDr. J. Jánskeho za 20-násobné
bezpríspevkové darovanie krvi ocenil
ÚzS SČK v Trnave 98 darcov.
december 2004  Slovenský Červený
kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR vyhlásili tradičnú akciu
„Vianočná kvapka pre život“ Akcie sa
v Trnavskej fakultnej nemocnici zúčastnilo cca 150 darcov.
1. 12. 2004  Zlatými plaketami prof.
MUDr. J. Jánskeho za 40-násobné bezpríspevkové darovanie krvi bolo ocenených 68 darcov, diamantovú plaketu
za 80-násobné darovanie krvi získalo 9
darcov, 8 darcovia boli odmenení za 50
– 60-násobné darovanie krvi.
16. 12. 2004  Bronzovú plaketu prof.
MUDr. J. Jánskeho za 10-násobné bezpríspevkové darovanie krvi si prevzalo
100 darcov. Všetkým darcom patrí
poďakovanie celej spoločnosti za ich
vysoko humánny čin, ktorým napĺňa-

jú myšlienku „Daruj krv – zachrániš
život“.
20. 12. 2004  Verejná finančná zbierka Slovenského Červeného kríža na
zmiernenie následkov víchrice, ktorou
boli postihnutí obyvatelia Vysokých
Tatier, dosiahla čiastku 1 milión 156
tisíc korún.
22. 12. 2004  V obradnej sieni trnavskej
radnice sa uskutočnilo tradičné predvianočné stretnutie darcov krvi, držiteľov diamantovej a zlatej Jánskeho plakety s primátorom mesta Ing. Štefanom Bošnákom.
Za SČK sa stretnutia zúčastnili predseda
ÚzS MUDr. Martin Heriban a riaditeľ
ÚzS SČK JUDr. Jozef Kudla, PhD.
28. 12. 2004  Slovenský Červený kríž
vyhlásil ďalšiu verejnú finančnú zbierku na pomoc obyvateľom juhovýchodnej
Ázie postihnutým zemetrasením a vlnami tsunami. Prispieť možno na číslo
účtu: VÚB, 35-8437-012/0200, variabilný symbol: VS 910 76.

Zdravé mesto/oznamy

Čo prospieva k duševnému zdraviu:
 Mať niekoho rád skutočnou, nepredstieranou láskou.
 Napomáhať dobrej atmosfére v rodine – pozornosť, porozumenie, ocenenie, vzájomný rešpekt.
 Vedieť si získať a udržať aspoň niekoľko priateľov.
 Pestovať intenzívne osobné záujmy.
 Viesť zdravý životný štýl, striedať bdenie a spánok, činnosť a odpočinok, hody
a pôst, spoločnosť a samotu.
 Dodržiavať denne primeraný pohyb.
 Zbytočne nepreceňovať úspechy ani prehry.
 Primiešať všade trochu humoru.
 Nájsť v každom dni, človeku a v udalosti niečo pekné.
 Nebrániť sa smútku, patrí k životu. Keď nás však premáha, je dobré navštíviť
príbuzného, priateľa, lekára, psychológa alebo psychiatra.
Odporučenia Ligy za duševné zdravie

