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Zodpovednosť za budúcnosť

Počas mája zapĺňali naše ulice maturanti, ktorí so spevom a krikom
prenášali svoje tablá. V tomto roku zaznel ich krik a piskot v centre
mesta aj o niekoľko týždňov skôr. Najprv protestovali proti opakovaným
záverečným testom maturanti,
a po nich kritizovali koncepciu spoplatnenia štúdia vysokoškoláci.
Ako je to u nás posledné roky zvykom, oba problémy sa stali agendou
straníckych prestreliek nielen medzi opozíciou a koalíciou,
ale i naprieč tohto rozdelenia. rozdelenia. Samozrejme,
s výdatnou podporou médií, ktoré nezabudli prilievať olej do ohňa.
Podľa nemeckej filozofky Hannah Arendtovej pri vzdelaní a výchove je
potrebné predovšetkým oddeliť politiku od výchovy. Politika vo svojej
podstate už predpokladá vychovaných a vzdelaných ľudí. Naviac, vo
výchove nejde o hlasovanie či demokraciu, ale ide o zodpovednosť za svet
a život v ňom. Výchova ako taká je pritom možná vďaka autorite, ktorá
sama pristupuje zodpovedne k svetu pretrvávajúcemu napriek fyzickej
konečnosti jednotlivca. V straníckej politike, a nielen na Slovensku, už dlhšiu
dobu nenachádzame prirodzenú autoritu, ktorej by išlo viac o svet ako
o vlastnú pozíciu, názor či postoj. V tomto prostredí máme preto problém
zadefinovať pri všeobecnej spokojnosti vzdelávací model, v ktorom pôjde
o poznanie sveta a prevzatie zodpovednosti zaň bez pokrivenia charakterov
či potlačenia osobností našich detí. Diskusia o výchove a vzdelaní sa preto
viac sústreďuje na technické záležitosti, peniaze a na to, či zaviesť poplatky
alebo nie. To, čo by malo týmto otázkam predchádzať – ujasnenie si
podstaty výchovy, optimálneho počtu škôl a kvality vzdelávania – zostáva
pri straníckych sporoch, tlaku médií a protestoch v úzadí.
Takže sa zdá, že by sme mohli byť spokojní. Veď to nie je naša chyba,
na vine sú médiá a politici na jednej či druhej strane barikády.
Avšak v tomto sa mýlime. Ťažisko výchovy leží predovšetkým v rukách
nás, rodičov. V časovej preťaženosti by sme možno radi našli vinníka kdesi
vyššie, ale jedinou prirodzenou autoritou pre dieťa v tomto svete je a bude
rodič. Túto zodpovednosť nemôžeme delegovať na politikov, ulicu a v tom
najpodstatnejšom ani na školu. Lásku k životu a svetu, pochopenie a oporu
nenájdu naše deti v osnovách, obsiahnutom množstve informácií,
ale v rodine, ktorá je založená na láske a obetavosti. Náš život,
prístup k svetu i ľuďom sú tými prvými a najdôležitejšími modelmi pre
mladú generáciu. Ak ju formujeme v duchu zodpovednosti za svet, ktorý
nás presahuje a za život, ktorý je darom, potom môžeme dúfať, že to, čo sa
nepodarilo v spoločnosti zmeniť nám, dokážu mladí.
Pavol TOMAŠOVIČ
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Kampus povolaní pre budúcu automobilku
Výstavba závodu PSA Peugeot Citroën pokračuje podľa časového harmonogramu.
Budovy závodu budú čoskoro dokončené, postupne sa montujú aj zariadenia jednotlivých výrobných hál. Práce na príprave ciest a železnice, ktoré by mali byť dokončené v decembri tohto roka, sú v miernom predstihu. Prvé vozidlo by mohlo byť v novom závode vyrobené už v novembri tohto roka, oficiálne sa má začať výroba v júni
2006. Kapacita závodu bude 300 tisíc vozidiel ročne, čo je najvyšší počet v rámci
strednej a východnej Európy. Prácu tu už doteraz našlo takmer deväťsto záujemcov, dovedna zamestná budúca trnavská automobilka 3 500 pracovníkov.
Ich odborné vzdelávanie bude zabezpečované prostredníctvom projektu Kampus
povolaní. Dohodu o jeho spustení podpísali 12. mája prezident PSA Jean-Martin
Folz, štátny tajomník ministerstva školstva László Szigeti a župani bratislavského
a trnavského samosprávneho kraja Ľubo Roman a Peter Tomeček. Slovenskými
partnermi francúzskych odborníkov vo vzdelávaní budú Stredná priemyselná škola
strojnícka v Bratislave, Stredná priemyselná škola dopravná a Združená stredná
priemyselná škola v Trnave a Slovenská technická univerzita.
Vzdelávací program obsahuje 1 milión 800 tisíc hodín vzdelávania. Len do prípravy učební v slovenských školách investuje firma PSA niekoľko miliónov eur, rozpočet celého projektu je 39 miliónov eur.
Kampusom povolaní, v ktorom pôsobí trinásť francúzskych lektorov technického
vzdelávania a odborníci AFPA (francúzske Združenie pre odborné vzdelávanie), už
dodnes prešlo viac ako 350 zamestnancov PSA. Predpokladá sa, že francúzskych
odborníkov postupne nahradia slovenskí lektori, ktorí sa do vzdelávania zapájajú od
začiatku tohto roka.
-r-

Stavba vytúženého obchvatu je na dohľad
Už na jeseň by sa mohla začať v Trnave výstavba prvej etapy severného obchvatu.
Tento predpoklad odznel 26. apríla 2005 na pracovnom stretnutí, ktoré v Trnave
zvolala Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest.

Na stretnutí bola prerokovaná dokumentácia na stavebné povolenie stavby Cesta
1/51 Trnava – severný obchvat, I. etapa. Cieľom rokovania bolo zohľadniť v rozpracovanom riešení prípadné pripomienky a návrhy zainteresovaných strán.
Výstavba severného obchvatu bude rozdelená na tri etapy, lebo vzhľadom na veľký
rozsah nie je v čo najkratšom čase reálne jej kompletné vyprojektovanie a zároveň
aj realizovanie. Prvá etapa bude vybudovaná v úseku od Piešťanskej cesty v mieste,
kde sa končí juhovýchodný obchvat, až po Špačinskú cestu. Druhá etapa má byť
v úseku Chovateľská ulica – Špačinská cesta, tretia etapa v úseku Trstínska cesta
– Chovateľská ulica. Dokončenie projektu prvej etapy a jeho predloženie na stavebné povolenie sa predpokladá do 30. júna tohto roka.
Na prvú etapu má štát vyčlenenú v rozpočte sumu 200 miliónov. Väčšia časť bude
pravdepodobne preinvestovaná na vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov, ktoré
sa už začalo. Podľa informácií od Správy ciest dostali všetci vlastníci pozemkov pod
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budúcou stavbou predbežnú zmluvu, na základe ktorej bude od nich pozemok vykúpený. Konkrétne podmienky mali byť upresnené na stretnutí s vlastníkmi, ktoré sa
uskutočnilo po uzávierke tohto vydania 17. mája.
Realizácia prvej etapy nebude vytrhnutá z kontextu celého severného obchvatu.
Projektovať sa bude kontinuálne a priebežne budú predkladané žiadosti o stavebné
povolenie na druhú a tretiu etapu. „Je možné, že výstavba druhej etapy severného
obchvatu sa začne ešte pred dokončením prvej. Rozhodne by sme však chceli každú
z týchto stavieb kolaudovať samostatne, aby vozidlá prichádzajúce od Malženíc,
Jaslovských Bohuníc a zo Špačiniec mohli využiť už vybudovanú časť a nemuseli
prechádzať cez centrum mesta. Rovnaký záujem spojazdniť čím skôr každú dohotovenú etapu má aj investor stavby,“ povedal vedúci úseku dopravy a cestného hospodárstva Mestského úradu v Trnave Ing. Milan Hába.
Podľa slov dodávateľa projektovej dokumentácie sa má následne uskutočniť výberové konanie na dodávateľa prác, a ak všetko dopadne podľa doterajších predpokladov, výstavba sa začne na jeseň.

-eu-

Výstavba parkovísk v Trnave pokračuje
Do konca tohto roka pribudne v Trnave viac ako stoštyridsať nových parkovacích miest.
Na ich vybudovanie mesto vyčlenilo v svojom rozpočte šesť a pol milióna korún.

„Nadväzujeme tak na našu činnosť
v roku 2004, kedy sme postavili v meste
osem nových parkovísk. Rovnaký počet
chceme postaviť aj v tomto roku, väčšinu
z nich už v prvom polroku. Začiatok výstavby jednotlivých parkovísk je však determinovaný aj získaním právoplatných
stavebných povolení,“ povedal vedúci
odboru investičnej výstavby Mestského
úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš.
Hotové sú už parkoviská na Beethovenovej ulici 4 – 7, kde vzniklo sedem parkovacích miest a na Hospodárskej ulici 37 – 39 (na fotografii) s ôsmimi miestami.
V najbližšej budúcnosti sa budú realizovať parkoviská na Šafárikovej ulici s devätnástimi miestami a s osemnástimi miestami na Spartakovskej ulici. Do konca roka
by mali byť ešte hotové parkoviská na Zelenečskej ulici s dvadsiatimi dvomi miestami, na Ulici Andreja Kubinu s osemnástimi miestami, štyridsaťtri miest pribudne
na Nerudovej ulici a sedem na Ulici V. Clementisa.
„Musíme priznať, že Trnava nemá dostatok parkovacích miest najmä na sídliskách, kde je väčšia hustota obyvateľstva. Aj keď niekedy realizujeme parkoviská
čiastočne na úkor zelene, myslím si, že ideme po dobrej ceste, lebo okrem kultúrneho bývania treba aj kultúrne parkovať. Úbytok trávnatej plochy sa vždy snažíme
vykompenzovať intenzívnejšou výsadbou zelene na zostávajúcich plochách a náhradnou výsadbou v iných lokalitách,“ dodal Ing. Béreš.
-eu-
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Kočišské neohrozí životné prostredie
Podľa Ministerstva životného prostredia SR
nie je potrebné posudzovať výstavbu prvej
etapy obytného satelitu na Kočišskom podľa
zákona o vplyvoch na životné prostredie.
Rozhodnutie ministerstva v tomto zmysle
dostalo Mesto Trnava 11. apríla tohto roka.

Činnosť spojenú s prípravou realizácie
obytného satelitu Kočišské začal mestský
úrad zabezpečovať v súlade so schváleným
Územným plánom mesta Trnava už minulom roku. Urbanistickú štúdiu riešenia vypracovala Fakulta architektúry Slovenskej
technickej univerzity v spolupráci s mestom. Riešené územie bolo rozčlenené na celky
po päťsto bytových jednotkách.
Ako je uvedené v odôvodnení vyššie spomínaného rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR, bytový súbor je navrhovaný vo vzdialenosti 390 metrov od Trnavských rybníkov a 110 metrov od ich ochranného pásma, čo je dostatočný odstup na
vytvorenie izolačného lesoparku, ktorý by mal mať šírku od 30 do 50 metrov. Spôsob
navrhovanej zástavby ako aj predpokladaný počet obyvateľov v satelite nie sú v rozpore s environmentálnymi kritériami kladenými na toto územie.
V súčasnosti je zámer v štádiu príprav, to znamená, že až po vyšpecifikovaní finančných prostriedkov potrebných pre realizáciu nevyhnutnej technickej infraštruktúry
bude možné pristúpiť ku konkrétnym rokovaniam z hľadiska investičného zabezpečenia tejto rozsiahlej akcie, ktorá je v oblasti takejto formy výstavby bytov významná v rámci celého Slovenska. Na základe rozhodnutia ministerstva v týchto dňoch
mestský úrad objednáva spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie na
inžinierske siete a komunikácie na prvú etapu výstavby, a zároveň vstupuje do predbežných rokovaní s prípadnými spoluinvestormi, prípadne developermi na predmetné
územie,“ povedal vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave Ing. arch. Milan Horák.
-eu-

V skratke
V minulom vydaní Noviniek z radnice sme vás informovali o návrhoch predložených do aprílového mestského zastupiteľstva. V dvoch materiáloch došlo
k zmene navrhovaných uznesení.
 V prípade zriadenia nového hospicu na
Františkánskej ulici schválili poslanci na
tento rok 500 000 Sk vzhľadom na to, že
časť plánovaných prác sa bude realizovať
až v budúcom roku.
 Pri rokovaní o pomoci Spartaka Trnava
bol prítomný aj predseda akciovej spoloč-

nosti pán Bachratý, ktorý poslancom
upresnil niektoré podrobnosti týkajúce
sa súdneho sporu akciovej spoločnosti so
Slovenským futbalovým zväzom.
Vzhľadom na existenciu minimálne
dvoch rôznych právnych názorov mesto
nemôže v danej chvíli do takejto spoloč-
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nosti vstúpiť, a preto poslanci nerozhodli o vstupe do spoločnosti. Deklarovali však záujem pokračovať v rokovaní
o prípadnom vstupe mesta do Spartaka
po právnom vyriešení problému okolo
nástupníctva občianskeho združenia.
Zatiaľ schválili polmiliónovú dotáciu
pre mestskú správu kultúrnych a športových zariadení, ktorá vykoná nevyhnutné opravy na chátrajúcom Štadióne
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Antona Malatinského. Ďalších tristotisíc poskytne mesto klubu ako grant na
úhradu energií. Pôvodne navrhované
dotácie pre mládežnícky futbal boli takýmto spôsobom prekvalifikované, pretože pán Bachratý uviedol, že mládežnícke kategórie majú na tento rok svojho
partnera, ktorý by sa mal postarať o ich
výstroj a fungovanie.
-pt-

Dom na Mozartovej skrášli Prednádražie
Efektný projekt štvorpodlažného obytného domu na Mozartovej ulici, kde by malo
v blízkej budúcnosti pribudnúť osemdesiatosem bytových jednotiek, je hotový.
„V súčasnosti vybavujeme stavebné povolenie na realizáciu diela. Výstavbu by
sme mohli začať už na jeseň, ale chceme sa
najprv uchádzať o úver a dotáciu zo zdrojov Štátneho rozvoja bývania Ministerstva
výstavby SR. V tomto roku sú už zrejme
zdroje vyčerpané, preto asi budeme musieť
počkať do budúceho roka,“ povedal vedúci odboru investičnej výstavby Mestského
úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš.
Novú investíciu do bytového fondu pripravuje mesto Trnava v tejto podobe už od
roku 2004 ako reakciu na medializovanú petíciu občanov, ktorí sa domnievali, že zamýšľaná výstavba zhorší životné prostredie na sídlisku Prednádražie. Obytný dom
bude pozostávať z troch krídel, koncipovaný je do tvaru písmena U. Garáže budú pod
objektom v čiastočne zapustenom suteréne, parkovacie miesta budú vytvorené v blízkom okolí objektu. Počet garáží a parkovacích miest v dotyku s objektom bude vyšší
ako počet bytov, preto nevzniknú po nasťahovaní nových obyvateľov problémy s parkovaním. „Práve naopak, tento bytový komplex by mal vyriešiť vlečúce sa problémy
sídliska s parkovaním, prechádzaním chodcov a režimom dopravy a v neposlednom
rade aj skultúrniť celé prostredie,“ vysvetlil Dušan Béreš.
Štruktúra bytov v novom dome je zvolená tak, aby rozšírila možnosti bývania pre
záujemcov o presídlenie do Trnavy za zamestnaním a vyhovela požiadavkám menších rodín. Vznikne tu 64 jednoizbových, 16 dvojizbových a 8 trojizbových nájomných
bytov. Podľa platnej legislatívy minimálne 30 rokov nebude možný ich odpredaj do
osobného vlastníctva.
V nadväznosti na výstavbu nového obytného domu sa postupne uskutoční aj humanizácia celého sídliska, o ktorej sme čitateľov informovali v marcovom vydaní Noviniek
z radnice. „Objekt je architektonicky efektný, urbanisticky zapadá do prostredia. Po
jeho realizácii a po ukončení jednotlivých etáp humanizácie tu vznikne krásna časť
mesta,“ doplnil Dušan Béreš.
-eu-
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Jarné zasadnutie Kooperačnej siete
V rámci Kooperačnej siete európskych miest strednej veľkosti, ktorej členom je
aj mesto Trnava, sa uskutočnilo v nemeckom Döbelne v druhej polovici mája jarné
stretnutie jej členov. Súčasťou zhromaždenia bola konferencia venovaná komunálnemu zásobovaniu energiou.

