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Ráno bolo ako každé iné. Teplomery, toaleta a ranná vizita. 
Počas nej prasklinu na plafóne vojenskej nemocnice ožiarili prvé lúče slnka. 

Nič, čo by charakterizovalo končiaci sa rok 1987. Pohľad z okna vykúrenej 
chodby naznačoval jar, nebyť kŕdľa vrán na suchých konároch stromov. 

Iba vianočný stromček v spoločnej jedálni pripomínal Štedrý večer. 
Spolu s rybím filé a zemiakovým šalátom mal v tomto sterilnom prostredí 
dotvoriť sviatočnosť chvíle. Tá však neprichádzala. Ani večer z blikajúceho 

okna televízie. Výnimočne ju mohli pacienti sledovať do desiatej. Pobral som sa 
k svojej obrazovke. K oknu na chodbe. Malo už svojho diváka. 

Stála pri ňom mladá sestra, ktorá nastúpila na nočnú. 
Letmo sa obzrela a ďalej zamyslene hľadela do tmy nemocničnej záhrady. 

Pristúpil som k druhej obločnici a spýtal sa: „Smutno za rodinou?“ 
„Nie. Zvykla som si na samotu.“ 

Spozornel som a skúsil nadviazať: „No počas Štedrého večera by bolo 
sviatočnejšie doma, nie?“ Ticho, skrývaný smútok a potlačená spomienka 
z detstva spôsobili opadávanie omietky z fasády tvrdosti. Rozprávaním sa 

poodkryl príbeh nenaplneného cieľa. Bola z malého juhočeského mestečka, 
v ktorom bol jej otec predsedom mestského výboru. Vianoce vzhľadom na 

svoje postavenie a dobu príliš doma neoslavovali. Darčeky však patrili ku 
koloritu sviatkov. S pribúdajúcimi rokmi z nich strácala spontánnu radosť. 

Rodičia neboli zlí, skôr nemali na ňu čas. 
Svoje rozpory s nimi pod vplyvom doby i dospievania nechávala vrieť v sebe. 

Po maturite na zdravotnej škole ju neprijali na medicínu. Rozhodla sa odísť 
z domu. Našla prácu vo vojenskej nemocnici, ktorá jej poskytla ubytovňu. 

Druhý rok tak Vianoce trávila bez rodičov. Čriepky zo svojho života ukončila 
konštatovaním: „Sviatok ani domov nie sú otázkou miesta.“ 

Súhlasil som a spontánne dodal: „Je dobré, že dnes máte službu vy.“ 
„Prečo?“ 

„Prinášate sviatočnú atmosféru tým, ktorí sú viazaní na domov a chýba im.“
Usmiala sa. Z izby na konci chodby sa ozval zvukový signál. Najstarší pacient 

sa lúčil so životom. Rýchlo odišla. V srdci mi zostal pocit, ktorý začal rásť počas 
rozhovoru. Čakal som naň od rána. Sviatočno. Chvenie duše v dotyku s tepom 

života. Uvedomil som si, že som ho hľadal vo formách, 
ktoré sú bez pochopenia celku a ľudí s otvoreným srdcom prázdne. 

Napriek prostrediu a bez priateľov som prežil Štedrý večer s bázňou v duši. 
Ráno pred odchodom do ubytovne prišla sestra do našej izby a poďakovala sa mi: 

„Aj vďaka vám to bol pekný večer.“ Od tej doby nosím v sebe presvedčenie, 
že každý z nás môže byť hviezdou. Svietiacou na ceste iným. 

Vďačnosťou za život a ľudí. S vedomím nevysloviteľného presahu. 

Pavol TOMAŠOVIČ

Každý môže byť hviezdou
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Chorvátsky prezident navštívil Trnavu
Pri príležitosti svojej návštevy v Trnave 4. novembra odovzdal prezident Chorvát-
skej republiky Stjepan Mesić primátorovi mesta Štefanovi Bošnákovi a predsedovi 
chorvátskej komunity v SR Jurajovi Cvečkovi prezidentské vyznamenania – Rády 
Danice chorvátskej s pečaťou Marka Marulića za upevňovanie kultúrnych a ďalších 
vzťahov medzi Chorvátskom a Slovenskom. 

Na krátkom spoločnom rokovaní pre-
zident Stjepan Mesić a primátor Trnavy 
pripomenuli bohaté spoločné historické 
kontakty našich národov a zároveň hľadali 
možnosti ďalšej spolupráce pri rozvíjaní 
Európy so zachovaním rôznosti národných 
kultúr a z toho vyplývajúcich možností 
vzájomného obohacovania.