Pozor, zmena! Nové daňové priznania!
Mesto Trnava – Mestský úrad v Trnave upozorňuje občanov, že prijatím zákona NR SR
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, vznikla takmer všetkým vlastníkom nehnuteľností povinnosť nanovo podať priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2005 do 28. februára
2005. To znamená, že ho musia podať aj tí daňovníci, ktorí daňové priznanie už raz
podali. Nepodávajú ho iba tí, ktorí vlastnia iba byt, podali daňové priznanie v rokoch
2001, 2002, 2003 a 2004 a pokračuje im oslobodenie.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, daňové priznanie
podá každý vlastník za svoj podiel. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá
ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne
oznámiť správcovi dane pri podaní daňového priznania.
■ Zvlášť upozorňujeme občanov:
 ktorí odkúpili byt do osobného vlastníctva v roku 2004, že zákon neumožňuje
oslobodenie na 5 rokov od dane z bytov,
 ktorým bolo v roku 2004 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na novostavbu rodinného domu alebo samostatnej bytovej jednotky, že zákon neumožňuje
oslobodenie na 15 rokov od dane zo stavieb.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava v zmysle zák .č. 582/2004 Z.z. schválilo dňa
14. 12. 2004 Všeobecne záväzné nariadenie č. 224 o dani z nehnuteľností s účinnosťou od 1. januára 2005, ktorým ustanovuje zníženie dane o 50 percent na nehnuteľnosti, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 62 rokov, občania v hmotnej núdzi,
občania s ŤZP, ŤZPS ako aj prevažne alebo úplne bezvládni občania, a to:
 u pozemkov, ktoré slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
 u stavieb na bývanie, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
 u bytov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
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 u garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž, ktoré
slúžia pre motorové vozidlo na ich dopravu.
Daňovníci, ktorým patrí zníženie dane, musia mať trvalý pobyt v katastrálnom
území Trnava alebo Modranka a sú povinní predložiť hodnoverný doklad, preukazujúci dôvod zníženia dane. (napr. potvrdenie o výške príjmov všetkých členov žijúcich v spoločnej domácnosti, preukaz ŤZP, ŤZPS, občiansky preukaz, identifikačnú
kartu, rozhodnutie o bezvládnosti, list vlastníctva...). V prípade spoluvlastníctva sa
znižuje daň o výšku pripadajúcu na ich spoluvlastnícky podiel.
■ Dôležitá zmena v platení dane na rok 2005:
 u fyzických osôb je daň splatná naraz do 15 dní odo dňa doručenia platobného
výmeru v priebehu roka 2005,
 u právnických osôb je daň splatná v termínoch určených v platobnom výmere.
■ Ako je treba nové DP podať?
Na novom tlačive, ktoré získate v kancelárii prvého kontaktu alebo u informátora
na Mestskom úrade na Trhovej ulici, u informátora na radnici na Hlavnej ulici a na
webovej stránke mesta www.trnava.sk v sekcii Tlačivá, formuláre.
■ Dokedy je treba podať nové vyplnené DP?
Do 28. februára 2005 osobne do podateľne na Mestskom úrade na Trhovej ulici,
alebo poštou na adresu Ekonomický odbor, MsÚ, Trhová 3, 917 71 Trnava, alebo
(v prípade potreby konzultácie) osobne do kancelárie prvého kontaktu na Mestskom
úrade na Trhovej ulici.

Dotácie mesta Trnava – súťaž na rok 2005
Mesto Trnava vyčlenilo v roku 2005 vo svojom rozpočte na granty celkovo viac ako 9 miliónov korún. Vyše 4,5 milióna korún z tejto sumy je určených na rozvoj mládežníckych,
spoločenských, kultúrnych, telovýchovno-športových aktivít a aktivít v oblasti rozvoja
zdravého životného prostredia i zdravého životného štýlu, ktorým už tradične venuje
mimoriadnu pozornosť. Preto i na rok 2005 vyhlasuje v zmysle VZN č. 136/1999, ktorým
sa určuje metodika poskytovania dotácií a darov z rozpočtu mesta Trnava v znení noviel,
súťaž o získanie dotácie v týchto oblastiach:

a) záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
b) charita
c) zdravotníctvo a zdravotne postihnutí
d) primárna protidrogová prevencia
e) realizácia projektov v rámci programu Zdravé mesto Trnava
f) športové aktivity
g) aktivity mládeže
h) vzdelávanie
i) ekológia a životné prostredie
Väčšina dotácií bude prerozdelená na podporu projektov podaných do 15. marca
2004. Metodika poskytovania dotácií a darov z rozpočtu mesta je určená všeobecne
záväzným nariadením mesta Trnava č. 136/1999, ktorým sa určuje metodika po-
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skytovania dotácií a darov z rozpočtu mesta Trnava v znení noviel. Vzorové tlačivá
a bližšie informácie o podmienkach súťaže získate na príslušných odboroch Mestského úradu v Trnave, Trhová ul. č. 3. a na webovej stránke mesta www.trnava.sk
v sekcii Tlačivá, formuláre.
Do súťaže budú zaradené všetky žiadosti (projekty), ktoré budú:
1) zaslané, resp. doručené na vzorových tlačivách do 15. marca 2005 na adresu:
projekty z oblastí a – e: Mestský úrad v Trnave, odbor sociálny a kultúry, Trhová
3, 917 71 Trnava,
projekty z oblastí f – h: Mestský úrad v Trnave, odbor vzdelávania, Trhová 3,
917 71 Trnava,
projekty z oblasti i: Mestský úrad v Trnave, odbor životného prostredia, Trhová
3, 917 71 Trnava,
2) obsahovať všetky požadované údaje:
a) oblasť, do ktorej je projekt (žiadosť o dotáciu) nasmerovaný
b) žiadateľa – u fyzických osôb meno, priezvisko a kontaktnú adresu,
u organizácií názov organizácie a adresu,
c) charakter subjektu,
d) názov projektu,
e) autora projektu,
f) odborného garanta projektu,
g) miesto a dátum realizácie projektu (od – do),
h) bankové spojenie žiadateľa,
i) u fyzickej osoby rodné číslo a u organizácie IČO,
j) rozpočet podujatia obsahujúci rozpis predpokladaných výdavkov a príjmov,
k) požadovanú výšku príspevku od mesta,
l) stručnú charakteristiku projektu,
m) u fyzickej osoby podpis a ČOP a u organizácie podpis štatutárneho zástupcu
a pečiatku,
n) ďalšie skutočnosti určené príslušnou komisiou MZ (ak ich komisia vyžaduje).