Potvrdilo sa, že hlavne v západnej časti Európy sa otázkou alternatívnych energetických zdrojov zaoberajú nielen teoreticky, ale táto problematika má zelenú aj
vďaka legislatíve. Tá umožňuje na úrovni miest a obcí hľadať nielen východiská
pre ekologicky i ekonomicky výhodné riešenie energetiky, ale samosprávy sú do
procesu priamo zapojené. Komunitám, napríklad v Nemecku, stanovuje ústava
zodpovednosť za zásobovanie prúdom, plynom a vodou. Vytvorené legislatívne
i finančné podmienky majú tak priamy dopad na hľadanie alternatív v energetike, ktoré sú často limitované danými poveternostnými i prírodnými zdrojmi. Pre
partnerov z krajín bývalého východného bloku táto konferencia naznačila dôležitosť
presadzovania decentralizácie aj v podstatných energetických otázkach. Členovia
konferencie na záver podpísali komuniké, v ktorom vyzývajú poslancov Európskeho
parlamentu, aby riešili aj regionálne problémy.
Kooperačná sieť európskych miest strednej veľkosti vznikla 22. septembra 1995 v St.
Pöltene. V súčasnosti má 31 členov zo 14 európskych štátov. Členovia sa stretávajú
dvakrát do roka, na jar a na jeseň. Najbližšie zhromaždenie sa uskutoční 22. a 23.
septembra 2005 v St. Pöltene na tému: Desať rokov Kooperačnej siete, výskum
verejnej mienky a účasť občanov v komunálnej politike. Podrobnejšie informácie
možno získať na internetovej stránke www.staedtenetz-werk.at.
-pt-

Mesto sa dokáže brániť proti ohrozeniu
Krízový štáb mesta Trnava na čele s primátorom riešil 26. apríla situáciu po teroristickom útoku na železničnej stanici
v Trnave, kde po výbuchu v priestore
štvrtého nástupišťa došlo k poškodeniu
budovy oblastného riaditeľstva, železničnej cisterny s amoniakom a osobného železničného vozňa.
Našťastie, výbuch nebol skutočný, akcia
krízového štábu bola súčasťou tzv. súčinnostného a taktického cvičenia s témou
Činnosť základných záchranných zložiek
integrovaného záchranného systému a orgánov krízového riadenia obvodných úradov,
orgánov miestnej samosprávy a právnických osôb pri riešení opatrení na ochranu obyvateľstva pri teroristických útokoch a pri organizácii, riadení a vykonávaní záchranných,
lokalizačných a likvidačných prác, ktoré sa uskutočnilo 26. a 27. apríla 2005 v Trnave.
Na cvičení, ktoré riadil Krajský úrad v Trnave, krízový štáb mesta prijímal opatrenia
pri organizovaní a riadení záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v pôsobnosti
mesta Trnava. Počas prvého dňa bola precvičená aj súčinnosť s Krízovým štábom Obvod-
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ného úradu v Trnave a štábmi civilnej ochrany objektov Železničnej stanice v Trnave,
Fakultnej nemocnice, Pošty 2 a I.D.C. Holding o. z. Figaro v Trnave.
Na druhý deň bolo vykonané taktické cvičenie s námetom Likvidácia úniku nebezpečnej látky (amoniak) z poškodeného cisternového vozňa, vyhľadávanie postihnutých
osôb a ich záchrana, poskytnutie prvej pomoci zraneným, vyslobodenie a evakuácia
ohrozených osôb z vozňa osobnej prepravy a priestorov železničnej stanice. Na cvičení
sa zúčastnili Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému KÚ v Trnave,
odboru krízového riadenia, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave so svojimi zložkami, Záchranná brigáda HaZZ v Malackách, Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Trnave, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave, Fakultná nemocnica v Trnave, ŽSR, Mesto Trnava – Mestská polícia v Trnave. Všetci zúčastnení bezo zbytku splnili úlohy cvičenia.
Karol NEBYLA, referát obrany, CO a PO MsÚ v Trnave

Ocenenie pre trnavskú Mestskú televíziu
Mestská televízia Trnava sa prednedávnom zúčastnila v Martine na celoslovenskej
filmovej súťaži v tvorbe lokálnych televízií Slovenska. Spomedzi tridsiatich piatich
televízií si do malého Ríma priniesla prvé miesto v kategórii reklama.

„Bolo to naozaj prekvapenie. Prihlásili sme do súťaže veľmi dobre spracovaný dokument o bývalom narkomanovi s názvom Plameň závislosti. Keďže je to autentická výpoveď mladého človeka, ktorý mal skúsenosti s tvrdými drogami, dúfali sme,
že tento film môže byť ocenený. Nestalo sa tak, ale namiesto toho odborná komisia
ocenila našu kreativitu v reklamnom spote,“ hovorí riaditeľ MTT Peter Chmela.
Ocenený spot je zameraný na propagáciu šatníkových skríň. Jeho tvorcami boli:
Jambrich – kamera, Chmela – námet a réžia a Ješundák – strih. Reklama je obrazovo zaujímavá a v detailoch sú snímané posuvné a rotujúce mechanizmy šatníkových
skríň. „Veľké detaily neprezrádzajú, o aký produkt ide, držia diváka v napätí. Celý
spot je zaujímavou kompozíciou pohybujúcich sa dielcov, ktoré na záver vystrieda
široký záber na komfortnú šatníkovú stenu. Ako posledné je predstavené logo a kontakt spoločnosti, ktorá tieto produkty vyrába. Porota ocenila jednoduchosť a zároveň čistotu podania reklamy. V spote nie je nič rušivé, naopak diváka pripravuje
zábermi, ktoré súvisia s hotovým produktom,“ dodáva účastník súťaže a zároveň
vedúci strihu MTT Stano Hrebíček.
Porota, ktorú tvorili pracovníci STV, ČT, Markízy a nezávislí novinári, sa pochvalne vyjadrila aj o ostatných dvoch filmových projektoch – Kuriozity a dokument
Plameň závislosti. V Kuriozitách porota pochválila neformálnosť podania informácie a zároveň zmysel pre lokálpatriotizmus. „V tomto dieli sme predstavili kuriozitu
z nášho mesta – vernú zmenšenú kópiu rímskeho kostola, ktorá je postavená na
dvore rodinného domu na Tulipánovej ulici v Trnave. Kostolík má výšku asi stoosemdesiat centimetrov a vnútorný interiér je hodnoverne vyhotovený. Kameraman
urobil záber cez vchodové dvere a zrazu ste prekvapení – na obrazovke máte dojem,
že je to nasnímané v skutočnej katedrále,“ približuje film Peter Chmela. Pod zaujímavé spracovanie sa podpísala mladá redaktorka Eva Maláková. Je možno škoda,
že za tento námet televízia nedostala žiadnu cenu, ale pracovníci MTT s úsmevom
hovoria, že jedno prvenstvo za rok stačí.
-redakcia-
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Prečo školy nezrušiť, ale radšej zlúčiť?
Spojenie šiestich škôl do troch nie je nezvratný proces, po zlepšení demografického vývoja sa môžu opäť rozdeliť
Ako sme vás informovali v predchádzajúcom vydaní Noviniek z radnice, na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci model optimalizácie
školstva. Jeho podstatou je zlúčenie šiestich základných škôl do troch subjektov.
Alternatívu zrušenia dvoch základných škôl poslanci neprijali. Tejto téme bola
venovaná aj diskusia v Mestskej televízii Trnava, z ktorej vám prinášame prepis
podstatnej časti. Na otázky odpovedá primátor Ing. Štefan Bošnák.
 Skôr ako začneme hovoriť o konkrétnych modeloch riešenia základných škôl,
bude dobré, ak si objasníme, v akom štádiu je v súčasnosti decentralizácia základného školstva. Pán primátor, na mestá prešli základné školy pred dvomi rokmi.
V akom rozsahu?

Základné školy prešli pod mestá v oblasti starostlivosti o technickú a materiálnu
stránku, okrem vyučovacieho procesu. Mestu Trnava tak pripadla starostlivosť
o budovy, stravovacie a technické zariadenia škôl. Tu ide o originálnu kompetenciu mesta. Prenesenou kompetenciou je samotný pedagogický proces, riešenie jeho
prevádzky a úhrady mzdových prostriedkov. Táto oblasť ostala v plnej kompetencii
a zodpovednosti ministerstva školstva.
 Čo bol z pohľadu miest a obcí najzávažnejší problém pri presune kompetencií
v oblasti školstva?

Technický stav budov. Predchádzajúci zriaďovateľ neriešil racionalizáciu základného školstva, ani systematickú starostlivosť o budovy. Po prevzatí budov chýbali
revízne správy, pričom sa niekoľko desiatok rokov nevenovala pozornosť komplexnej
údržbe niektorých škôl. Na väčšinu miest a obcí tak prešli budovy v značne nevyhovujúcom stave, nehovoriac o energetickej náročnosti ich prevádzky. Preto sme
sa po uskutočnení technického auditu rozhodli investovať do rekonštrukcie budov
v priebehu štyroch rokov 60 miliónov Sk. Dnes vieme, že to bude ešte o 20 miliónov
viac. Takáto investícia do budov sa neuskutočnila v súčte za posledných 13 rokov.
Chcem pripomenúť, že z rozpočtu mesta môžeme vzhľadom na vyššie spomínané
kompetencie investovať iba do originálnych kompetencií.
 Najväčším problémom v školstve boli financie na mzdy učiteľov. Pri neznalosti
rozpočtových pravidiel by sa mohlo zdať, že mesto mohlo vzhľadom na dobré ekonomické výsledky dofinancovať mzdy učiteľov, ktoré boli kvôli počtu žiakov nízke.
Je takýto postup legislatívne možný?

Legislatíva takýto postup neumožňuje. Ako som spomenul, ide o prenesený výkon
štátnej správy, za ktorý nesie v plnom rozsahu zodpovednosť štát. Normatívne určil
financovanie na žiaka.
 Mnohé mestá sa rozhodli už v predchádzajúcom roku rušiť základné školy. Prečo
Trnava pristúpila k optimalizácii školstva až v tomto roku?

Problém školstva považujeme za dôležitý ako z pohľadu kvality výchovy, tak aj jej
dostupnosti. Treba ho vnímať komplexne, a nie riešiť unáhlene. Rýchle riešenie bez
analýz a diskusie s riaditeľmi škôl by nemuselo priniesť najlepšie východiská do
budúcnosti. Na jar minulého roka sme začali riešiť problematiku materských škôl,
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pričom bola zrušená Materská škola V jame, pretože na jednom dvore boli dve škôlky
s dvomi riaditeľkami. Zrušené bolo aj pomocné zariadenie Strediska služieb škôl,
ktorého prevádzku nebolo možné financovať z mestského rozpočtu. Individuálne sme
riešili Materskú i Základnú školu v Modranke, kde sme pristúpili k ich zlúčeniu.
Na verejnom zasadnutí mestského zastupiteľstva boli v minulom roku prerokované aj návrhy na optimalizáciu základných škôl. O troch variantoch možného
riešenia – zrušení základných škôl, zlúčení s materskými školami a o zlučovaní
škôl do jedného právneho subjektu – sme debatovali na úrovni riaditeľov škôl,
poslancov i odborných pracovníkov vyše roka. Obyvateľov mesta sme sa snažili
informovať o celej problematike prostredníctvom regionálnych médií i Mestskej
televízie Trnava, kde sme v rámci diskusií trikrát rozoberali túto tému. Materiál
sa v minulom roku ešte raz verejne prerokovával na zastupiteľstve a v tomto roku,
po komplexnom porovnaní výhod a nevýhod jednotlivých riešení, schválili poslanci
optimalizáciu formou zlúčenia šiestich škôl do troch právnych subjektov.
Po praktických skúsenostiach zo zlúčenia Materskej a Základnej školy v Modranke, sme alternatívu zlučovania odmietli. Dôvodom boli vysoké finančné náklady
na naplnenie legislatívy týkajúcej sa technických a hygienických podmienok. Tie
za predchádzajúceho zriaďovateľa nemuseli byť akceptované, no dnes ich štátne
orgány vyžadujú. V Modranke sme však iné riešenie nemali, ak sme tam nechceli
rušiť základnú školu.
Cesta zlúčenia materskej a základnej školy by nebola efektívna pre ostatné školy.
Vylúčená bola aj cesta zrušenia dvoch základných škôl. Pri porovnávaní prevládli
argumenty, ktoré poukazujú na pozastavenie prudkého demografického poklesu
a zároveň reálnej možnosti zvýšenia počtu obyvateľov vzhľadom na rozvíjajúce sa
možnosti zamestnania. Zrušenie základných škôl by bol nezvratný krok, ktorý by
priniesol pri zvýšení počtu detí neriešiteľnú situáciu, respektívne nárast žiakov
v triedach nad tridsať detí. Z tohto pohľadu je zlúčenie škôl najoptimálnejší variant,
ktorý nekomplikuje situáciu rodičom ani deťom.
 Po takmer ročnom hľadaní východiska sa trnavskí poslanci rozhodli na aprílovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva zlúčiť šesť základných škôl do troch právnych
subjektov. O ktoré školy ide?

V časti Trnava Západ budú spojené Základná škola K. Mahra a ZŠ Mozartova do
právneho subjektu Základná škola Prednádražie, v časti Trnava Východ ZŠ Spartakovská a ZŠ V jame vytvoria nový subjekt Základná škola Hlboká a v časti Trnava
Juh splynú ZŠ Limbová a ZŠ Gorkého do Základnej školy Tulipán.

V školstve bolo vzhľadom na nastavené financovanie z ministerstva školstva a dlhodobý demografický pokles nevyhnutné hľadať racionalizačné opatrenia. Každé
riešenie má svojich zástancov i odporcov. Kolegyňa, redaktorka Mestskej televízie
Trnava, oslovila dvoch riaditeľov dotknutých základných škôl, ktorí majú dva odlišné postoje k optimalizácii schválenej mestským zastupiteľstvom. Prinášame prepis
ich názorov tak, ako odzneli v televíznej diskusii.
Mgr. Lea Vretenárová, riaditeľka ZŠ Mozartova:
„Počet prevádzkových nepedagogických pracovníkov sa asi príliš výrazne nebude
meniť. Budovy zostávajú stále v prevádzke a upratovačky majú už dnes naplnený
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limit pre upratovanie. V stravovniach je počet pracovníkov závislý na počte detí,
a ten sa zlúčením nezníži. Podobne v oboch budovách budú musieť byť školníci.
Z celkového hľadiska nás všetkých riaditeľov dotknutých základných škôl trochu
mrzí, že na stretnutiach s primátorom a odborom vzdelávania neboli vypočuté naše
odborné hlasy o tom, že takáto forma racionalizácie sa nám nezdá optimálna. Zdá
sa nám, že existujú aj iné, menej bolestivé cesty racionalizácie, ako vytvárať stresové
situácie pre rodičov a deti. Počty žiakov sa mohli optimalizovať napríklad formou
nariadenia zriaďovateľa o usmernení počtu žiakov v triedach.“
PaedDr. Jozef Gábor, riaditeľ ZŠ Kornela Mahra:
„Chcel by som poznamenať, že za desať rokov klesol počet žiakov v trnavských
školách o tritisíc. Aj v našej škole sme v minulosti otvárali tri prvé triedy, potom
dve a v súčasnosti iba jednu. Tento trend je na všetkých školách. Vzhľadom na to,
že ministerstvo školstva pristúpilo k financovaniu na žiaka, prostriedkov na mzdy
i prevádzku je stále menej a menej.
Boli dve cesty riešenia. Jednoduchšia, rýchla a tvrdá – zrušenie dvoch škôl. Priniesla by okamžité šetrenie financií, no pre rodičov a deti by predstavovala presun a prerozdelenie žiakov na iné školy.Pretože celý proces by mal byť o ľuďoch a o žiakoch, tak
druhá cesta – zlúčenie dvoch škôl do jedného právneho subjektu – je optimálnejšia.
Síce dlhšia z pohľadu okamžitého finančného šetrenia, no menej bolestivá.
Samozrejme, že žiadna optimalizácia nie je bezbolestná. No rozhodnutiu predchádzali rokovania riaditeľov škôl s kompetentnými, odborníkmi, primátorom
mesta i medzi dotknutými školami. Prepočítali sme si už aj určitý optimálny
model. Niektorí učitelia budú síce musieť odísť, pretože nebudú mať naplnený
úväzok. Sme však povďační primátorovi mesta, že nás netlačí do veľkých čísiel
pri počte žiakov v jednej triede. Smernice ministerstva školstva totiž hovoria až
o možnom počte 34 žiakov v triede. Poslanci na zastupiteľstve zvolili veľmi optimálny model 26 žiakov. Nedôjde tak k neúmernému naplneniu tried. Z tých dvoch
škôl sa zminimalizuje počet tried, a tomu sa prispôsobí počet pedagogických i prevádzkových pracovníkov.“
 Pán primátor, vzhľadom na tieto dve protichodné tvrdenia by bolo dobré, keby ste
objasnili proces rozhodovania i dôvody, na základe ktorých sa rozhodovali poslanci.