Po spoločnom pracovnom obede si prezi-
dent Stjepan Mesić a jeho manželka Milka 
Mesićová prezreli kultúrnohistorické pa-
mätihodnosti mesta Trnava. 

Vzťahy medzi Chorvátskom a Slovenskom majú aj vďaka iniciatíve mesta Trnava 
a partnerských chorvátskych miest pevný základ nielen v histórii, ale sú živé i v sú-
časnosti. Pred piatimi rokmi 6. decembra bola na podnet bývalého veľvyslanca Chor-
vátskej republiky na Slovensku uzavretá dohoda o partnerskej spolupráci medzi mes-
tami Trnava a Varaždín. V rámci hľadania obcí a miest s rovnakým názvom Trnava 
nadviazala kontakty s opčinou Trnava v županiji Osječko Baranjska. 

Významné kultúrne kontakty s Chorvátskom úspešne nadviazalo aj Divadlo Jána 
Palárika, ktoré usporiadalo dva ročníky divadelného festivalu Gavranfest s hrami 
chorvátskeho dramatika svetového mena Mira Gavrana a v decembri 2002 hosťovalo 
s inscenáciou hry tohto autora Noc bohov vo Varaždíne i v Záhrebe.

Pri príležitosti návštevy pápeža Jána Pavla II. 11. septembra 2003 prijali pozvanie 
do Trnavy i zástupcovia mesta Varaždín. O mesiac neskôr 6. novembra sa v Trnave 
uskutočnilo odhalenie pamätnej tabule, ktorú venovala Univerzita v Záhrebe vo 
svojom 335. akademickom roku Trnavskej univerzite. Táto tabuľa na budove bývalej 
Trnavskej univerzity  pripomína, že v rokoch 1635 – 1777 tu študovalo a vyučovalo veľa 
chorvátskych študentov a profesorov. Na slávnostnom akte sa zúčastnila aj rektorka 
Záhrebskej univerzity prof. Helena Jasna Mencer a pozvanie prijali i zástupcovia 
mesta Varaždín. Folklórna skupina KUD Vindija z tohto mesta sa v auguste toho 
istého roka zúčastnila na festivale Trnavská brána.

Pri príležitosti jubilea Antona Vrančiča v roku 2004 zorganizovala Univerzita v Zá-
hrebe výstavu na Trnavskej radnici.  

Delegácia mesta Varaždín sa 17. júna tohto roku v Trnave zúčastnila na pietnej 
spomienke na Košických mučeníkov pri príležitosti 100. výročia ich blahorečenia a 10. 
výročia svätorečenia.

Na podnet kolegov z mesta Varaždín sa Trnava zapojila do Medzinárodného projektu 
ADHOC v rámci programu Interreg IIIB – obnova historických miest. 

Zástupcovia mesta Trnava sa zúčastnili na najväčšom mestskom turistickom festiva-
le Špacírfest vo Varaždíne od 3. do 5. septembra.                  -redakcia-, foto: R. Jalovec
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Väčšina vlastníkov súhlasí s predajom
Do 18. novembra podpísalo kúpnu zmluvu na predaj pozemkov pod prvou etapou 
výstavby severného obchvatu osemdesiat percent vlastníkov pôdy. 

Pre Novinky z radnice tento údaj potvrdila hovorkyňa Slovenskej správy ciest Vik-
tória Kmeťová. Podľa jej slov sa situácia pohla dopredu, a Slovenská správa ciest 
robí všetko pre to, aby sa výstavba začala v čo najskoršom termíne. 

Projektová dokumentácia na stavebné povolenie pre prvú etapu obchvatu je 
hotová, podľa informácií v čase uzávierky tohto vydania Noviniek z radnice do 
30. novembra mala byť už hotová aj projektová dokumentácia pre druhú etapu. 
Hneď na to sa začne pripravovať projektová dokumentácia na záverečnú tretiu 
etapu, ktorá by mala byť ukončená v marci budúceho roka. 

Podľa pôvodných predpokladov sa mali práce na výstavbe prvej etapy začať už 
koncom tohto roka, ale majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov spôsobilo mierne 
zdržanie. Na cenu pozemkov určenú súdnym znalcom však zatiaľ neprišla žiadna 
negatívna odozva a nič teda nenasvedčuje tomu, že by muselo prísť k vyvlastňova-
niu pôdy a ďalšiemu posúvaniu začiatku výstavby. 