Vyjadrite sa k názvom nových ulíc
Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje obyvateľom mesta, že v súlade s § 2b
zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je možné
vyjadriť sa k názvu nových ulíc v meste Trnava – mestská časť Trnava – západ a novej
ulice v mestskej časti Modranka.
Výbor mestskej časti č. 2 Trnava – západ navrhol pomenovať nové ulice nasledovne:
Traťová ulica (vedúca súbežne s traťou)
Krátka ulica (lokalizovaná kolmo na Traťovú ul.)
Čerešňová (súbežná s Kamennou cestou)
Roľná (kolmo na Čerešňovú ul.)
Výbor mestskej časti č. 6 Trnava – Modranka navrhol pomenovať novú ulicu názvom
Malinová ulica. Návrh názvu ulice je zdôvodňovaný výskytom porastu malín v tejto lokalite. K názvu nových ulíc sa obyvatelia mesta môžu vyjadriť do 5. februára 2005 osobne
na Mestskom úrade v Trnave, Trhová ul. č. 3, prízemie, KPK okienko č. 1 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese infoservis@trnava.sk.
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Západoslovenské múzeum
■ hlavná budova, Múzejné námestie 3

expozície:

Archeológia, Gotická Trnava,

História mesta, Ázijské umenie,
Kampanologická expozícia, Oratórium,
Ľudová hrnčina,
expozícia Ľudový odev západného
Slovenska je znova otvorená
výstavy:

Začalo to Daguerreom

výstava fotoaparátov – od 27. januára
Čo ani čas neodvial
výstava háčkovanej čipky Evy Černej
a Aleny Čaklovičovej v dobovom
interiéri,
Odkrývanie tajomstiev
Kláštora sv. Kataríny
10 rokov výskumu
Trnava v minulom storočí
vo fotografiách a reprofotografiách
Blažeja Vitteka
Príroda Malých Karpát
fauna, flóra, mineralógia a geológia

Malých Karpát –
Na skle maľované
výber z obrázkov na skle z fondov
Západoslovenského múzea v Trnave,
do 31. marca
■ Dom hudby M. Schneidera Trnavského

expozície:
Pamätná izba M. Schneidera
Trnavského, Dejiny cirkevného
hudobného spolku, Dvorana slávy dobra
■ Múzeum knižnej kultúry
– Oláhov seminár

výstavy:
Aj keď sa všetko minie, my nie
výstava v spolupráci so SSV
Kuchyňa včera a dnes
výstava spojená s cyklom tvorivých
dielní pre deti
od 8. februára
Škarniclova kníhtlačiareň
prevzatá výstava zo Záhorského múzea
v Skalici

Galéria Jána Koniarka
Galéria Jána Koniarka, Kopplov kaštieľ
Peter Kalmus

Methexis & Parusia

kurátorka: Adriana Čeleďová
do 6. marca 2005
Synagóga – Centrum súčasného umenia

Forbína (Predscéna/Fore-scene)

do 13. februára 2005
kurátor: Richard Gregor
vystavujúci autori: William Kentridge
(JAR / USA)
Martin Arnold (A / USA)
k r buxey (GB)

Jiří Příhoda (CZ)
Anton Čierny (SK)