Ak chceme odborne i vecne riešiť problematiku v školstve, musíme zobrať do
úvahy reálne fakty. V minulom roku poklesol počet žiakov v Trnave o 424, v tomto
roku predpokladáme, že žiakov bude menej o ďalších 150 až 200. Už odznelo z úst
riaditeľa školy, že za desať rokov nastal prepad počtu žiakov skoro o 3 000. V roku
1994 bolo 520 pedagogických pracovníkov a pomer žiakov na učiteľa predstavoval
17,73. Dnes je pedagogických pracovníkov 480 a podiel žiakov na učiteľa je 13,47.
To sú fakty, ktoré ovplyvňujú mzdy učiteľov, pretože ministerstvo pri výpočte
vychádza z pomeru 15,50 žiakov na pedagóga. V tomto smere tí riaditelia, ktorých
sa to týka, neurobili kroky pre zefektívnenie počtu učiteľov, a tým nevyužili jedinú
možnosť zvýšenia miezd a získania financií na prevádzku. Financovanie škôl je totiž
ministerstvom školstva normované na žiaka.
Tieto skutočnosti zásadne určujú možnosti riešenia situácie. Keby riaditelia
optimalizovali počet žiakov v triedach a počet učiteľov, nemusel vzniknúť tlak na
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mzdy a prevádzku škôl. Takýmto spôsobom mohli získať v niektorých prípadoch až
o 450 000 korún viac na mzdy a prevádzku triedy.
K problému, ktorý naznačila pani riaditeľka, že sme nebrali do úvahy odborné
názory, chcem položiť tieto otázky:
Je správnejšie zrušiť dve školy a premiestňovať žiakov po celej Trnave na iné
školy tak, aby nenastalo preplnenie tried nad tridsaťštyri žiakov?
Je pre rodičov a ich deti výhodnejšie premiestňovať administratívne žiakov, čo by
nastalo pri zrušení škôl a dotklo sa to minimálne 600 žiakov? Nie je skôr výhodnejšie nechať v budúcnosti rozhodnúť rodičov, na ktorej škole chcú mať deti, ako
to zabezpečuje poslancami schválený návrh zlúčenia škôl? Nie je výhodnejší práve
zvolený model, v ktorom nedochádza k premiestňovaniu žiakov po celom meste, pri
ktorom sa nepoškodzujú ani žiaci, ani rodičia?
Pri akomkoľvek rozhodovaní chceme byť zodpovední aj smerom k budúcnosti.
Tak to bolo aj pri výbere vhodnej alternatívy v školstve. Ak vznikne ďalších 7 000
nových pracovných miest a zvýši sa počet obyvateľov, musíme mať pripravené riešenie aj v oblasti školstva. Z tohto pohľadu nebolo lepším riešením naštartovať nezvrátiteľný proces zrušenia dvoch škôl v čase, keď je pravdepodobné, že sa zlepšia
demografické podmienky. Je predsa oveľa náročnejšie zakladať novú školu s celým
pedagogickým zborom, ako mať možnosť postupne reagovať na počet žiakov a zapĺňať triedy, ktoré môžu byť zatiaľ využité efektívnejšie.
Aby som to zhrnul: Optimalizácia nie je o rodičoch či žiakoch, ale o pedagógoch.
V prípade zrušenia škôl je spätný proces veľmi problematický, naviac, komplikoval
by život rodičom a ich deťom. Zvolený model je naopak z pedagogického hľadiska
optimálnejší. Nestresuje žiakov ani rodičov a nenarúša vyučovací proces. Schválený
variant naviac začne fungovať až od 1. 9. 2006, čím je vytvorený dostatočný časový
priestor pre riaditeľov škôl, aby sa pripravili na túto zmenu, ako aj pre rodičov.
MTT, pt

Na troch školách si už vyhrnuli rukávy
Dohoda o spolupráci, ktorej cieľom je inovačným spôsobom vzdelávať deti na
základných školách v prírodných vedách podľa francúzskeho projektu Vyhrňme si
rukávy, bola v Bratislave podpísaná 12. mája 2005.
Projekt predstavuje originálny systém výučby prírodných vied založený na kladení otázok, pozorovaní a pokusoch. Umožňuje deťom získať osobný vzťah k vede
a technike tým, že žiaci uskutočňujú pokusy, ktoré si navrhujú a potom o nich diskutujú, aby pochopili ich prínos.
Francúzsko-slovenská spolupráca, uzavretá na štyri roky, doposiaľ umožnila
vybaviť tri školy pedagogickým materiálom odporúčaným Francúzskou akadémiou
vied. Projekt Vyhrňme si rukávy prebieha na ZŠ Vančurova, Atómová, K. Mahra
a je realizovaný v spolupráci s mestom Trnava, so Štátnym pedagogickým ústavom
Bratislava, Trnavskou univerzitou v Trnave – Pedagogickou fakultou.
Ak sa projekt osvedčí, môže sa uskutočniť jeho posúdenie a širšie zavedenie
v meste i na Slovensku.
Ing. Zuzana LANČARIČOVÁ, odbor vzdelávania Mestského úradu v Trnave
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Rozlúčka s horolezcom Ľubom Stachom
Mnohých Trnavčanov šokovala a zarmútila prednedávnom správa TASR, ktorá
stručne oznamovala, že 11. mája o 14.00 h vo výške 7000 m po zlyhaní základných životných funkcií zahynul 39-ročný trnavský alpinista Ľuboš Stacho, člen
slovenskej expedície na šiesty najvyšší vrch sveta Čo Oju (8201 m) na čínsko-nepálskych hraniciach.

Hoci v čase uzávierky tohto vydania Noviniek z radnice boli telesné pozostatky zosnulého alpinistu ešte v Himalájach, priatelia a známi s ním ostali v duchovnom kontakte. Prvá symbolická rozlúčka s bývalým trnavským horolezcom
sa uskutočnila v Malých Karpatoch na Havranici, druhá 26. mája v Divadle
Jána Palárika.
Ľuboš Stacho začínal ako horolezec už v 80. rokoch v horolezeckom oddieli TJ
Slávia, neskôr začal podnikať v oblasti automobilizmu. Bol skúsený a výkonný
horolezec. Himaláje boli pre neho výzvou, na ktorú sa rozhodol odpovedať aj
napriek tomu, že údajne práve nebol zdravotne celkom v poriadku. Nikto vtedy
netušil, že za svoje odhodlanie zdolať Tyrkysovú bohyňu bude musieť zaplatiť
tým najdrahším, čo mal – vlastným životom.
-r-

Dobrý trnavský pocit s Alibernetom
Čítam v katalógu tohtoročnej výstavy Vino Tirnavia a pripomínam si, že červené
víno pomenované ako Alibernet je vlastne kríženec dvoch odrôd, Alicante Bouchet
a Cabernet Sauvignon a šťastnú ruku mali nedlho po druhej svetovej vojne šľachtitelia z Odesy. Vyrobené víno je harmonické, veľmi kvalitné, cabernetového buketu.
Pre svoju intenzívnu farbu je vhodné aj na sceľovanie, ale pozor!, samo zmeskou nie
je. Jeho gastronomickými priateľmi sú najmä tmavé mäsá a syry. Prednedávnom,
keď v česko-slovenskej vinárskej lige „mladé vinárske Slovensko porazilo skúsenejšiu Moravu“, bol to práve Alibernet z malokarpatskej oblasti, ročník 2003, čo
rozhodol o našom tesnom víťazstve. Pravda, pre Trnavčanov kvalita Alibernetu nie
je žiadnou novinkou. Veď už na tohtoročnom požehnaní vín sa stretlo osem Alibernetov, ibaže ročník 2004, a ani jeden neodišiel z hanbou.
Novinkou však bola vinárska iniciatíva majcichovskej firmy Farma Fresh a vinára Pavla Šulana zorganizovať v prvom rade pre Trnavčanov stretnutie s novým
Alibernetom z vlastných pivníc. „Je to v Dobrom pocite, v našej známej pivnici! Pookrejete tu určite s priateľmi pri plnej sklenici,“ zvestoval túto správu náš vinársky
veršotepec Titus Holič verejnosti. Má nárok na svoju básnickú licenciu, víno sa však
nalievalo nie od smädu doplna, ale v degustačných dávkach. Veď šlo o závažnú vec:
zhodnotiť, ktorý, respektíve, čí alibernet je lepší. Aj keď nešlo o žiadne oficiálne hodnotenie ani stanovenie poradia, predsa len po dlhom a náročnom vychutnávaní bolo
vynesené záverečné rozhodnutie: výborné sú oba, každý svojim spôsobom, a preto by
bola škoda pre jeden zavrhnúť druhý.
Dobrý pocit s Alibernetom, tak sa totiž toto príjemné stretnutie volalo, malo však
aj svoju ďalšiu novinku. Jednu časovú, trvalo od stredy 4. mája do utorka 10. mája,
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druhú priestorovú v podobe predstavenia novo zariadených príležitostných priestorov v pivnici na Hlavnej 5. Štýlový nábytok, zhotovený zásadne z dreva, ktoré svojho
času slúžilo na uloženie vína, aj keď už sa dnes miestami objavuje, v takomto prevedení je zatiaľ unikátom. Veru, dobre sa v ňom, na ňom i za ním sedelo, a to nielen
s pohárikom Alibernetu v ruke. Obaja vystavovatelia ponúkali na spestrenie dobrého pocitu pri ochutnávke aj ďalšie svoje moky, čím pripravili návštevníkom zároveň
aj príjemné prekvapenie v podobe ich kvality. Bolo ozaj z čoho si vybrať: vína suché,
polosuché i sladké, ročník 2002 a 2003, ako aj vína nové, mladé, ročník 2004. Neoddeliteľnou súčasťou bol tiež onen gastronomický sobáš, podával sa predovšetkým
guláš z diviny, podávali sa i syry.
Organizátorom za túto akciu treba poďakovať, lebo opäť čosi pridali k dobrému
menu mesta Trnava, ktorá sa tak osvedčila ako nápaditý hostiteľ a opakovane i ako
dobrý príklad toho, že víno je kultúrny nápoj a jeho konzumácia môže priniesť každému ten pravý dobrý pocit.
Edo KRIŠTOFOVIČ

Dni zdravia v Trnave už po desiaty raz
Jubilejný desiaty ročník Dní zdravia sa v Trnave uskutoční 24. a 25. júna. Už tradične budú môcť občania počas dvoch júnových dní v centre mesta bezplatne využiť
širokú ponuku služieb počnúc meraním krvného tlaku, cholesterolu a glukózy, cez
poradenstvo, poskytovanie prvej pomoci spojené s ukážkami, odber vzoriek vody
a zeleniny, masáže, až po vyhľadávané meranie stupňa osteoporózy denzitometrom.
Nebude chýbať ani bohatý zábavný program pre deti i dospelých, súťaže, prezentácia výrobkov zdravej výživy a zdravého životného štýlu.
Tradícia tohto podujatia sa v našom meste začala v roku 1994, keď vedúci lekár
oddelenia zdravotnej výchovy MUDr. František Pivovarči prišiel s nápadom zorganizovať preventívno-osvetovú akciu pod názvom Sobota pre zdravie. „Cieľom akcie bolo,
aby sme si začali uvedomovať, že najlepšia liečba je prevencia,“ hovorí pracovníčka
Kancelárie Zdravé mesto Trnava Mgr. Ingrid Huňavá. Po priaznivom ohlase medzi
občanmi sa mesto Trnava rozhodlo od roku 1996 v spolupráci so Štátnym zdravotným
ústavom pravidelne usporadúvať Dni zdravia v rámci projektu Zdravé mesto.
Medzinárodný Projekt Zdravé mesto vytvoril Regionálny úrad WHO pre Európu
ako testovací prostriedok uplatnenia princípov Zdravia pre všetkých na miestnej
úrovni. Do globálneho hnutia Zdravých miest sa postupne zapojilo viac ako 1 300
miest v 29 krajinách Európy, regionálne siete Zdravých miest vznikli aj v Austrálii,
Kanade a USA. Slovenské zdravé mestá reprezentuje na medzinárodnej úrovni slovenská národná sieť Zdravých miest – Asociácia zdravých miest Slovenska (AZMS),
ktorá má od 1. januára 2005 sídlo v Martine. Zdravé mestá sú jedným zo základných partnerov Európskej kampane udržateľných miest a obcí (ESCTC).
„Každý rok nám Dni zdravia prinášajú čosi mimoriadne,“ odpovedá Ingrid Huňavá
na otázku, čo nové prinesie Trnavčanom jubilejný desiaty ročník. Vždy sa snažíme
počas dvoch dní poskytnúť občanom nielen zábavu a inšpiráciu pre zdravý životný
štýl, ale najmä možnosť podstúpiť zdarma a bez veľkého čakania aj menej dostupné
vyšetrenia, čo vo väčšine slovenských miest zatiaľ vôbec nie je samozrejmé. Poteší
nás, keď ponúkané služby Trnavčania využijú v čo najširšej miere.“
-eu-
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy
3. 6. 1930 ► Pri príležitosti 60. výročia
založenia Spolku sv. Vojtecha prišla do
Trnavy 150-členná výprava amerických
Slovákov, aby sa zúčastnila jubilejných
slávností SSV a cestou z Prahy priviezla
ostatky sv. Vojtecha (75. výročie).
5. 6. 1930 ► Krajinské zastupiteľstvo
na svojom zasadaní rozhodlo o výstavbe
nového interného pavilónu nemocnice
v Trnave (75. výročie).
8. 6. 1910 ► V Seredi sa narodil sochár,
reštaurátor, medailér a výtvarný pedagóg Ján HUČKO, ktorý pôsobil na trnavskom gymnáziu ako profesor kreslenia
(95. výročie).
10. 6. 1905 ► V Suchej nad Parnou sa
narodil spisovateľ, básnik, publicista a redaktor František HEČKO (100. výročie).
11. 6. 1760 ► V Bratislave umrel historik a pedagóg František KAZY, profesor
Trnavskej univerzity a autor práce o jej
dejinách (245. výročie).
11. 6.1 905 ► V Trstenej sa narodil literárny historik, muzikológ, pedagóg,
publicista a prekladateľ Celestín Alojz
LEPÁČEK, člen františkánskeho rádu,
ktorý pôsobil v Doľanoch a v Trnave, kde
aj umrel (100. výročie).
14. 6. 1925 ► V Trnave sa uskutočnila
slávnostná vysviacka slovenských biskupov Pavla JANTAUSCHA a Jozefa
ČÁRSKEHO (80. výročie).
15. 6. 1930 ► Na Starej strelnici v Trnave
sa uskutočnila prvá skúška robotníckeho
spevokolu Bradlan, ktorý viedol dirigent
Rudolf Slováček (75. výročie).
15. 6. 1975 ► V Bratislave umrel režisér,
herec, divadelný kritik, publicista a redaktor Alexander NOSKOVIČ, zakladateľ a režisér trnavského Akademického
divadla (30. výročie).
15. 6. 1630 ► Uhorský palatín Mikuláš
ESTERHÁZY uzavrel dohodu s maj-

strom Antoniom SPAZZOM o postavení
Kostola sv. Jána v Trnave (375. výročie).
16. 6. 1770 ► Cisár JOZEF II. počas
svojej dvojdňovej návštevy Trnavy privítal magistrát mesta a zhromaždených
obyvateľov po slovensky a takisto sa
s nimi aj rozlúčil (235. výročie).
17. 6. 1630 ► Kráľ ĽUDOVÍT I. oslobodil
Trnavčanov od mýtnych poplatkov vo
všetkých mestách kráľovstva (375. výročie).
21. 6. 1660 ► Konzistórium Trnavskej
univerzity sa zaoberalo sťažnosťou na študentov, ktorí ničili záhrady, bili panských
sluhov, potulovali sa ozbrojení a páchali
nočné neprístojnosti (345. výročie).
21. 6. 1965 ► Bolo zrušené Krajové divadlo v Trnave, ktorého časť hereckého
súboru prešla do bratislavských divadiel
a do KD Nitra (40. výročie).
23. 6. 1635 ► Generálny predstavený
jezuitov M. VITTELESCHI formálne
akceptoval Trnavskú univerzitu (370.
výročie).
24. 6. 1730 ► V Trnave sa narodil náboženský spisovateľ, rektor Pázmanea a biskup František BERCHTOLD, absolvent
trnavského gymnázia (275. výročie).
26. 6. 1770 ► Narodil sa rakúsky husliar
Ján Pavol WÖRLE, ktorý pôsobil aj v Trnave (235. výročie).
29. 6. 1975 ► V Bratislave umrel matematik a pedagóg Anton DUBEC, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave, kde neskôr
krátko pôsobil aj ako profesor (30. výročie).
27. 6. 1910 ► Narodil sa český historik a archeológ Antonín LOUBAL, ktorý študoval
na gymnáziu v Trnave a neskôr aj v Trnave
pôsobil, uskutočňovateľ archeologického
prieskumu jaskyne Driny a hradiska
Molpír pri Smoleniciach (95. výročie).
30. 6. 1620 ► Vodca proticisárskeho povstania Gabriel BETHLEN so svojim vojskom
obsadil Trnavu (385. výročie).
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Gotický vstup do dómu sa opäť otvára