Práce na výstavbe obchvatu budú pokračovať kontinuálne, výstavba druhej etapy 
sa začne ešte pred ukončením prvej, ktorá bude hneď skolaudovaná a odovzdaná do 
užívania.                                                                                                                    -eu-

Na Nitrianskej bude okružná križovatka 
Na budúci rok by sa mala začať výstavba okružnej kri-

žovatky na Tamaškovičovej, Sladovníckej a Nitrianskej 
ulici v Trnave. Stavba bude súčasťou rekonštrukcie Nit-
rianskej ulice v úseku od Mikovínyho po Tamaškovičovu 
ulicu, ktorú pripravuje Slovenská správa ciest. Podľa 
slov vedúceho úseku dopravy a cestného hospodárstva 
Mestského úradu v Trnave Ing. Milana Hábu je už pri-
pravená projektová dokumentácia na stavebné povolenie 
tejto etapy.

Križovatka na Nitrianskej je v súčasnosti miestom s najväčším počtom nehôd v Tr-
nave. „Veríme, že okružná križovatka tento problém vyrieši. Zminimalizujú sa kolízne 
body a zníži sa rýchlosť jazdy, na druhej strane sa zvýši priepustnosť križovatky a zmi-
nimalizujú sa časové straty pri jej prejazde. V špičkových hodinách by sa tu už nemali 
vytvárať kolóny áut. Zvýši sa aj bezpečnosť chodcov, lebo priechody pre nich budú 
jednoznačne definované. Zlepší sa technický stav komunikácie, odvodnenie, a vďaka 
plánovaným sadovníckym úpravám aj jej estetický vzhľad,“ povedal Milan Hába.

Žiadosťou o stavebné povolenie budú dotknuté tri stavebné úrady, lebo stavba sa 
má uskutočniť na ceste prvej a druhej triedy i na miestnych komunikáciách. 

Rekonštrukcia cesty bude pokračovať smerom von z mesta, kde by mal byť vybu-
dovaný štvorpruh v šírke diaľničného privádzača. Podľa informácií zo Slovenskej 
správy ciest by mala byť výstavba na budúci rok začatá i dokončená.                  -eu-
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Lávka nad traťou bude čoskoro opravená
Do konca decembra by mala byť dokončená rekonštrukcia lávky pre peších nad 
železničnou traťou na Coburgovej ulici. 

Prvú etapu obnovy zrealizovalo Mesto Trnava už v roku 2002 po prevzatí tejto 
lávky do svojho vlastníctva. „Vtedy sme si dali vypracovať projektovú dokumentáciu 
na jej kompletnú rekonštrukciu, ale Železnice Slovenskej republiky nám nepovolili 
výluku dopravy, ktorá bola pri opravách tohto rozsahu nevyhnutná. Navrhli nám, 
že mesto môže dokončiť práce v rámci plánovanej modernizácie trate,“ povedala Ta-
tiana Vavrová z odboru komunálnych služieb Mestského úradu v Trnave a pokračo-
vala: „Požiadali sme firmu, ktorá modernizáciu trate realizovala, aby dokončila na 
náklady mesta aj rekonštrukciu lávky, toto rokovanie však nebolo úspešné.“ 

V čase uzávierky tohto vydania Noviniek z radnice sa uskutočnilo rokovanie 
zástupcov Mesta Trnava so zástupcami Železníc SR, kde sa obe strany dohodli, že 
rekonštrukciu lávky urobí firma, ktorú vyberie mesto a železnice budú mať odborný 
dohľad nad realizáciou prác. Tie sa začali už v novembri. Počas nich bude demon-
tovaná pochôdzna časť, aby mohlo byť pod ňou zrealizované oplechovanie brániace 
kontaktu s trolejami a vedením vysokého napätia. Zabezpečí sa odvodnenie lávky, 
jej konštrukcia bude vystužená priečnymi väzníkmi, očistená od hrdze a ošetrená 
ochranným náterom. Práce by mali byť hotové do polovice decembra. 