Fremdkorper

Kurátorka: Zorka Lednárová;
Vladimír Beskid
od 21. februára do polovice apríla
Témou tohto projektu je problematika
medzi národným a medzinárodným
aspektom v kontexte mladého súčasného
umenia, pozícia umelca – migranta, jeho
skúsenosti s odcudzením a integráciou.
Projekt predstavuje mladých
východoeurópskych výtvarníkov.
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Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Rázusova 1, 918 20 Trnava
www.kniznicatrnava.sk
e-mail: kniznica@kniznicatrnava.sk
Namaľuj mi rozprávku
Stretnutie detí s ilustrátorom Miroslavom Cipárom v cykle Kniha a ešte trochu
viac – v spolupráci s mestom Trnava.
14. 2. 2005
o 10.00 h v oddelení pre deti
o 12.30 h na pobočke Tulipán, ZŠ Gorkého, Trnava
Prázdniny v knižnici
Tri súťažné dopoludnia na využitie voľného času a načerpania nových poznatkov.
21. 2. 10.00 h Mozaika vedomostí
22. 2. 10.00 h S abecedou do sveta
23. 2. 10.00 h Kufor vedomostí
oddelenie pre deti

Ludvig van Beethoven – 235. výročie narodenia
Pri príležitosti Roku Johanna Sebastiana
Bacha pripravilo hudobné oddelenie hudobno-slovné pásmo o tomto slávnom nemeckom predstaviteľovi barokovej hudby.
V prípade kolektívneho záujmu o hodiny hudobnej výchovy odporúčame dohodnúť termín osobne alebo telefonicky
(tel. 55 11 590).
Prichádzame z rozprávky
Pozývame všetky deti súťažiť a riešiť
úlohy v písmenkovom a farbičkovom
kráľovstve, aby sa dostali až do zlatej
krajiny. Informácie v oddelení pre deti.
Čítame s Osmijankom
Veľká čitateľská detektívka. V spolupráci s neziskovou organizáciou OSMIJANKO. Súťažný leták možno získať
v oddelení pre deti.

Divadlo Jána Palárika

veľká sála

4. piatok 10.00 h  Drotár
6. nedeľa 16.00 h  Budkáčik
a Dubkáčik
7. pondelok 10.00 h  Pinocchio
8. utorok 10.00 h  Statky – zmätky
9. streda 19.00 h  Falošné
dôvernosti
10. štvrtok 19.00 h  Rodinné šťastie
11. piatok 10.00 h  Budkáčik
a Dubkáčik
13. nedeľa 16.00 h  O soche
zaľúbených
Bratislavské bábkové divadlo
14. pondelok 10.00, 14.00 h  O soche
zaľúbených
15. utorok 19.00  Všetko o ženách
16. streda 19.00 h  Rodinné šťastie
17. štvrtok 10.00 h  Pinocchio

24. štvrtok 14.00 h  Učené ženy
verejná generálka
25. piatok 19.00 h  Učené ženy
predpremiéra
26. sobota 19.00 h  Učené ženy
PREMIÉRA

štúdio
1. utorok 19.00 h  Korytnačina
2. streda 19.00 h  Korytnačina
3. štvrtok 10.00 h  Biele noci
19.00 h  Básnik a žena
11. piatok 19.00 h  Korytnačina
15. utorok 10.00 h  Básnik a žena
20. nedeľa 16.00 h  Šípková Ruženka
27. nedeľa 16.00 h  Mravoučné
príbehy tetky Betky
Teatro Neline
28. pondelok 19.00 h  Korytnačina
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Program trnavských kín – február 2005
kino HVIEZDA
premieta sa o 17.30 a 19.30 h
01. 02.  SANTA JE ÚCHYL
02. – 03. 02.  RRRrrr
04. 02.  DOGVILLE
07. – 10. 02.  SEXBOMBA ODVEDĽA
11. – 14. 02.  RESIDENT EVIL:
APOKALYPSA
15. – 16. 02.  PÁD DO TICHA
17. – 21. 02.  MILUJ MA PROSÍM
22. – 24. 02.  DANNYHO
DVANÁSTKA
25. 2. – 2. 03.  SVET ZAJTRAJŠKA
detské predstavenia v nedeľu o 13.30 h

06. 02.  EŠTE JEDNA NOC
ŠEHEREZÁDY
13. 02.  VRABČIAK VILKO
20. 02.  PRÍBEH ŽRALOKA
27. 02.  O MAŠKRTNOM
MEDVEDÍKOVI
kino STAVBÁR – Modranka
premieta sa v nedeľu o 19.00 h
06. 02.  SEXBOMBA ODVEDĽA
13. 02.  PRÍBEH ŽRALOKA
o 17.00 a 19.00 hod.
20. 02.  VOTRELEC VS. PREDÁTOR
27. 02.  MUŽ V OHNI
kino OKO
premieta sa vo štvrtok, piatok a sobotu
o 19.00 h
03. – 05. 2.  SNÍLCI
10. – 12. 2.  DANNYHO
DVANÁSTKA
17. 2.  POLÁRNY EXPRES
18. – 19. 2.  VOLANIE MORA
24. – 26. 2.  PRAVIDLÁ VÁŠNE