Na stenách kaplnky pod južnou vežou sa zachovala stredoveká nástenná maľba

Pozostatok pôvodného gotického portálu
Dómu sv. Mikuláša bol začiatkom mája odhalený na prednej stene vedľa terajšieho vstupu
do kostola. „Je pravdepodobné, že gotický portál
tu ostal zamurovaný v takmer nezmenenej
podobe,“ predpokladá jeho objaviteľ reštaurátor
Mgr. art. Tomáš Kucman, ktorý našiel bohato
členené gotické rebro analogické s rebrom na
južnom portáli vstupu do kostola. Ďalšie sondy
by mali čoskoro preukázať, či sa zachoval aj vrch
lomeného oblúka, prípadne pozostatky tympanónu.
Vzhľadom na fakt, že gotický sloh trnavského dómu má iný charakter ako všeobecne známe diela vrcholnej gotiky, pamiatkari neočakávajú, že by sa tu mohli
nájsť aj pozostatky sochárskej figurálnej výzdoby, pravdepodobnejšie sú dekoratívne gotické výrazové prostriedky. Neočakávaný bol však aj samotný nález gotického
portálu. „Na Slovensku nie je typické, že by sa prestavby takého rozsahu ako bola
baroková prestavba v Dóme sv. Mikuláša, vykonávali aj na ťažiskových miestach
objektu so silnými architektonickými výrazovými prostriedkami. Možno preto, lebo
Trnava bola silne baroková, baroko vtedy prevládlo aj na pôvodne gotickom vstupe
do dómu. Odjakživa sa však postupovalo cestou najmenšieho odporu, preto baroková
prestavba gotický portál nezničila, ale iba prekryla,“ dodáva Tomáš Kucman. Podľa
jeho slov by mala byť v budúcnosti časť gotického portálu prezentovaná v rámci analytickej sondy na opravenej fasáde.
Ďalší prekvapujúci nález bol ukrytý v južnej podvežovej kaplnke pod omietkou
z 20. storočia. „Keď sme ju v rámci sondážnych prác sčasti odstránili, pod ňou
sme našli staršiu, pravdepodobne stredovekú
omietku, v ktorej je zachovaná maľba kružnice
zelenomodrej, respektíve tyrkysovej farby. Predpokladáme, že by mohlo ísť o konsekračný kríž
stredovekého kostola,“ hovorí jeho objaviteľka,
pracovníčka Krajského pamiatkového úradu
v Trnave Mgr. Daniela Zacharová. Podľa jej
slov je možné, že pôvodná bohatšia stredoveká
výtvarná výzdoba sa zachovala na podstatne
väčšej ploche stien kaplnky.
Hoci nástenná maľba v stredovekom interiéri bola bežná, jej nález v samotnom
dóme je neočakávaný, lebo pri predchádzajúcich zásahoch, keď bolo murivo osekané
až na tehlu a vyčistené do spár, sa znehodnotila veľká časť pôvodných omietok. Zachovaná stredoveká nástenná maľba je mimoriadna aj v rámci celej Trnavy. Jej torzá sa
našli len v Klariskom kostole, na jednom dome na Hviezdoslavovej ulici a v Kostole
sv. Heleny bola výtvarne doriešená sochárska výzdoba v nikách nad portálom.
text a foto: -eu-
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Mená pútnikov z Veľkej Moravy do Ríma
Už za veľkej Moravy putovali do Ríma aj naše kniežatá, veľmoži, kňazi a ich sprievody.
Podľa zachovaných záznamov od konca 8. po 10. storočie sa cestou zastavovali v niektorom kláštore Aquiliejského patriarchátu ležiaceho severne od Benátok. Tu akiste odpočívali, aby načerpali sily na ďalšiu cestu, doplňovali zásoby pre seba i pre kone.

Prispievali na potreby kláštora, a tu ich aj zapísali (možno sa aj sami zapísali)
mnísi kláštora, na čo poukazujú spôsoby zápisov. Tieto zápisy mien sa zachovali
v tzv. Cividalskom evanjeliári (Evangelium Cividalense).
Už František V. Sasinek upozornil na Cividalský evanjeliár v Slovenskom letopise
v roku 1879. Prof. J. Stanislav začal hlbší výskum (Slavia 1947, Dejiny slovenského
jazyka 1957, atď.), pričom sa zameral na výskum mien, ich pôvod.
Evanjeliár bol istý čas v Aquiliei, ale v roku 1354
bol záver Evanjelia sv. Marka daný do Katedrálneho
chrámu v Prahe. Zvyšné časti evanjeliára zhromaždil
a zakúpil v roku 1409 kláštor v talianskom Cividale
(pri hraniciach Slovinska), odtiaľ pochádza pomenovanie Cividalský evanjeliár.
Na margináliách evanjeliára sú zapísané mnohé
mená pútnikov idúcich do Ríma, ktorí sa tu zastavovali.
Napríklad na fóliu 2a je meno Koceľa – Cozil, na fóliu
4b tri mená vedľa seba: Svätopluk – Szuentipulc,
manželka Svätožizna – Szuentezizna a syn Predslav
– Predezlaus, zapísané akiste niektorým mníchom
alebo nemeckým kňazom. Na fóliu 6b je meno Rastislava – Rasticlav a asi z jeho sprievodu Nitrabor, atď.
na ďalšom fóliu Zillizic – Žilic, Pribinov veľmož. Na okraji fólia 14a je znova Koceľ
– Quocilli a Pribina (Priuuinna) s viacerými menami asi zo sprievodu.
Pribina bol tu aj so slovinským knižaťom Vitogovom, chorvátskym kniežaťom
Trpimirom, kňazom Engildeom, Žilicom, Sobesoňom, Sobom, Radoslavom. U Pribinu stretávame mená kňazov Dominika, Altfrida, ale aj mená Raduna, Dobrodeja,
Mirona. Rastislav tu bol so salzburským arcibiskupom Adalvínom a sedemnástimi
veľmožmi (Nitrabor, Sobina, Trebeňa, atď.). Koceľ je zapísaný po dva razy, a pri
jeho mene aj kňaz Engildeo a mená Vojimysl, Dobrava, Devodes, Mstislav, Sebela,
Synota, Margareta, Žilic, Bedoslav.
Z ďalších slovienskych mien spomenieme mená Braslav, Slavata, Nena, Mileju,
Dobrožizn, Trebata, Devosta, Lukáš, Kolotech, Deva, Vožbj, atď.
Cividalský evanjeliár je veľmi cenným prínosom k našim národným dejinám.
Prof. J. Stanislav poukázal aj na to, že väčšina mien má západoslovenský charakter.
Uviedol vo svojich štúdiách, že okolo tristo slovanských mien zapísaných v Cividalskom evanjeliár patrí moravsko-nitrianskym Slovienom, približne štyridsať mien
veľkomoravským, chorvátskym alebo slovienskym Slovanom, štrnásť Chorvátom,
jedenásť Slovincom, šesť Bulharom a jedno meno Srbovi.
Medzi pútnikmi boli akiste aj ľudia z okolia Trnavy, ale to zatiaľ nemožno určiť,
lebo pri menách nie sú uvedené dátumy ani miesta, odkiaľ prišli.
H.R
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Posledný koncert pre René Návoja
Len niekoľko týždňov uplynulo
odvtedy, čo známy a obľúbený trnavský
hudobník René Návoj koncertoval
v Piešťanoch. Bolo to 13. apríla, presne
na jeho šesťdesiate deviate narodeniny.
Nikto v tej chvíli ešte netušil, že jeho
pozemská púť sa končí. Zomrel 1. mája
po krátkej a ťažkej chorobe.

René Návoj sa narodil 13. apríla 1936
v Le – Havre vo Francúzsku, kde prežil
aj časť svojho detstva. Počas bombardovania Francúzska v druhej svetovej
vojne odišiel s rodičmi pešo v kolóne
ďalších obyvateľov na Slovensko. Rodina
Návojovcov sa usadila v kolónii Coburg
v Trnave a Reného otec Pavel sa zamestnal vo fabrike Coburg, kde ho zastrelili na
vrátnici fabriky. Po tejto tragédii musel mladý René odmietnuť ponuku účinkovať vo
Vojenskom umeleckom súbore v Bratislave a staral sa o svoju matku. Tá však tiež
zakrátko zomrela. René sa vyučil za strojného zámočníka. Vojenskú službu prežil už
ako uznávaný hudobník. Aranžoval partitúry pre vojenskú hudbu v Hodoníne. Po
návrate z vojny sa René oženil.
„Celú rodinu Návojovcov spájala vzájomná úcta a veľká láska k umeniu – zvlášť
k hudbe. René mal veľké a čisté srdce. Počas svojho života preukázal veľa odvahy
a statočnosti, zachránil veľa ľudských životov. Vlastnými rukami vyťahoval ľudí
z horiaceho vlaku, mladú študentku odniesol ranenú do trnavskej nemocnice, takisto malé dieťa, ktoré sa zranilo pádom z hojdačky. Do rôznych nemocníc odvážal
aj chorých starcov a starenky. Posledná skladba, ktorú krátko pred svojou smrťou
aranžoval, sa stala symbolickou pre ten čas. Bola to pieseň Láska Bože láska. René
ju aranžoval pre dychovú hudbu Križovianka, ktorej som ju poslala pred jeho pohrebom,“ spomína s láskou na svojho manžela Mária Návojová.
Zo spomienok Makara Mrvu
René bol vždy veľmi priateľský a usmievavý. Nikdy sa nerozčúlil, nikdy som ho
nevidel nahnevaného, nikdy sa s nikým nepohádal. Bol ľudským tmelom všetkých
kapiel, v ktorých pôsobil. Po prvý raz som sa s ním stretol, keď ma ako mladého kontrabasistu zavolali asi v roku 1963 hrať do známej trnavskej skupiny Alfa Sextet,
ktorá pôsobila pri Okresnom osvetovom stredisku v Trnave. Vtedy letel twist. René
hral na trúbku a alt saxofón a aranžoval piesne ako Jde štěstí starou pavlačí, Včera
neděle byla, Cestář a samozrejme aj ľudovky.
S aparatúrou vtedy problémy neboli, lebo ešte neexistovala. Keď sa dalo, na
hranie sme cestovali s nástrojmi vlakom alebo autobusom. Jedinú vážnu aparatúru Alfa Sextetu pred viac ako štyridsiatimi rokmi tvorilo desať wattové gitarové
combo východonemeckej výroby, ktoré vlastnil Rudo Parízek. Hraním naň udával
zároveň aj rytmus piesní, lebo bubeník hral stále vedľa. Keď sa náhodou pomýlil
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a zahral dobre, zľakli sme sa, a pre zmenu sme z rytmu vyleteli my. Parízek spieval
na mikrofón, ktorý sa pre svoj trojuholníkový tvar nazýval ementál a bol zapojený
na miestny rozhlas kultúrneho domu alebo školy. Keď sme zahrali rock and roll, príslušníci VB (pozn. red.: tzv. verejná bezpečnosť – vtedajšia polícia) okamžite prišli
na húkajúcich Škodách 1202, urobili záverečnú a hudobná skupina mala problémy.
V tých nádherných časoch, keď sa začali liahnuť The Beatles, som od Reného
kúpil môj prvý magnetofón Sonet duo, ktorý mi po vynikajúcich službách v roku
1967 prerobil na echo môj priateľ, pravnuk Jozefa Murgaša a vzápätí aj emigrant.
O desaťročia neskôr, asi v roku 1992, som si opäť s Reném zahral v skupine Big
Band Trnava, kde René hral na trúbku a rozpisoval aranžmány. Vystriedalo sa tam
veľa hudobníkov, speváčok a spevákov. Mali sme niekoľko úspešných koncertov,
okrem iného aj vo foyer Trnavského divadla pri prvej inaugurácii Ing. Štefana Bošnáka do funkcie primátora Trnavy. Pre nedostatok koncertných vystúpení sa Big
Band Trnava postupne rozpadol, a z jeho rytmickej sekcie a jedného dychu vznikol
základ skupiny Old Boys Jazz Band.
Zo spomienok Antona Hacaja
„René Návoja som poznal najmä z jeho účinkovania v našom súbore Adámkovci v rokoch 1964 – 1967. Ovládal hru na niekoľko nástrojov a podľa potreby hral na harmoniku, trúbku, saxofón, gitaru alebo kontrabas. Okrem toho pre nás aranžoval tanečné
piesne, ktoré vhodne prispôsobil interpretačným možnostiam každého člena súboru.
Kvôli veselej a kamarátskej povahe bol v našej kapele veľmi obľúbený.
René a „ZUŠka“ Mikuláša Schneidera Trnavského
René pôsobil viac ako desaťročie aj v Základnej umeleckej škole (ZUŠ) Mikuláša
Schneidera Trnavského ako učiteľ hry na bicie, elektronické a dychové nástroje. Po
nástupe do školy hral na trúbku a neskôr na tubu v školskom Fanfárovom súbore.
Jeho veľký prínos spočíval v tom, že nielen aktívne hral, ale aj písal a upravoval
pre súbor skladby. V dychovom oddelení trnavskej ZUŠ sa Reného zásluhou začali
vytvárať netradičné komorné zoskupenia s orientáciou na populárnu a tanečnú
hudbu. Sám najčastejšie hrával na basovú gitaru. Svojim dobrým prístupom a muzikantským srdcom vychoval rad žiakov, ktorí potom začali študovať na konzervatóriu, alebo sa venovali hudbe ako aktívni hráči v rôznych hudobných súboroch.
Jozef Hrčka, člen dychovej hudby Trnavan 6:
René bol v roku 1994 spoluzakladateľ dychovej hudby Trnavan, ktorej v rozhodujúcej miere vtisol svoju umeleckú a ľudskú pečať. Všetky skladby pre toto malé
zoskupenie aranžoval on. Spočiatku to boli výlučne slovenské ľudové piesne, neskôr
česká, moravská, nemecká a aj rakúska klasika. René obohatil repertoár Trnavanu
6 aj o aranžované skladby velikánov klasiky Mozarta, Schuberta, Chačaturjana
a Brahmsa. V ďalšom tvorivom období orientoval našu dychovku aj na americké
dixielandové skladby.
Za jedenásť rokov svojej existencie odohral Trnavan 6 doma i v zahraničí dvesto
koncertov a dvakrát bol na mesačnom koncertnom turné v Japonsku. Myslím si, že
umelecká úroveň našej malej dychovky rástla z roka na rok len a len vďaka tomu,
že nás viedol René. A nielen nás. Aranžmány jeho skladieb stále hrajú rôzne kapely
aj za hranicami trnavského okresu.
-cm-
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Dobrofestové reminiscencie,
alebo preddavok dobra do vienka štrnásteho ročníka festivalu
Dobrofest – Trnava, ktorý sa začína 2. júna          
V septembri uplynie už 15 rokov
od prvej návštevy detí vynálezu Johna
Dopyeru na Slovensku. Syn John
Edward Dopyera a dcéra Anne Dopyera-West z USA, ktorí sú mimochodom
spolu s primátorom mesta Trnava
Ing. Štefanom Bošnákom aj v čestnom
predsedníctve Dobrofestu, priniesli na
Slovensko množstvo historických dokumentov, fotografií a niekoľko hudobných
nástrojov, vďaka čomu sa potom mohla
uskutočniť jedinečná putovná výstava
s názvom Dobro – americký ľudový hudobný nástroj a jeho korene na Slovensku. V prítomnosti vynálezcových detí
bola slávnostne otvorená v septembri
roku 1990 počas festivalu Country trh
v Handlovej.
Po tom, čo prvé tri ročníky festivalu niesli rozličné názvy ako ČSFR Dobro
Festival či jednoducho Dobro Festival,
jeho 4. ročník sa uskutočnil v auguste
1995 už s terajším názvom Dobrofest
– Trnava. Organizátori predstavili aj
nové logo festivalu, ktorého autorom
je akademický maliar Jozef Dóka Jr.
z Trnavy.
Starý predajný slogan bratov
Dopyerovcov „Dobro means good in
any language“ (Dobro znamená dobrý
v každom jazyku) inšpiroval organizátorov 4. ročníka Dobrofestu doslova
k hmatateľnému dobru. Všetci nositelia
dobra vo svojom mene – krstné mená
ako Dobromil či Dobroslava, alebo aj
priezviská ako Dobrota, Dobrotka, Dobrovodský a podobne – mali voľný vstup
na všetky festivalové podujatia. Pravda,
to dobro vo svojom mene museli hodnoverne preukázať.