Filmový klub OKO
1. 2. o 20.00 h  ROCKY HORROR
PICTURE SHOW V. Británia, 1975,
Jim Sharman
2. 2. o 18.00 h  ZÁZRAK V MILÁNE
(Miaracolo a Milano) Taliansko 1951,
Vittorio de Sica
2. 2. o 20.00 h  MÔJ BRAT TOM
(My Brother Tom) V. Británia, 2000,
Dom Rotheroe
8. 2. o 20.00 h  ALBÍN MENO NÓI
(Nói Albinoi) Island/Nemecko/V.
Británia/Dánsko, 2003, Dagur Kári
9. 2. o 18.00 h  TALIANČINA PRE
ZAČIATOČNÍKOV (Italiensk for
begyndere) Dán. 2000, Lone Scherfig
9. 2. o 20.00 h  STARÉ, NOVÉ,
POŽIČANÉ A MODRÉ (Se til venstre,
der er en Svensker) Dán., 2003, Natasha
Arthy
15. 2. o 20.00 h  VŠETKO,
ČO STE CHCELI VEDIEŤ O SEXE...
(Everything You Always Wanted to Know
About Sex...) USA, 1972, Woody Allen
16. 2. o 18.00 h  NEDOKONČENÁ
SKLADBA (Neokončenaja piesa dľa
mechaničeskovo pianina)
ZSSR 1976, Nikita Michalkov
16. 2. o 20.00 h  SNY AKIRA
KUROSAWU (Akira Kurosawa’s
Dreams / Jume) USA, 1990, Akira
Kurosawa
22. 2. o 20.00  ANJELI UNIVERZA
(Englar alheimsins) Island/Nórsko/
Švéd./Nem./Dán., 1999, Fridrik Thór
Fridriksson
23. 2. o 18.00  OBČAN KANE (Citizen
Cane) USA 1941, Orson Welles
23. 2. o 20.00 h  VLAK ŽIVOTA
(Il terno della vita / Train de vie)
Francúzsko, 1998, Radu Mihaileanu

Program trnavských kín na teletexte MTT str. 401.

pozvánky
4. februára 2005 o 19.00 h
v Mestskej športovej hale

10.

február 2005

REPREZENTAČNÝ
PLES
MESTA TRNAVA

4. februára 2005 o 13.00 h

v pivnici Západoslovenského múzea

Požehnanie mladých vín

8. februára o 15.30 h

Pochovávanie basy
fašiangový sprievod,
vystúpenie folklórnych súborov Trnafčan,
Drienka, Dudváh z Križovian
a detí z trnavských základných škôl

11. februára 2005
v Spolku sv. Vojtecha

pripravili Mesto Trnava v spolupráci s Kalokagatiou

O cenu
Slovenského učeného tovarišstva
Vyhodnotenie VII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže,
stretnutie súťažiacich s členmi poroty Teodorom Križkom,
Zlaticou Matlákovou a Jozefom Brunclíkom.
pripravili: Literárny klub Bernolák, Spolok sv. Vojtecha v Trnave,
Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave, Mesto Trnava, Knižnica Juraja Fándlyho,
literárny dvojtýždenník Kultúra, Spoločnosť pirateľov umeleckého slova v Trnave
a Bernolákova spoločnosť v Trnave

POZDRAV ZO STREDOVEKU
t

PRÁVE SA PREBUDIL Z KRÁTKEHO

ZDRIEMNUTIA V LÚČOCH RANNÉHO SLNKA,

foto: -dz-
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KTORÉ PRÍJEMNE ZOHRIEVALO CHLADNÚ
ZEM.

ROZKOŠNÍCKY SI PONAŤAHOVAL ÚDY,

ZOŠIROKA ZÍVOL A ROZHLIADOL SA OKOLO
SEBA.

NA DVORE POKOJNE KRÁKORILI SLIEPKY
A VYZOBÁVALI OBILNÉ ZRNÁ SPOMEDZI

HUSTO ROZTRÚSENÝCH PLIEV.