Mesiac pred tohtoročným festivalom prišla smutná správa o smrti známeho trnavského výtvarníka a filatelistu Mgr. Milana Šnirca, ktorého meno
je nerozlučne spojené s Dobrofestom. Od
roku 1996 spolupracoval s organizátormi festivalu, pre ktorý navrhol a vytvoril
vyše dvadsať príležitostných poštových
pečiatok.
Rezofónia, John Dopyera a Dobrofest sa medzičasom stali aj témami
seminárnych a diplomových prác. Najnovšie sa touto témou zaoberala Michaela Jamrichová, študentka Katedry
histórie na UCM v Trnave, vo svojej
seminárnej práci s názvom: Ján Dopjera
/ John Dopyera – slovenský vynálezca,
„otec rezofónie“.
Málokto si už dnes pamätá, že pred
desiatimi rokmi vystupoval na Dobrofeste aj anglický spevák, mandolínista
a saxofonista Anthony Thistlethwaite,
bývalý člen svetoznámej skupiny Waterboys. Na festivalovom pódiu v Trnave
oslávil dokonca aj svoje 40. narodeniny.
V auguste 1996 bola v Dome hudby
M. Schneidera Trnavského slávnostne
otvorená Dvorana slávy dobra. Je prvým
a dodnes jediným múzeom rezofónie na
svete. Návštevníkom približuje históriu
vynálezu dobra, zoznamuje ich s rozličnými modelmi rezofonických gitár,
so slávnymi hráčmi na dobro i s čoraz
bohatšou históriou Dobrofestu.
V roku 1996 sa na Dobrofeste v Trnave po prvýkrát stretli zoči voči dvaja
nekorunovaní králi – kráľ celokovovej
rezofonickej gitary Bob Brozman a kráľ
dreveného dobra Jerry Douglas. Obaja
slávni Američania si dokonca spolu aj
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zahrali na koncerte Boba Brozmana (na
fotografii) v Trnavskom divadle, a na
druhý deň Bob Brozman podľa svojho
vyhlásenia prvý raz hral počas svojho
vystúpenia na drevenom dobre. Zapožičal mu ho ďalší americký hosť, staviteľ
dobier a publicista Bobby G. Wolfe.
Počas 5. ročníka Dobrofestu v roku
1996 sa uskutočnili aj dva koncerty pre
väzňov v nápravnovýchovných zariadeniach v Trnave a v Leopoldove.
Súčasťou 6. ročníka Dobrofestu
bol aj večer poézie s členmi divadelného
súboru DISK v klube Archa. Podujatie
v réžii Mikuláša Fehéra malo názov
Poetické dobro a k veršom amerických
básnikov ako Langston Hughes, Edgar
Lee Masters či Carl Sandburg ponúkal rezofonické tóny nemecký dobrista
Slidin’ Tom B.
V roku 1997 prezentoval v Trnave
anglický bluesman a fotograf Dave Peabody výstavu fotografií s názvom It’s
A Resophonic World. Tieto fotografie sa
neskôr dostali aj do USA, kde obohatené
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o niekoľko záberov z Dobrofestu sa stali
súčasťou výstavy s názvom Loud and
Clear: Resonator Guitars and Dopyera
Brothers’ Legacy To American Music
v Múzeu umenia v americkom meste
Erie v štáte Pennsylvania.
Pred piatimi rokmi uzreli svetlo
sveta dve knihy týkajúce sa rezofonického dobra a Dopyerovcov. Prvú s názvom
My Life as a Dopyera (Môj život ako
Dopyerová) napísala manželka vynálezcovho syna Margaret Lay-Dopyerová,
ktorá sa zúčastnila aj na niekoľkých
ročníkoch Dobrofestu v Trnave. Ďalšiu
dobroknihu pripravila Krajská štátna
knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
spoločne s riaditeľstvom Dobrofestu.
Pod názvom Dobro 1989 – 1999 sa skrývala bibliografia článkov o rezofonickom
dobre, jeho vynálezcoch a Dobrofeste
v slovenských novinách a časopisoch
v uvedenom období.
Slovenská pošta vydala v auguste
roka 2001 poštovú známku s vyobrazením rezofonického dobra. Okrem toho,
že táto prvá „dobroznámka“ na svete
určite potešila filatelistov, prispela aj
k doceneniu vynálezcu rezofonickej
gitary Johna Dopyeru (1893 – 1988), slovenského rodáka, ktorý nielenže obohatil svetovú hudobnú kultúru o jedinečný
hudobný nástroj, ale s jej krásnym slovenským názvom „dobro“ zaznamenal aj
podobný vklad do slovníka ľudí na celom
svete, ako to urobil český spisovateľ
Karel Čapek so slovom robot. Slávnostná prezentácia novej poštovej známky
s nominálnou hodnotou 19 korún, ktorej
autorom bol akademický maliar Robert
Brun, sa uskutočnila počas jubilejného
10. ročníka Dobrofestu v Trnavskom
divadle.
Na Koncerte hviezd Dobrofestu
v roku 2002 v DKO Tirnavia sa zúčastnil aj premiér Slovenskej republiky
Mikuláš Dzurinda. Jeho privítanie mo-
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derátorkou vyvolalo protichodné reakcie
návštevníkov. Jedni tlieskali a druhí
zasa pískali. K žiadnym predvolebným
prejavom však neprišlo. Premiér si vypočul krátku časť koncertného maratónu,
a tak ako prišiel, v pokoji a v sprievode
svojej ochranky aj odišiel.
V minulom roku sa počasie počas
celého festivalu hralo s návštevníkmi
na slepú babu, a to a aj napriek tomu,
že kalendár ohlasoval Medarda s jeho
štyridsaťdňovým kvapkaním až na ďalší
týždeň. V prvý deň festivalu neustále
pršalo. No o piatej popoludní akoby
šibnutím čarovného prútika dážď ustal
a otvárací koncert Dobrofestu, ktorý
bol spojený s vernisážou výstavy fotografií známeho trnavského umeleckého
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fotografa Jozefa Filípka, sa uskutočnil
aj bez pomoci dáždnikov. Keď odzneli
slávnostné reči a doznel i posledný tón
výborného nemeckého súboru Slidekick,
dážď pokračoval ďalej.
Nemecký súbor Slidekick, ktorý
minulý rok exceloval na koncerte v Synagóge, je už len minulosťou. Obaja
jeho hlavní protagonisti, speváčka Gabi
Weberová a dobrista a spevák Thomas
Busse používajúci umelecké meno
Slidin’ Tom B., sa rozišli, a v tomto roku
do Trnavy neprídu. Ešte šťastie, že na
ich CD s názvom Little Sister zostali zachované skladby Leaving Trnava a Goin’
To Smolenice, k napísaniu ktorých ich
inšpirovalo práve hosťovanie na Dobrofeste.
P.R.

Slovenskí insitní umelci z Kovačice

Ani deň bez ťahu štetcom – maliarske krédo dvestoročnej osady vo Vojvodine

Kovačická insita je názov výstavy, ktorá bude otvorená v Západoslovenskom
múzeu do 20. júna 2005.
Kovačica, dedinka obývaná Slovákmi, no ďaleko od Slovenska, sa stala známou
vďaka svojim maliarom. Maliarska insitná skupina sa začala formovať koncom
30. rokov 20. storočia. Aktivity sa rozprúdili v 50. rokoch, kedy postupne vznikol
kultúrno-umelecký spolok. V roku 1955 v Kovačici začína pôsobiť Galéria maliarov
– sedliakov. Maľovali iba po práci – v nedeľu, podľa toho ich nazvali aj nedeľní maliari. Kontinuitu kovačickej insite zabezpečilo to, že maliari rozličného veku začali
maľovať v rozličnom čase. Teraz sa maľovaniu venuje tiež aj generácia mladších
autorov.
Tematicky berú autori inšpiráciu z folklóru, tradícií, ale aj z bežného sedliackeho
života, niekedy z vlastnej fantázie či rozprávok. Maľby tejto skupiny autorov sa stali
známe a rozoznateľné v širšej skupine insitného umenia najmä vďaka motívom
a farebnosti.
Obrazy vlastnia mnohé osobnosti politického a kultúrneho života na celom svete.
Výstavy sú vyhľadávané a navštevované. Maliari z Kovačice nezabudnú pripomenúť, že sú Slovákmi vo Vojvodine a reprezentujú tak obe krajiny.
Vystavujúci autori: Martin Jonáš, Ján Husárik, Juraj Ľavroš, Pavel Ľavroš, Anna
Kňazovicová, Michal Povolný, Eva Husáriková, Martin Markov, Pavel Hajko, Rozália Marková, Ferenc Pataki, Alžbeta Čížiková, Pavel Cicka, Mária Vargová, Ján
Bačúr, Nataša Mijailovičová-Kňazovicová.
Podľa úvodného slova v katalógu od autorov Oľgy Miartušovej
a Jána Hrka spracovala PaedDr. Simona JURČOVÁ
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Rozprávky pre deti celého sveta
Prednedávnom sa uskutočnila v Spolku sv. Vojtecha prezentácia anglického
prekladu rozprávok nášho slovenského
Homéra, Pavla Dobšinského. Prekladateľka Jana Babirátová-Judinyová ho nazvala Slovak Folktales. Podľa slov autorky prekladu je dielo venované pamiatke
našich slovenských predkov, ich dedičom,
teda nám a všetkým deťom sveta. Určené
je hlavne našim krajanom a ich deťom
v zahraničí, ktorí už neovládajú dokonale
slovenský jazyk, ale cítia spolupatričnosť
k starej vlasti. Kniha, ktorej rozprávky
obliekol do neopakovateľného atraktívneho šatu mladý talentovaný ilustrátor
Dávid Ursiny, bude iste vhodným darčekom pre našich najbližších, žijúcich
v anglicky hovoriacich krajinách.
Podľa Jany Babirátovej-Judinyovej
človek aj s dobrými znalosťami cudzieho
jazyka nemôže nikdy vytvoriť bezchybný
preklad. Pri realizácii jej úmyslu bolo
šťastné stretnutie s americkým Slovákom
Francisom Xavierom Lutherom, hrdým na svoje slovenské korene, i keď jeho znalosť slovenčiny je skôr pasívna. V USA vyštudoval angličtinu a po roku 1990 prišiel
na Slovensko pomáhať pri výučbe tohto jazyka. Pán Luther bol projektom nadšený
a urobil prvé korektúry preložených rozprávok. Ďalšia spolupracovníčka z druhej
strany oceánu bola Jean Shofranko-Olexyová, americká Slovenka z tretej generácie
Slovákov v USA. Spoločne urobili druhú korektúru.
Autorka si myslí, že preklad rozprávok Pavla Dobšinského verne vystihuje slovenský originál. Korektori však nie vždy chápali zmysel určitých častí jednotlivých
rozprávok a niekedy mali snahu rozprávky amerikanizovať. Pri niektorých rozprávkach sa doslova zrazili naše rozdielne kultúrne roviny a národná mentalita. Napríklad, pre amerického čitateľa by vraj bolo nepochopiteľné, ako môžu žiť dvaja bratia
na jednom dvore. Niekde by doslovný preklad navodzoval aj nemorálne situácie.
Niektoré mená rozprávkových postav chceli uvádzať v anglickom preklade. Meno
Hanka by vraj mohlo vzbudiť asociácie s hanlivou prezývkou Slovákov v Pensylvánii na začiatku 20. storočia (Hunky).
Ako povedal aj významný slovenský prekladateľ, preklad je jedno veľké dobrodružstvo. Nakoniec sa našla zlatá stredná cesta, výsledkom ktorej je veľmi hodnotná kniha, ktorá už má svojich obdivovateľov. Mohla vyjsť aj s pomocou sponzorov,
ktorí svojimi finančnými prostriedkami podporili skutočné umelecké hodnoty a dali
im prednosť pred bezduchými komerčnými akciami.
Margita KÁNIKOVÁ
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Nové trnavské periodikum
Dvojmesačník Don Quichotte s podtitulom Konzervatívny hlas z Trnavy sa predstavil svojim čitateľom prvým číslom. Podtitul napovedá, že mladý časopis bude
obohatením konzervatívnej názorovej scény na Slovensku.
Svojou orientáciou bude zameraný na vysokoškolákov a nebude nateraz v bežnej distribúcii. Plány redakcie, ako uvádza šéfredaktor Braňo Jáger, pripomínajú ambície Dona
Quichotte de la Mancha, byť zrkadlom doby a mať vlastnosti hodné rytiera: čestnosť,
udatnosť, odvahu, principiálnu obranu slabých a túžbu konať veľké veci pre Boha.
Konzervatívny hlas z Trnavy v úvodnom čísle prináša zaujímavé a podnetné
články z pera členov redakcie a početný rad aktuálnych prekladov. Pozoruhodné
je tiež, že redakčnú radu časopisu tvoria absolventi a študenti Trnavskej univerzity.
Kontakt pre záujemcov: donquichotte@azet.sk
MUDr. B. CHMELÍK

Dva svety v trnavskej Synagóge
Koncom apríla v trnavskej Synagóge predstavila kurátorka Anna Vartecká syntetický projekt českých autorov Dana Hanzlíka a Pavla Mrkusa. Výstava s názvom
Shift sa koná v rámci celoslovenského festivalu nových médií Multiplace.
Pretože ide o predstavenie nových médií, Dan Hanzlík zvolil formu dataprojekcie
fotografií z Indie. Pavel Mrkus potom doplnil vizuálny vnem zvukovým. Pozoruhodnou stránkou tejto výstavy je to, akým spôsobom bola priamo „šitá na mieru“ priestoru synagógy (čo nie je v prípade tejto budovy nezvyčajné), lebo autori mali možnosť
najprv vidieť, kam bude ich projekt umiestnený. Tým vzniká dojem, že samotná
synagóga je súčasťou inštalácie.
Pri vstupe do synagógy návštevníka osloví sprvu nadpozemská hudba (netrúfame si
nazvať ju melódiou, lebo ide skôr o akési harmonické vibrácie). Keď si oči privyknú na
tmu, ocitne sa divák v prúde farebných lúčov vychádzajúcich z dvoch dataprojektorov
umiestnených v rohoch tak, aby pohltili celý priestor. Farebné svetelné polia na stenách
svojou krikľavosťou môžu pripomínať neónové pútavé svetlá veľkomesta, avšak v spojení s duchovným priestorom synagógy sa vynára skôr dojem stredovekých chrámových
vitráží. A tak divák pri prechode loďou získava pocit prepojenia s akýmsi fantastickým
nadprirodzeným svetom. Umocnený je tým, že tieň návštevníka zostáva „uväznený“ vo
farebných poliach, a stáva sa tak ich súčasťou.
Divák sa pohybuje v dvoch rovinách priestoru: v reálnom priestore synagógy a v duchovnom svete, ktorým je reálny priestor premknutý. Zároveň sa dostáva do pochybností, v ktorom z týchto dvoch svetov sa skutočne nachádza. Je to určitá podobnosť s Platónovou dualistickou teóriou sveta materiálneho, zdanlivého a pominuteľného, v ktorom
stojí návštevník ako smrteľný človek, a sveta ideí, pravdivého a večného, v ktorom sa
pohybuje jeho tieň akoby naveky uzavretý vo svetelných poliach na stene. Na druhej
strane v Platónovom podobenstve o jaskyni, v ktorej človek vidí len tiene reálnych vecí
pohybujúcich sa mimo jaskyne, je práve tieň len odrazom skutočnosti, sveta ideí. Naskytá sa otázka, kto je obrazom koho? Človek obrazom tieňa, alebo tieň obrazom človeka?
Toto silné prepojenie dvoch sfér je umocnené hudbou Pavla Mrkusa, ktorá pripomína
melódie používané pri meditáciách, kde sa tiež človek presúva medzi dvoma svetmi.
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Keďže ide o sakrálny priestor, pozornosť by mala byť sústredená do apsidy. A skutočne. Tam, kde lúče dataprojektorov nedosiahnu, tmu preráža najintenzívnejšie
svetlo vychádzajúce z televíznej obrazovky, kladúc tak akcent na toto miesto. To len
dokazuje, ako veľmi inštalácia súvisí so samotným objektom synagógy.
Možno úmyslom, možno vedľajším aspektom, je pocit, ktorý divák môže mať pri
pohľade zhora z tribúny. Kdesi dole hlboko pod ním sa postavy ľudí v nadprirodzenom svetle pohybujú ako mravce. Nepočuje ich hlasy, ich pohyb mu pripadá zdanlivo
chaotický a nesúvislý. Jediné, čo počuje, sú záhadné nadpozemské spirituálne vibrácie. Odpútava sa od materiálneho fyzického sveta dole, od vlastného tela, nadobúda
pocit, akoby bol len „dušou“, ktorá všetko pozoruje z nadhľadu, ireálnej roviny. Toto
plynutie medzi rôznymi svetmi, rôznymi rovinami, by sme mohli pripodobniť funkcii
tlačidla Shift na klávesnici počítača. Shift je jednou z kláves, ktoré menia funkciu
iných kláves, posúvajú ju do inej roviny.
Výstava potrvá do 17. júna. Odporúčam zažiť jej silu na vlastnej koži. Je to jedinečná príležitosť pocítiť to, čo cítili stredovekí ľudia pri návšteve chrámu, ale v súčasných, moderných súvislostiach.
Barbora LUČENIČOVÁ
študentka 2. ročníka katedry Dejín umenia a kultúry na Trnavskej univerzite

bezOBRAZIE / MEDIA S-CREAM
Chyba nie / je vo vašom prijímači

V Galérii Jána Koniarka sa opäť udomácnilo preverovanie prostriedkov a dosahov
média maľby v dnešnom informačnom „bezobrazí“ (chaose). Galéria tak nadviazala
na projekt Súčasný obraz – obraz súčasnosti, ktorého je súčasťou. Vybraných deväť
autorov, reprezentantov práce s novými médiami, v kurátorskej koncepcii Vladimíra Beskida hľadá protiváhu príjemnej klamlivosti médií, a pritom sa pohráva s ich
vyjadrovacími prostriedkami. Pre výpoveď boli po-(zne)-užité aj súdobé info-kanály
od fotografie cez počítačovú grafiku po videoinštaláciu. Námetmi sa stali výrezy
a sekvencie obrazov masovej kultúry, aby mohli byť zhodnocované a prehodnocované staronovými výtvarnými prostriedkami.

Výstava bezOBRAZIE / MEDIA S-CREAM (22. apríl – 26. jún 2005), inštalovaná
v rámci medzinárodného festivalu nových médií Multiplace, hľadá odpoveď na zahltenie nekontrolovaným množstvom netriedených informácií internetu, nového techno-realizmu (mega-iluzionizmu) reklamných pútačov, ktoré menia vzhľad nášho prostredia.
Výtvarné prostriedky sa stávajú protipólmi masovo fungujúcich obrazov narábajúcich
so zaručeným výrazom, konfrontujú sa s nimi, a po vyprázdnení ich obsahu vkladajú
do šablón nové významy.
Ďalší pomyselný zenit média maľby a jej prístupov sa nekonal, technická vizualita
nových médií bola preskúmaná a na čas zložila svoje zbrane. Aspoň načas. Stalo sa
tak vďaka jej revízii 2D rozmerom (maľbou), skalpelovému skúmaniu jej prostriedkov
a prepísavaniu do nových kontextov. Jednou z mnohých tu načrtnutých otázok je aj
prepad intimity, posunutej dnes až na hranice komercie a trhu, a nové nazeranie na
osobnú výpoveď manipulovanú médiami pre väčší vizuálny pôžitok až za hranice úplného odcudzenia a odosobnenia sa.
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Na inom poli sa pohybuje tvorba mapujúca jednoduchý prepis dát a rozbíjanie
obrazu množstvom informácií a štruktúr, ktoré sa v konečnom dôsledku zlievajú do
spleti bodov nekoordinovaného systému manipulujúcej naším vedomím. Každú informáciu je takto možné zjednodušiť, prepísať a vytvoriť tak ďalšie bunky „zahlcovača“
– nosiča vyprázdneného obsahu. Ako kritériá nazerania možno stanoviť opozície istota
– hra, pretlak informácií – stimul, neustále sa rozvíjajúce, ale aj vymývajúce odkazy –
relatívne statický obraz, manipulácia – slobodný prístup. Takto je možné aspoň sčasti
načrtnúť spoje a rozpory v kultúre dneška, ktoré sú neustále reflektované umeleckou
tvorbou. Začlenenia do pozícií technického obrazu pritom nepôsobia cudzorodo vďaka
prirodzenému náhľadu z uhla pohľadu súčasného umenia na súčasnú spoločnosť a na
jej vyjadrovacie prostriedky, ktoré so sebou nesie.
Adriána KONDLOVÁ
študentka 3. ročníka katedry Dejín umenia a kultúry na Trnavskej univerzite

Plusy a mínusy trnavského športu
Vyskúšajte si dvadsaťtrikilometrový pochod pod júnovou hviezdnou oblohou z Bukovej cez Dobrú Vodu do Brezovej pod Bradlom

Pre úspech treba tvrdo pracovať, čo v športe platí v malej obmene – trénovať. Neúspech príde aj sám, a postihne každého, bez ohľadu na jeho predchádzajúce postavenie, meno a povesť. Ako príklad môžu poslúžiť futbalisti trnavského Spartaka, ale aj
trnavskej Slávie, bez ohľadu na skutočnosť, že hrajú v súťaži o oveľa stupienkov nižšej.
Ak už sme pri futbale, treba na druhej strane oceniť postupy trénerov Vladimíra
Ekhardta alebo Stanislava Jarábka. Jeden si úspešne počína bez hráčov prvého
mužstva v rezerve Spartaka tak, že až človek prichádza na hriešnu myšlienku, či by
si nemali vymeniť licenciu, druhý sa nevzdal ani vtedy, keď mu polovička Lokomotívy odišla za lepším do zahraničia a opäť pripravil mužstvo, ktoré vo svojej súťaži
siaha na postupovú priečku.
Trnavský šport, to však nie len futbal, ale napríklad i hádzaná. Tam sa inému trénerovi, Ernestovi Gubrickému, podarilo počas jesene po rozpade pôvodného kádra
dať dohromady partu, ktorá na jar, aj keď len v druhej lige, nakoniec dokázala držať
sa najvyšších priečok. Zdá sa, že tento boj vyhrá, len škoda, že neprestajne a paralelne musí zvádzať aj druhý, menej dôstojný, o prostriedky na ďalšiu existenciu.
Takýto boj, a to potvrdia všetci tí, ktorým osud trnavského športe v jeho celej šírke
leží ešte stále na srdci, musia popri tom o body zvádzať všetci. Mohli by sme ich
pekne podľa abecedy vymenovať. Pravda, asi najťažšie to majú tam, kde sa organizuje šport s prídavkom „pre všetkých“. Tam je pozornosť prípadných sponzorov
najmenšia, až nulová. Iba vďaka svojpomoci a pomoci mesta bežia napríklad podujatia rekreačných bežcov, základné mládežnícke súťaže a pod. Napodiv, človečia
húževnatosť je veľká, tuším až nezničiteľná.
Dobrým príkladom poslúži aj Trnavská stovka. V poradí 32. ročník si zapíše do
svojej kroniky v dňoch 4. a 5. júna 2005. Ako nie jedna vec, v základe má paradox, keď horolezci trnavskej Slávie vymysleli turistickú akciu. Jej princípom bolo
prejsť za 24 hodín hrebeňom Malých Karpát z Bratislavy do Brezovej pod Bradlom,
a pretože táto trasa vedúca po červenej značke mala vtedy nevídanú dĺžku 100 kilometrov, prijato podujatie pomenovanie Trnavská stovka. Nuž a pod týmto menom
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prežilo najrôznejšie zmeny, mohli by sme povedať, že rôzne prevraty – organizačné,
spoločenské, personálne, stranícke. Ľudia aj idey prichádzali a odchádzali, Trnavská stovka našťastie zostala. Momentálne tiež bez prostriedkov, ale zostala. Klub
trnavských diaľkoplazov je ten, čo síce zastrešuje jej organizáciu, no pomocníkov má
kade tade.
Chystaný 32. ročník, ktorý v sobotu ráno štartuje od bratislavskej železničnej stanice, prekonal napríklad aj úsporné zámery našich železníc. Preto organizátori pozývajú na trať aj menej zdatných turistov, ktorí ale majú záujem o nejaký ten mimoriadny
zážitok naviac. Podvečer medzi 19. a 23. hodinou bude možné z kontrolnej stanice
v Bukovej (reštaurácia Tibora Škrabáka) odštartovať na atraktívnu nočnú etapu
vedúcu cez Dobrú Vodu do cieľa, do Brezovej pod Bradlom. Jej dĺžka je veľmi prijateľná, podľa počtu zachádzok od 21 do 23 kilometrov a ponúka pochod pod hviezdnou
oblohou, lebo Mesiac bude tesne pred novom, a teda sa na oblohe neobjaví.
V mieste štartu bude možné urobiť aj čosi ďalšie pre svoje zdravie, pracovníci
Ústavu verejného zdravotníctva SR zmerajú účastníkom výšku cholesterolu a krvný tlak, čo tu ešte nebolo. A ako to bude so železnicou, keďže vlak z Brezovej už
niekoľko rokov nechodí? Tentoraz pôjde! Prvýkrát v nedeľu ráno o 4.00 h do Jablonice, potom o 7.00 h, tentoraz až do Trnavy(!). Iba zberatelia kuriozít budú zrejme
smutní, cestový lístok z mimoriadnej jazdy nezískajú, jazda vlakom bude zadarmo.
Hoci, o nejakej pečiatke do účastníckej kontrolnej karty sa vraj rokuje. Ako vidno,
asi stále platí u nás, že na prázdny žalúdok sa rozmýšľa najlepšie a iniciatíve sa
medze nekladú.
E. KRIŠTOFOVIČ

Trnavská cyklistická liga v júni 2005
1. 6. 2005
9. kolo Trnavskej cyklistickej ligy
17.00 h štart pretekov jednotlivcov pri
priehrade za H. Orešanmi. Trať: H. Orešany priehrada – Lošonec – Smolenice
– H. Orešany priehrada, 6,55 km jeden
okruh. Počet absolvovaných okruhov je
podľa vekovej kategórie.
8. 6. 2005
10. kolo Trnavskej cyklistickej ligy
17.00 h štart pretekov jednotlivcov pred
Nižnou, smer Kátlovce. Trať: Kátlovce
– Dechtice – Chtelnica – Nižná, 15,5 km
jeden okruh. Počet absolvovaných okruhov je podľa vekovej kategórie.
15. 6. 2005
11. kolo Trnavskej cyklistickej ligy
17.00 h štart pretekov na kopci za Ko-

šolnou, smer Dlhá. Trať: Dlhá – Doľany
– D. Orešany – Košolná, 15 km jeden
okruh. Počet absolvovaných okruhov je
podľa vekovej kategórie.
22. 6. 2005
12. kolo Trnavskej cyklistickej ligy
17:00 h. štart časovky jednotlivcov pri
tabuli Trnava smer D. Krupá. Trať:
Trnava – kopec pred D. Krupou otočka
– späť, 18 km všetky vekové kategórie.
29. 6. 2005
13. kolo Trnavskej cyklistickej ligy
17:00 h. štart pretekov jednotlivcov pred
Nižnou, smer Kátlovce. Trať: Kátlovce
– Dechtice – Chtelnica – Nižná, 15,5 km
jeden okruh. Počet absolvovaných okruhov je podľa vekovej kategórie.
Ing. Marián Hlbocký, CK Trnava
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Deň narcisov v škole na Atómovej ulici
Už niekoľko dní vopred pripravujeme v našej škole každoročne Deň narcisov.
Vychovávateľka Klára Chmelárová pripravuje so svojimi zverencami prekrásne
narcisy z papiera. V školskom rozhlase vysielame reláciu upozorňujúcu na zhubnosť rakovinového ochorenia a dôležitosť správnej životosprávy každého jednotlivca. Na jar vždy nedočkavo sledujeme záhon narcisov na školskom pozemku.
Rozkvitnú, nerozkvitnú? Pútačmi, ktoré zhotovujú naši žiaci, vyzdobíme celú
školu a zároveň upozorňujeme každého na problematiku spolupatričnosti s ľuďmi, ktorí dennodenne stoja zoči-voči rakovine. Každý kto mohol, priniesol i tento
rok do školy narcisy a v piatok 8. apríla 2005 žiaci 8. D uskutočnili zbierku. Na
konto Ligy proti rakovine odovzdali čiastku 5 949,50 Sk. Aj tento rok tak žiaci
i zamestnanci našej školy ukázali, že majú srdce plné lásky, že každý môže byť
veľkým človekom.
Mgr. Elena ČELIGOVÁ

Súťaž Hliadok mladých zdravotníkov
Riaditeľstvo Základnej školy na Atómovej ulici v Trnave pod záštitou Mestského úradu v Trnave, Kancelárie Zdravé mesto a v spolupráci s Územným spolkom
Slovenského červeného kríža v Trnave, Miestnym spolkom SČK Trnava I. a s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave zorganizovalo okresné kolo
súťaže Hliadok mladých zdravotníkov I. stupňa. O pohár primátora mesta Trnava
súťažilo 5. mája deväť Hliadok mladých zdravotníkov okresu Trnava. Cieľom súťaže
bolo zlepšiť prípravu žiakov na poskytovanie prvej pomoci a ochranu zdravia a výmena skúseností.
Päťčlenné hliadky súťažili v týchto oblastiach:
1. Vedomosti o ČK a SČK a z oblasti bezpríspevkového darcovstva krvi – súťažiaci
odpovedali na testové otázky o histórii a úlohách organizácie, o poslaní darcov krvi.
2. Liečivé rastliny – určovanie liečivých rastlín, ich použitie, určenie častí, ktoré sa
zberajú.
3. Zdravotnícke vedomosti – súťažiaci opäť odpovedali na testové otázky, preukázali svoje teoretické a zároveň praktické vedomosti v ošetrovaní poranení (brady,
krvácanie z hlbokej reznej rany na predlaktí, bezvedomia, ošetrovania odrenín
a zlomenín).
4. Kardiopulmonálna resustitácia – členovia hliadok simulovali poskytovanie kardiopulmonálnej resustitácie na modeli.
1. miesto ZŠ Atómová ► 297 bodov
2. miesto ZŠ A.Kubinu ► 297 bodov
3. miesto ZŠ K. Mahra ► 295 bodov
4. miesto ZŠ Cífer ► 294 bodov
5. miesto ZŠ Bohdanovce ► 287 bodov

6. miesto ZŠ Spartakovská ► 283 bodov
7. miesto ZŠ Zeleneč ► 280 bodov
8. miesto ZŠ Mozartova ► 275 bodov
9. miesto ZŠ Limbova ► 257 bodov
Mgr. Elena ČELIGOVÁ
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Kancelária Zdravé mesto – jún 2005
♥ 23. júna o 17.00 h ♥ v zasadacej
miestnosti bývalej budovy Tatraskla
sa uskutoční v rámci III. ročníka Školy
verejného zdravia prednáška na tému
Tropické choroby. Prednášať bude Doc.
MUDr. Adriana Harničárová, PhD.,
z Katedry klinických odborov FZaSP
Trnavskej univerzity.

pomôže pri záchrane ľudského života.
Ďalšie informácie na tel. čísle:
0903 384 388, 033/59 38 774.

♥ 18. júna od 8.00 do 11.00 h ♥ Národná transfúzna služba v spolupráci
s Mestom Trnava – kanceláriou Zdravé
mesto a Územným spolkom Slovenského
Červeného kríža pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa darcov krvi
v priestoroch radnice podmienky na bezplatný odber krvi. Pre darcov krvi bude
pripravený kultúrny program spojený
s tombolou. Srdečne Vás pozývame –
príďte medzi nás. Možno práve Vaša krv

♥ Súťaž o najlepšie recepty na zeleninové jedlá, ktorú vyhlásila Kancelária
Zdravé mesto Trnava v spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity, pokračuje. Svoje
recepty zašlite do 10. júna na adresu
Kancelária Zdravé mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave. Desať účastníkov
získa knižnú odmenu na Dňoch zdravia
24. júna. Vyskúšané recepty uverejníme
v Novinkách z radnice.

♥ 24. a 25. júna ♥ jubilejný 10. ročník
Dni zdravia 2005 na radnici, Trojičnom
námestí, v Základnej umeleckej škole M.
Sch. Trnavského, v Katolíckej jednote
Slovenska.

Prekonajte pohodlnosť – vyhráte zdravie!
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave v spolupráci s Kanceláriou Zdravé mesto sa zapojili do celonárodnej medzinárodne koordinovanej
kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie s názvom Vyzvi srdce
k pohybu, ktorá sa uskutočňuje od 9. mája do 31. júna 2005.

Nedostatok pohybovej aktivity sa podieľa významnou mierou na zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti na chronické neinfekčné ochorenia, ako sú ateroskleróza so
všetkými dôsledkami, nadváha a obezita, arteriálna hypertenzia, cukrovka II. typu,
funkčné poruchy a ochorenia pohybového ústrojenstva, niektoré druhy rakoviny.
Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho
voľného času pohybové aktivity a žili zdravšie. Možno začať v každom veku, preto
sme pre účasť v súťaži stanovili len dolnú vekovú hranicu 18 rokov.
Zapojte sa do súťaže o hodnotné ceny. Venujte sa vo svojom voľnom čase pohybovým činnostiam minimálne počas 4 týždňov za sebou. Dôsledne vyplňujte účastnícky list, ktorý získate na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom
v Trnave, odbor verejného zdravotníctva, Halenárska 23, na Mestskom úrade na
Trhovej ulici 2, alebo na internetových stránkach www.ruvztt.sk a www.trnava.sk.
Gestorom kampane sú SZO – CINDI program SR a RÚVZ Banská Bystrica.
Kampaň realizujú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SROV pod
záštitou hlavného hygienika SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a Kancelárie
Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.
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Trvalo udržateľný rozvoj aj v Trnave

„Trvalo udržateľný rozvoj neznamená, že sme zdedili Zem od našich
rodičov, ale znamená, že sme si ju požičali od našich detí.“
Mesto Trnava sa zapojilo do projektu Udržateľný rozvoj miest, ktorý bude realizovaný v spolupráci s neziskovou mimovládnou organizáciou Regionálne environmentálne centrum Slovensko. Do projektu je okrem Trnavy zaradených ďalších 10
miest na Slovensku.