VEDEL, ŽE NA

TOMTO ÚZEMÍ MAJÚ URČITÉ NEPOCHOPITEĽNÉ
PRIVILÉGIÁ, PRETO ICH, HOCI NEOCHOTNE,
NECHAL NA POKOJI.

OPÄŤ SI ĽAHOL,

A ABY NEPRIŠIEL O SVOJU ŤAŽKO BUDOVANÚ DÔSTOJNOSŤ, TVÁRIL SA, ŽE ICH ANI NEVIDÍ.

NEBOLO TO ĽAHKÉ. SLIEPKY SA POSTUPNE PRIMOTALI DO BEZPROSTREDNEJ BLÍZKOSTI.
PO OČKU ICH POZOROVAL, NENÁPADNE DVÍHAL JEDNO UCHO, ABY MU NEUNIKLO, O ČOM SA
ZHOVÁRAJÚ A ČORAZ VIAC SA MU ŽIADALO VYSPORIADAŤ SI S NIMI VŠETKY ÚČTY AJ S ÚROKMI.
ZRAZU SA CEZ DIERU V PLOTE PRETIAHLA AJ SLIEPKA OD SUSEDOV, ZA ŇOU HNEĎ DRUHÁ, TRETIA...
TO UŽ BOLO NA NEHO PRIVEĽA.
„HURRRÁÁÁÁ! VOTRRRELCÍÍÍÍÍ,“ ZVRIESKOL A VYRÚTIL SA NA SLIEPKY ROVNO CEZ ČERSTVO
VYROBENÉ HLINENÉ TEHLY, KTORÉ SA ROVNOMERNE POUKLADANÉ SUŠILI NA SLNKU.
V OKAMIHU NASTAL NA DVORE NÁDHERNÝ ZMÄTOK. SLIEPKY SA SPLAŠENE ROZKOTKODÁKALI,
ZATREPOTALI KRÍDLAMI A UHÁŇALI KRÍŽOM – KRÁŽOM, KADE ĽAHŠIE.
CHNIAPAL ZA NIMI RADOSTNE NA VŠETKY STRANY, NEVEDEL, KAM SKÔR SKOČIŤ.
„TO JE ŽIVOT, TO JE ONO!“, ŠTEKAL A HLAS MU PREKYPOVAL NADŠENÍM.
NAŠŤASTIE, INCIDENT SA RÝCHLO SKONČIL BEZ STRÁT NA ŽIVOTOCH SKÔR,
NEŽ STIHLI PRÍSŤ NA MIESTO INTERVENČNÉ SILY. LEN VO VZDUCHU SA EŠTE PÁR SEKÚND PLAVNE
VZNÁŠALO NIEKOĽKO SLEPAČÍCH PIEROK A NA JEDNEJ Z TEHÁL
OSTAL AKO CORPUS DELICTI ODTLAČOK JEHO LABKY...
PODOBNÝ KRÁTKY PRÍBEH SA MOHOL ODOHRAŤ NIEKDE V BLÍZKOSTI TRNAVY
V HLBOKOM STREDOVEKU NA DVORE TEHLIARA, KEĎ SA TAM PRÁVE SUŠILI TEHLY, KTORÉ
BOLI NESKÔR POUŽITÉ PRI VÝSTAVBE VÝZNAMNEJ STAVBY V MESTE. TEHLU PRSTOVKU S JASNE
ČITATEĽNÝM ODTLAČKOM PSEJ LABKY (NA FOTOGRAFII) NAŠLA V OKTÓBRI MINULÉHO ROKA
PRACOVNÍČKA KRAJSKÉHO PAMIATKOVÉHO ÚRADU V TRNAVE MGR. DANIELA ZACHAROVÁ
VO VÝKOPE PRI MÚRE DÓMU SV. MIKULÁŠA. PODĽA DOTERAJŠÍCH ZISTENÍ BOLA TEHLA
SÚČASŤOU ZÁKLADOVÉHO MURIVA OBJEKTU STARŠIEHO AKO FARSKÝ KOSTOL, KTORÉHO
VÝSTAVBA SA ZAČALA V ROKU 1380. ODPOVEĎ NA OTÁZKU, ČI MURIVO NAOZAJ POCHÁDZA ZO
STARŠEJ SAKRÁLNEJ STAVBY NA TOMTO MIESTE, VŠAK MOŽNO DÁ AŽ ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM,
KTORÝ BY SA MAL USKUTOČNIŤ V TOMTO ROKU.
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