Čo je to trvalo udržateľný rozvoj?
Problematika trvalo udržateľného rozvoja sa dostáva do popredia hlavne v súvislosti
s kontextom globálnych environmentálnych problémov našej planéty. Každodenná
skutočnosť okolo nás (globálne otepľovanie, znečistenie zložiek životného prostredia, záplavy a dlhotrvajúce suchá, erózia, strata biodiverzity a iné) nás utvrdzuje
v tom, že ak ľudstvo nezmení svoj postoj a správanie, nastávajúce generácie budú
musieť čeliť možno už neriešiteľným problémom svojej existencie na Zemi a značne
zníženej kvalite života.
Mestá na prahu 21. storočia predstavujú na jednej strane miesta najostrejších
konfliktov medzi prírodou a civilizáciou, kde sa vypuklo prejavuje celá škála
nielen environmentálnych, ale aj sociálno-patologických javov. Na strane druhej
však lákajú čoraz väčší podiel obyvateľov svojou ponukou pracovných príležitostí,
možnosťou kultúrneho a spoločenského vyžitia a sú centrami vzdelávania, vedy
a kultúry. Aj keď je vývoj urbanizácie meraný podielom mestského obyvateľstva
k celkovému počtu obyvateľov Slovenska v porovnaní s vyspelými európskymi
krajinami pomalší, na základe dostupných ukazovateľov v celkovej populácii na
Slovensku dominuje mestské obyvateľstvo, ktoré tvorí 56,5 percent (pomer európskej populácie žijúcej v mestách je vyše 80 percent). Znamená to, že súčasné mestá
by mali vziať na seba aj bremeno zodpovednosti za mnohé problémy životného
prostredia a mali by začať hľadať optimálnejšiu cestu svojho ďalšieho rozvoja,
ktorý smeruje k trvalej udržateľnosti. Kvalita života obyvateľov miest je výrazne
ovplyvnená kvalitou mestského životného prostredia. Trvalo udržateľný rozvoj
(TUR) miest spája v sebe aspekty environmentálne, sociálne, ale aj ekonomické.
Predpokladom na ceste k trvalej udržateľnosti je aj meranie a monitorovanie
vplyvu mestských aktivít.
Čo môžeme urobiť my?
Veta „Konaj lokálne a mysli globálne” vystihuje myšlienku, aby každý z nás mal na
pamäti základné princípy zodpovedného prístupu k svojmu najbližšiemu životnému
prostrediu, bydlisku, k svojmu mestu.
Aj my, predstavitelia samosprávy, si uvedomujeme svoju plnú zodpovednosť za
ďalší rozvoj a smerovanie mesta. Aby bolo možné v rámci nášho mesta zapracovávať princípy udržateľného rozvoja do všetkých dokumentov rozvoja mesta, potrebujeme vyhodnotiť jeho súčasný stav. Na tento účel je vypracovaný dotazník,
ktorý si môžete vyzdvihnúť vo vstupných priestoroch Radnice na Hlavnej ulici1,
v podateľni MsÚ Trnava na Trhovej ulici 3, alebo stiahnuť z internetovej stránky
www.trnava.sk.
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Čo projekt prinesie pre Trnavu?
V súčasnosti sa pripravuje na pôde Európskej komisie Stratégia mestského životného
prostredia, ktorá bude mať priame dôsledky na politiku rozvoja európskych miest. Pristúpenie nášho mesta k projektu predstavuje možnosť na naše zviditeľnenie v európskom meradle, ale zároveň je aj príspevkom k presadzovaniu záujmov trvalo udržateľného rozvoja a k zvýšeniu kvality života v našom meste. Výsledky, ktoré takto získame,
budú zverejnené prostredníctvom publikovanej správy o stave nášho mesta.
Vážení spoluobčania, vopred vám ďakujeme za vyplnenie dotazníka a za vašu
spoluprácu. Prosíme vás, aby ste vyplnené dotazníky odovzdali v podateľni MsÚ,
prípadne poslali na adresu:
Mestský úrad Trnava, úsek strategických koncepcií, odbor územného rozvoja
a koncepcií, Trhová 3, 917 01 Trnava, tel.: 033/59 06 246, 59 06 239.

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Mesto Trnava oznamuje, že v súlade s zákonom č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja začína práce na aktualizácii Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Trnava.

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja je strednodobým programovým dokumentom, ktorý obsahuje najmä:
 analýzu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava, hlavné smery
jej vývoja a stanovenie cieľov a zámerov do budúcna,
 úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry, v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach podpory regionálneho rozvoja,
 návrh finančného a administratívneho zabezpečenia plánu.
Pevne veríme, že v meste Trnava bude aktualizácia a doplnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja:
 spĺňať podmienky občianskej participácie na tvorbe dokumentu so zohľadnením požiadavky zachovania kvalitného životného prostredia pre ďalšie generácie. Z tohto
dôvodu predpokladáme vytvorenie pracovných skupín, ktoré budú schopné
 podieľať sa na príprave podkladov pre strednodobý program rozvoja mesta,
 obsahovať modelovú hodnotu projektu zapracovaním podmienok strategického
environmentálneho hodnotenia (SEA),
 priamo previazané na tvorbu konkrétnych projektov, o financovanie ktorých sa
budeme môcť uchádzať z fondov EÚ a iných zdrojov.
Z hore uvedených dôvodov aj touto cestou oslovujeme a pozývame k spolupráci:
 všetky potenciálne dotknuté subjekty štátnej správy,
 podnikateľský sektor,
Kontakt: Ing. Viera Vančová, MsÚ Trnava, 033/59 06 246
 akademickú sféru,
Ing. Branislav Pastucha, MsÚ Trnava 033/ 59 06 239
 zainteresovanú verejnosť,
 neziskový sektor,
aby sa zapojili aktívne do tvorby Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Trnava. Prvé stretnutie pracovných skupín sa predpokladá
15. 6. 2005 o 14.30 h v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva.
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Kaštieľ v Dolnej Krupej vás pozýva
Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum
ako správca Kaštieľa v Dolnej Krupej pripravilo na
letnú sezónu pre návštevníkov rad koncertných
podujatí pod názvom Hudobné leto v kaštieli.
V pestrej víkendovej ponuke si môže každý nájsť
svoj obľúbený hudobný žáner, prípadne obohatiť
sa novými zážitkami.

V areáli kaštieľa obkoleseného 17 hektárovým
historickým parkom, ktorý v jeho najvyššej polohe
stráži vzácny strom – sekvoja – je možné okrem
prechádzky navštíviť i expozíciu v Pamätníku
Ludwiga van Beethovena, venovanú vzťahom
skladateľa k rodine pôvodných majiteľov – Brunsvikovcov, tiež sa priamo v kaštieli dozvedieť čo-to
o starých hracích strojoch, gramofónoch a rôznych
zvukových nosičov počas prehliadky výstavy
UsCHOvaný ZVUK.
otváracie hodiny: utorok – piatok od 8.00 do 16.00 h
sobota – nedeľa od 10.00 do 15.00 h
park je verejnosti prístupný denne od 8.00 do 20.00 h
V priebehu mesiaca jún sa uskutočnia v koncertnej sále kaštieľa vyzdobenej barokovými freskami dva koncerty:
 12. júna o 17.00 h
POPULÁRNE MELÓDIE TROCHU INAK
účinkujú: žiaci klavírneho, sláčikového a gitarového oddelenia Základnej umeleckej
školy Mikuláša Schneidera Trnavského
 26. júna o 17.00 h
PERCUFONIA DUO
koncert melodických a rytmických bicích nástrojov
originálna syntéza prvkov vážnej a zábavnej hudby
účinkujú: Jaro Gregorovič a Štefan Bugala

Večer baletu a tanca
Pod týmto názvom sa uskutoční 25. júna o 18.00 h v DK Tirnavia prvý spoločný
tanečný koncert Súkromnej základnej umeleckej školy pri Štúdiu baletu Dušana
Nebylu a Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu.

Žiaci obidvoch škôl sa predstavia v klasických, moderných, ľudových a súčasných scénických baletných kreáciách. Po prvý raz budú účinkovať žiaci zo Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu na Hollého ulici 8 v Trnave.
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Oslavy svätorečenia košických mučeníkov
Slávnostná svätá omša pri príležitosti 10. výročia svätorečenia košických mučeníkov
a 100. výročia ich blahorečenia sa uskutoční 17. júna o 15.00 h v Kostole sv. Anny v Trnave, kde sú uložené telesné pozostatky sv. Mareka Križina. Po skončení omše bude
nasledovať pásmo o živote a odkaze košických mučeníkov, ktoré pripravili Matica
slovenská v Záhrebe a miestna organizácia Matice slovenskej v Trnave.

Na spomienkovej slávnosti, ktorú zorganizovalo Mesto Trnava v spolupráci
s Chorvátskym veľvyslanectvom na Slovensku a Arcibiskupským úradom v Trnave,
sa zúčastnia veľvyslankyňa Chorvátskej republiky Andrea Gustovič – Ercegovac so
spievodom, apoštolský nuncius Henryk Nowacki, arcibiskup Ján Sokol, Primátor
Trnavy Štefan Bošnák, zástupcovia Matice slovenskej zo Záhrebu a členovia Spoločnosti chorvátsko – slovenského priateľstva.

Koncert pri príležitosti Roka eucharistie
26. júna 2005 o 16.00 h  Dóm sv. Mikuláša
Detský spevácky zbor pri Základnej škole v Jaslovských Bohuniciach
Detský spevácky zbor pri Základnej škole v Zelenči
Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša
dirigenti: Katarína Mojžišová, Ladislav Vymazal

Eucharistický rok vyhlásil pápež Ján Pavol II. na slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 10. júna 2004 v Lateránskej bazilike. Rok sa začal v októbri 2004
Svetovým eucharistickým kongresom v mexickej Guadalajare. Ukončí ho Riadne
zasadnutie Synody biskupov venované téme eucharistia – prameň a vrchol života
a poslania cirkvi, ktoré sa uskutoční v dňoch od 2. do 29. októbra 2005.

Svätá omša v priamom prenose
Svätá omša pri príležitosti osláv sviatku Božského srdca sa uskutoční prvú júnovú
nedeľu 5. júna o 10.00 h na Trojičnom námestí. Svätú omšu, ktorá bude súčasťou
hudobného festivalu Dobrofest – Trnava 2005, bude vysielať v priamom prenose
aj Mestská televízia Trnava.

Building na Rybníkovej vás pozýva
 7. júna o 19.30 h

SMILSTVO – nezriadené obcovanie s druhým pohlavím – prednáška s diskusiou
z cyklu Spiritualita s Phd. Dušanom
Jaurom.
Sexualita má vplyv na všetky stránky ľudskej osoby v jednote jej tela a duše. Ide len
o túžbu uspokojovať svoje ego? Láska dáva
– žiadostivosť berie. Vstup voľný.

 14. júna o 20.00 h, Alex’s Cinema –

Posledné pokušenie Krista. Martin Scorsese. Projekcia filmu s diskusiou. Vstup
voľný.

 21. júna o 20.00 h

Mark KNOPFLER – projekcia DVD koncertu. Vstup voľný.
28. júna – ZATVORENÉ – PRÁZDNINY

Rybníková 14, www.the-building.com, infobuilding@yahoo.com
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OTVORENIE TRNAVSKEHO KULTÚRNEHO LETA
29. 6. 2005  Trojičné námestie
16.00  množstvo prekvapení pre deti a dospelých
účinkujú : ŠAŠO MAROŠ a jeho šou
deti z UNIŠKOLY
Bystrík Červený
INGOLA

finalisti SUPERSTAR
Zdenka Predná, Tomáš Bezdeda, Robo Mikla a Katka Koščová,
ďalší účinkujúci a veľa atrakcií
organizátori:
MESTO TRNAVA v spolupráci s ŽOS a.s. Trnava a DEXIA banka pobočka Trnava
mediálni partneri: Rádio NAJ a MTT

Putovná výstava Radosť v rodine
Po úspešnej prezentácii putovnej výstavy najlepších žiackych prác celoslovenskej súťaže Radosť v rodine 2004 na
Bratislavskom hrade, v Trenčíne, Košiciach, Nitre, Žiline,
Starej Ľubovni, Poprade, Leviciach a v Banskej Bystrici,
bude výstava otvorená od 9. júna do 15. júla 2005 v Západoslovenskom múzeu v Trnave.
Putovná výstava po slovenských mestách sa uskutočňuje
od septembra 2004 do júla 2005 pri príležitosti 10. výročia
Medzinárodného roka rodiny pripadajúceho na rok 2004
a oficiálne vyhláseného rezolúciou č. 56/113 Valného zhromaždenia OSN 19. decembra 2001.
Expozícia Radosť v rodine 2004 je súčasťou rovnomenného
projektu, ktorého organizátorom je Hnutie kresťanských
rodín v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom
v Bratislave a ďalšími mimovládnymi organizáciami. Projekt
je konkrétnou reakciou na rozšírené negatívne postoje a pocity frustrácie v spoločnosti.
Jeho zámerom je dať do popredia aspekty pozitívnych hodnôt rodiny a posilniť vedomie
detí a mládeže o tom, že rodina je pre ich rast tým najlepším prostredím. Projekt má
ambíciu prispieť k šíreniu radosti vo verejnosti.
Vystavené diela žiakov vo veku od šesť do pätnásť rokov stvárňujú buď dôležitý radostný okamih alebo udalosť v rodine, prípadne prežívanú radosť v bežnom živote rodiny.
Výstavu Radosť v rodine v Trnave pod záštitou primátora mesta Ing. Štefana Bošnáka
realizuje Mesto Trnava v spolupráci s Hnutím kresťanských rodín na Slovensku a Západoslovenským múzeom v Trnave. Zvlášť je určená žiakom trnavských škôl a školám
trnavského kraja, ale aj rodinám s deťmi a širšej verejnosti.
Výstavu si návštevníci v Západoslovenskom múzeu môžu pozrieť od utorka až do
piatku v čase od 8.00 do 17.00 h, v sobotu a nedeľu od 11.00 do 17.00 h.

pozvánky
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TRNAVSKÉ ZÁHRADNÉ SLÁVNOSTI
1. – 3. júla 2005 v záhrade Západoslovenského múzea
Letná noc má svoju čarovnú moc.
V starobylých záhradách koruny stromov
každý večer rozprávali príbehy
presahujúce rozme(a)ry nášho bytia.
Apetít zubu času pridal rozpadnutému
murivu krásu
a trsy trávy hladil ten, čo vozí hviezdy
po nebeských dráhach.
To všetko je pochované v nás
a Minerva to znovu prebudí
(ak budeme chcieť).
(cavo)

PIATOK 1. júla 2005
SIXTIES, ALEBO ROKY ŠESŤDESIATE

 The Breakers

Najznámejšia trnavská skupina, ktorá
sa po desaťročiach opäť zíde, ponúkne
v pôvodnom zložení autentický bigbeat zo
šesťdesiatych rokov.

 Laco Lučenič & Satisfactory

sprostredkujú multimediálne stretnutie
s velikánmi hudby šesťdesiatych rokov
20. storočia (Rolling Stones, Kinks, Who,
Beatles...), ktorého jedinečnosť zvýraznia
herecké improvizácie a obrazové projekcie.

SOBOTA 2. júla 2005
BEATLEMÁNIA V ZÁHRADÁCH
 Trnavský komorný orchester
Najznámejšie skladby najslávnejšej hudobnej skupiny všetkých čias The Beatles
v klasických aranžmánoch a v podaní Trnavského komorného orchestra.

 Brouci
The Beatles Revival
Dokonalé naštudovanie a predvedenie repertoáru najslávnejšej hudobnej skupiny
všetkých čias.
NEDEĽA 3. júla 2005
 SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
BOHDANA WARCHALA
Finále Záhradných slávností bude patriť
vážnej hudbe. Európsky uznávané hudobné teleso predvedie najznámejšie dielo
Antonia Vivaldiho Štyri ročné obdobia.
Vstupné na koncerty je dobrovoľné. Výťažok
zo vstupného bude venovaný na podporu
budovania hospica Svetlo v Trnave. Vstup
do záhrady múzea pri mestskom opevnení
je z Kapitulskej ulice.
Kontakt: Mgr. F. Čavojský, PhD.,
tel. 590 61 10, e-mail: cavojsky@trnava.sk

Galéria Jána Koniarka
 Kopplov kaštieľ

 Synagóga

bezOBRAZie (v rámci festivalu Multiplace)
Súčasný obraz v nových médiách

SHIFT (v rámci festivalu Multiplace)

kurátor: Vladimír Beskid
autori: Peter Rónai, Ľubo Stacho, Marek
Kvetan, Aneta Mona Chisa, Erik Binder, Ivor
Diosi, Erik Sille, Cyril Blažo, Boris Sirka
Projekt je výskumnou sondou do prostredia dnešnej vizuálnej kultúry na Slovensku, na vybranej vzorke autorov a diel sa
pokúsi predstaviť aktuálne podoby obrazového poľa.

kurátorka: Anna Vartecka
Autori: Dan Hanzlik, Pavel Mrkus (CZ)
Videoprojekcia a diaprojekcia pracujúca
s geometrickým tvaroslovím a urbánnym
kontextom.
SOCHA/OBJEKT
Salón Trnavského kraja
koordinácia: Anna Repášová
28. 6. – 26. 8. 2005
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Západoslovenské múzeum
 hlavná budova, Múzejné námestie 3
expozície:
Archeológia, Gotická Trnava, História
mesta, Ázijské umenie, Kampanologická
expozícia, Oratórium, Ľudová hrnčina,
Ľudový odev západného Slovenska
výstavy:
RADOSŤ V RODINE
Putovná literárno-výtvarná výstava tvorby
žiakov slovenských škôl,
vernisáž 9. júna o 16.30 h, do 15. 7. 2005.
MALIARI Z KOVAČICE
od 14. mája do 20. júna
MAROKO OČAMI GEOLÓGA
výstava fotografií a predmetov z ciest po
Maroku
JOSEPH JURČA – SOCHÁR
do 30. júna
ZAČALO TO DAGUERREOM
výstava fotoaparátov a fototechniky
ČO ANI ČAS NEODVIAL
výstava háčkovanej čipkyv dobovom interiéri, do 30. júna
PRÍRODA MALÝCH KARPÁT
fauna, flóra, mineralógia
Malých Karpát

a

geológia

máj 2005

ŠIJACÍ STROJ A KRAJČÍRSKE ZÁTIŠIE
zbierkový predmet mesiaca
17. – 19. júna
VÝSTAVA KAKTUSOV
Slovenský zväz záhradkárov – átrium
v hlavnej budove múzea
VÝSTAVA BONSAJOV
Bonsaj klub Trnava – nádvorie hlavnej
budovy múzea

 Dom hudby M. Schneidera Trnavského
expozície:
Pamätná izba Mikuláša 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
ŠKARNICLOVSKÁ TLAČIAREŇ
prevzatá výstava zo Záhorského múzea
v Skalici
výstava potrvá do 15. septembra 2005

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
 6. júna o 10.00 h v čitárni KJF

 13. júna o 10.00 h v oddelení pre deti,

Malá slávnosť pri príležitosti
PREDSTAVENIA KNIŽNÉHO DARU Z FRANCÚZSKA
ZO ZBIEROK SPOLOČNOSTI PRIATELIA BEZ
HRANÍC.
V spolupráci s mestom Trnava a Frankofónnym klubom Trnava.

o 12.30 h v pobočke Vodáreň, ZŠ Atómová 1
RÔZNIČKY.
Stretnutie detí so spisovateľkou a redaktorkou Danušou Dragulovou-Faktorovou.
V spolupráci s mestom Trnava v cykle
Kniha a ešte trochu viac.

 10. júna o 15.00 h v oddelení pre deti

 17. júna o 15.00 h oddelení pre deti

MOZAIKA VEDOMOSTÍ.
Súťaž pre malých i veľkých čitateľov.

S ABECEDOU DO SVETA.
Súťaž pre všetky zvedavé deti.

pozvánky
 23. júna o 10.00 h v hudobnom oddelení knižnice v Dome hudby Mikuláša
Schneidera Trnavského
POPULÁRNA HUDBA – DŽEZ. Hudobno-slovné pásmo pre študentov. Účinkujú Zuzana
Bilaničová a Mária Veselská.
V spolupráci s mestom Trnava v cykle
Hudba je harmónia života.

 29. júna
PRICHÁDZAME Z ROZPRÁVKY
Pozývame všetky rozprávkové postavičky na literárny karneval. Stretneme sa
o 9.30 h pred Knižnicou Juraja Fándlyho
v Trnave a spoločne poputujeme na Trojičné námestie, kde čaká všetkých bohatý
program. Tu sa uskutoční aj slávnostné
oceňovanie najlepších čitateľských kolektívov, ktoré sa úspešne zapojili do súťaže.
V spolupráci s mestom Trnava.

 POBOČKY KNIŽNICE JURAJA FÁNDLYHO

Chceli by ste:
 byť informovaní a vedieť, čo je nové vo
svete i doma? prečítať si odporúčané knihy
na hodinu literatúry?
 poradiť sa v oblasti módy, bývania, zdravia, záhradky?

jún 2005

 obohatiť si svoj citový život veršami?
 spríjemniť si svoj život čítaním poviedok, románov, napínavých detektívok,
životopisných románov?
 svojim najmenším deťom čítať krásne
ilustrované rozprávky a nemáte na to?
Navštívte pobočky Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave:
Modranka
Základná škola, Ul. I. Krasku 27
utorok, streda, piatok 13.00 – 17.00 h
Prednádražie
Základná škola K. Mahra 11
Tulipán
Základná škola, Gorkého 21
Vodáreň
Základná škola, Atómová 1
pondelok zatvorené
utorok, štvrtok 10.00 – 12.00 h,12.30 – 17.30 h
streda, piatok 9.00 – 12.00 h, 12.30 – 16.00 h
Platíte iba raz za rok, služby môžete využívať každý deň, vstup na podujatia je
voľný.

Divadlo Jána Palárika
veľká sála
1. pondelok 10.00  Zlaté kura
19.00  Koncert Lenky Filipovej – Best
of Tour
2. štvrtok 10.00  Učené ženy
19.00 h DOBROFEST – TRNAVA 2005,
otvárací koncert
3. piatok 18.00  Statky zmätky
6. pondelok 10.00  Budkáčik a Dubkáčik
7. utorok 19.00  Rodinné šťastie
8. streda 19.00  Terasa
9. štvrtok 10.00  Drotár
10. piatok 10.00  Pinocchio
19.00  Život na trikrát – Štúdio L+S
Bratislava
15. streda 19.00  Popanštená kotrba
– Srbské národné divadlo Nový Sad

22. streda 10.00  Falošné dôvernosti
23. štvrtok 19.00  Všetko o ženách
24. piatok 10.00  Budkáčik a Dubkáčik
27. pondelok 10.00  Pinocchio
19.30  Hra o láske – RND Bratislava
28. utorok 10.00  Zlaté kura

štúdio

7. utorok 10.00  Básnik a žena
15. streda 10.00  Plešatá speváčka
– verejná generálka
16. štvrtok 10.00 a 19.00  Plešatá
speváčka – predpremiéra
17. piatok 19.00  Plešatá speváčka
– PREMIÉRA
21. utorok 10.00 a 19.00  Plešatá
speváčka
23. štvrtok 10.00  Plešatá speváčka
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Program trnavských kín – jún 2005
kino HVIEZDA

premieta sa o 17.30 a 19.30 h, ak nie je
uvedené inak
01. – 03. 06.  PÁD TRETEJ RÍŠE
o 17.30 a 20.00 h
04. – 06. 06.  MISS ŠPECIÁLNY
AGENT 2: KRÁSNA A NEBEZPEČNÁ
07. – 09. 06.  KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ
o 17.30 a 20.00 h
10. – 14. 06.  STAR WARS EPIZÓDA III:
POMSTA SITHOV
o 17.30 a 19.45 h
11. – 12. 06.  ROBOTI
o 15.30 h, 12.6. aj o 13.30 h
15. 06.  GOMBÍKOVÁ VOJNA
16. – 22. 06.  SAW: BOJ O PREŽITIE
16. – 22. 06.  VEĽKÝ SEN MALEJ
ZEBRY
o 15.30 h, 19. aj o 13.30 h
23. – 24. 06.  CONSTANTINE
25. – 28. 06.  YESMENI
29. – 30. 06.  SLNEČNÝ ŠTÁT
DETSKÉ PREDSTAVENIA
v nedeľu o 13.30 h
05. 06.  VRABČIAK VILKO
12. 06.  ROBOTI
11. – 12.6 o 15.30 h, 12.6. aj o 13.30 h
19. 06.  VEĽKÝ SEN MALEJ ZEBRY
16. – 22. 6. o 15.30 h, 19. 6. aj o 13.30 h
26. 06.  PETER PAN

PRÍRODNÉ KINO

Začiatok predstavení o 21.30 h
01. – 03. 06.  PÁD TRETEJ RÍŠE
04. – 05. 06.  KRUH – 2
06. – 07. 06.  JEHO FOTER, TO JE
LOTOR
08. – 09. 06.  KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ
10. – 12. 06.  BLADE: TRINITY
13. – 14. 06.  FANTÓM OPERY

15. – 16. 06.  BOKOVKA
17. – 18. 06.  CONTANTINE
19. – 20. 06.  HITCH: LIEK PRE MODERNÉHO MUŽA
21. – 23. 06.  CUMLIKÁTOR
24. – 26. 06.  MISS ŠPECIÁLNY
AGENT 2: KRÁSNA A NEBEZPEČNÁ
27. – 28. 06.  HRA NA SCHOVÁVAČKU
29. 6. – 1. 7.  HONBA ZA POKLADOM
TEMPLÁROV

kino STAVBÁR – Modranka
premieta sa v nedeľu o 19.00 h

05. 06.  JEHO FOTER, TO JE LOTOR
12. 06.  ROBOTI
19. 06.  VEĽKÝ SEN MALEJ ZEBRY
26. 06.  PETER PAN

Kino OKO

premieta sa vo štvrtok, piatok a sobotu
o 19.00 h
02. 06.  STRATENÉ V PREKLADE
03. – 04. 06  JAR, LETO, JESEŇ,
ZIMA …A JAR
09. 06.  CONSTANTINE
10. – 11. 06.  JEDNA RUKA
NETLESKÁ
16. 06.  GOOOD BYE LENIN
17. – 18. 06.  PRÍLIŠ DLHÉ ZÁSNUBY
23. 06.  ČESKÝ SEN
24. – 25. 06.  SLNEČNÝ ŠTÁT
30. 06.  ŽELARY

Filmový klub NAOKO

Premieta sa v stredu o 19.00 h
01. 06.  STRATENÉ V PREKLADE
08. 06.  CONSTANTINE
15. 06.  GOOD BYE LENIN!
22. 06.  ČESKÝ SEN
29. 06.  ŽELARY

DNI ZDRAVIA 2005

jún 2005

10. ročník

Piatok 24. júna 2005

 KATOLÍCKA JEDNOTA

 RADNICA

09.00 – 12.00 
13.00 – 16.00  MUDr. Elena Ďurišová –
poradenské služby, vyšetrenie denzitometrom

8.00 – 15.00  ŠZÚ – vyšetrenie cholesterolu
a cukru z kvapky krvi odobratej z prsta
na Reflotróne (nalačno), meranie tuku,
vyšetrenie pre fajčiarov smokerlyzerom
8.00 – 15.00  poradenské služby: životné
prostredie, hygiena a výživa detí, choroby
z povolania, infekčné ochorenia atď.
8.00 – 15.00  odber vzoriek vody a zeleniny

 TROJIČNÉ NÁMESTIE
09.00 – 17.00  meranie cholesterolu, tuku
a krvného tlaku firmou Comm – Flóra
09.00 – 18.00  prezentácia firiem, predaj
výrobkov zdravej výživy
09.50 – 10.00  informačný vstup
10.00 – 10.30  program Kalokagatie
10.30 – 10.35  vystúpenie mažoretiek
10.35 – 10.45  slávnostné otvorenie
10 ročníka Dní zdravia
10.45 – 10.50  vystúpenie mažoretiek
10.50 – 12.00  program Kalokagatie
13.00 – 16.00  maľovanie na tvár
13.00 – 14.00  vystúpenie Dixielandu ZUŠ
14.15 – 15.00  vystúpenie EMILY
15.00 – 16.00  divadlo MASKA – Baba Jaga
16.00 – 16.20  Joga v dennom živote
16.30 – 17.00  Aerobic No1 – vystúpenie detí
17.00 – 17.20  WU - SHU
17.20 – 17.40  Brušné tance – Team aerobic
17.40 – 18.00  Tanečná skupina The nox

 ZUŠ M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO
13.00 – 18.00  poradenské služby, meranie
osteoporózy – MUDr. Bohuslav Dobrovodský
9.00 – 16.00  – ukážky klasickej masáže,
fyzikálnej terapie, liečebnej telesnej výchovy
– študenti Strednej zdravotníckej školy v Trnave

 HLAVNÁ ULICA (PEŠIA ZÓNA)
09.00 – 16.00  meranie krvného tlaku,
zásady prvej pomoci
09.00  netradičné športy – skákanie cez
švihadlo, pre žiakov ZŠ a SŠ

 STAROHÁJSKA ULICA PO TROJIČNÉ NÁM.
Chodník plný zdravia – súťaž pre žiakov 2. a 4.
ročníkov ZŠ (osem stanovíšť)

10.00 – 14.00  študenti Strednej
zdravotníckej školy – meranie tlaku

 KALOKAGATIA
09.00  beseda na tému Mládež a zdravý
životný štýl – pre žiakov I. stupňa
základných škôl
Výtvarná súťaž Záchranari sú už tu pre deti
MŠ, žiakov ZŠ a osemročných gymnázií
a žiakov špeciálnych ZŠ,
vyhodnotenie súťaže o 13.00 

Sobota 25.júna 2005
 RADNICA
08.00 – 12.00  Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Trnave – vyšetrenie
cholesterolu a cukru z kvapky krvi odobratej
z prsta na Reflotróne, meranie tuku –
vyšetrenie fajčiarov smokerlyzerom
08.00 – 12.00  poradenské služby
ako v piatok

 NA PEŠEJ ZÓNE
08.00 – 11.00  meranie krvného tlaku

 TROJIČNÉ NÁMESTIE
Meranie cholesterolu, tuku a krvného
tlaku firmou Comm – Flóra
08.00 – 12.00  prezentácia firiem, predaj
výrobkov zdravej výživy
10.00 – 11.30  Slovenská gymnaestráda

 ZUŠ M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO
08.00 – 12.00  vyšetrenie denzitometrom
– MUDr. Bohuslav Dobrovodský,
poradenské služby
09.00 – 11.30  ukážky klasickej masáže,
fyzikálnej terapie

 KATOLÍCKA JEDNOTA
9.00 – 11.00  MUDr. Elena Ďurišová
– poradenské služby,
vyšetrenie denzitometrom

novinky
z radnice

Divadlo Jána Palárika
19.00 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE FESTIVALU
účinkujú: Bob Brozman (USA)
Monogram(CZ)

 Piatok 3. 6. 2005
Trojičné námestie
16.00 – 16.40  Monogram (CZ)
KONCERT VISEGRAD 4
16.55 – 17.35  Another Country (H/USA)
17.50 – 18.30  Country Team (SK)
18.45 – 19.25  Blues Station (CZ)
19.40 – 20.20  Lonstar (PL)
+ tanečný súbor Maryland

Dom hudby
15.00-16.00 FACE TO FACE
Peter Rowan (USA), Lonstar (PL),
Toni Balocco (I), Luboš Novotný (CZ)

16.55 – 17.35  Zydeco Alligators (D)
17.50 – 18.30  Philipe Naudot
and Vodopád (F/SK)
18.45 – 19.25  Nový Rownák (SK)
19.40 – 20.20  Pavlína Jíšová a CS Band (CZ/SK)
20.35 – 21.15  Shannon (CZ)
21.30 – 22.10  Žobráci (SK)
22.30 – 23.20  Belasí (SK)
23.40 – 00.40  František Nedvěd a Druhé
podání (CZ) + tanečný súbor Maryland

Dom hudby
14.00 – 15.00 FACE TO FACE
Bob Brozman (USA), Rollie Tussing (USA),
show case – Schoen guitars

Synagóga
17.00 KONCERT PRE FAJNŠMEKROV
Blue Sounds (PL), Toni Balloco (I),
Rollie Tussing (USA)

Art Club

21.00 KONCERT HVIEZD DOBROFESTU
Peter Rowan & Druhá Tráva (USA/CZ)
Bob Brozman (USA), Blue Sounds (PL)

20.00 DOBRO SESSION
Dlhé diely (SK), Jakub Kořínek (CZ),
Mikael Larsen & Friends (DK/USA),
Bonzo & The Resonators (SK),
Kaffeehaus Blues Projekt (D) a ďalší

F-Music Club

F-Music Club

Reštaurácia Fénix

21.00 Nový Rownák (SK)

21.00 Mudpack (D)

 Sobota 4. 6. 2005

 Nedeľa 5.6.2005

Trojičné námestie

Trojičné námestie

09.30 – 15.00  Young & Gifted
09.30 – 10.00  Country Beat 3+1(SK)
10.10 – 10.40  L.P.S.(SK)
10.50 – 11.20  Kaffehaus blues projekt (D)
11.30 – 12.00  Country Dostavník (SK)
12.10 – 12.40  BG Time (SK)
12.50 – 13.20  Jana Máčovská & band (SK)
13.30 – 14.00  Flowline (SK)
14.10 – 14.50  Mudpack (D/)

Trojičné námestie
15.20 – 16.00  Návrat (SK)
16.00 – 16.40  Freegrass (CZ)

BLIŽŠIE K TEBE, PANE
15.00 – 16.00  Heaven’s Shore (GB/SK)
16.00 – 16.40  Reliéf (CZ)
16.55 – 17.35  Veslári (SK)
17.50 – 18.30  Dřevěná Tráva (CZ)
18.45 – 19.25  Neznámi (SK)
19.40 – 20.20  Cop (CZ)
20.35 – 21.20  Žalman a spol. (CZ)
21.35 – 22.20  Slniečko (SK)

SATELITNÝ KONCERT V HLOHOVCI
Cop (CZ)
Zydeco Alligators (D)
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 Štvrtok 2. 6. 2005