„Prosíme občanov, aby dovtedy rešpektovali fakt, že lávka je počas rekonštrukč-
ných prác nepriechodná a pohyb po nej je životu nebezpečný. Aby sa občania mohli 
dostať bez zbytočných obchádzok do zamestnania alebo domov, Mesto Trnava sa 
dohodlo so Slovenskou autobusovou dopravou, že autobusové linky budú mať až do 
konca decembra predĺženú trať z Prednádražia na zastávky TAZ I a TAZ II,“ dodala 
Tatiana Vavrová.                                                                                                            -eu-

Na výrub vždy musí byť zákonný dôvod
Šesťdesiatosem stromov, dvestošesťdesiatpäť kríkov a ďalších približne 165 
metrov štvorcových záhonov z krov a živých plotov bude náhradou za tridsaťse-
dem vyrúbaných stromov v rôznych lokalitách Trnavy. Dôvodom na výrub boli vo 
všetkých prípadoch žiadosti zo strany občanov a investičné akcie mesta. 

Nie vo všetkých prípadoch získali žiadatelia súhlas na výrub. Odbor životného 
prostredia Mestského úradu v Trnave – referát ochrany prírody a krajiny nepovo-
lil vyrúbanie dvadsiatich stromov z dôvodu ich vysokej sadovníckej hodnoty. „Ani 
výruby drevín v rámci investičných akcií Mesta Trnava nemusia byť vždy odborom 
životného prostredia odsúhlasené,“ potvrdzuje tento fakt pracovníčka tohto odboru 
Ing. Jana Galková. Podľa jej slov sa vždy dôkladne posudzuje zdravotný stav drevín, 
ich sadovnícka hodnota a možná dĺžka života.  

Spomínaný výrub a náhradná výsadba majú byť zrealizované na Moyzesovej, Mo-
zartovej, Čajkovského a Zelenej ulici. V prvom prípade ide o vyrúbanie dvadsiatich 
líp na základe žiadosti občanov v rámci údržby zelene. Náhradná výsadba sa na 
Moyzesovej uskutoční kvôli zložitejšej príprave miesta na jar budúceho roka a pozo-
stávať bude z osemnástich nových stromov.
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Osem stromov na Mozartovej ulici nahradí sedemnásť novo vysadených stromov 
a dvestošesťdesiatpäť kríkov živého plota. Na Čajkovského ulici sa v rámci rekon-
štrukcie parkovísk musia vyrúbať štyri stromy, ktoré budú nahradené tridsiatimi 
tromi novými stromami a veľkou plochou kríkov. Len na Zelenej ulici, kde museli 
byť tri kríky a dva stromy odstránené kvôli výstavbe chodníka, sa náhradná vý-
sadba nemôže uskutočniť kvôli podzemným inžinierskym sieťam.

Okrem týchto výrubov sa v rámci pestovateľských zásahov uskutoční výrub 
stromov v izolačnom zelenom páse za sídliskom Hlboká. „Prebierku urobíme podľa 
pestovateľských zásad. Tisícky stromov, ktoré tu boli vysadené lesníckym spôsobom 
v spone meter krát meter, si už začali navzájom konkurovať. Odstránime predo-
všetkým tie, ktoré sú poškodené zatienením, poľnou zverou alebo mrazovými trhli-
nami, cez ktoré vnikla do dreva nákaza,“ povedala Ing. Jarmila Garaiová z úseku 
územného rozvoja mestského úradu. 

Presný počet stromov, ktoré sa musia odstrániť, nebol v čase našej uzávierky ešte 
určený. Zásahy sa skončia začiatkom decembra. Vyrúbané neperspektívne stromy 
nevyjdú nazmar, budú rozdrvené a získaná drevná hmota sa použije na vysypanie 
chodníka v lesoparku. Cieľom je vtiahnuť toto územie do sídliska ako odpočinkovú 
zónu so stožiarmi verejného osvetlenia a lavičkami. 

Ďalšou významnou aktivitou bude pokračovanie prác na revitalizácii Parku 
Janka Kráľa, kde budú tiež odstránené iba poškodené a neperspektívne stromy. Ná-
hradná výsadba bude pozostávať zo šesťdesiatich stromov, tisíc šesťsto dvadsiatich 
deviatich metrov štvorcových kríkových záhonov a približne osemsto osemdesiatich 
siedmich metrov štvorcových trvalkových záhonov. V nasledujúcom období tu budú 
osadené aj lavičky a verejné osvetlenie, aby park opäť mohol slúžiť ako bezpečná 
oddychová zóna pre obyvateľov priľahlého sídliska.                                                 -eu-

Ihličnany namiesto topoľov na Lokomotíve
Dvadsaťdva stromov a osemstopätnásť ďalších drevín vytvorí náhradnú výsadbu 
za dvadsaťpäť vyrúbaných stromov v športovom areáli Lokomotíva Trnava. 

Dôvodom na výrub, o ktorý požiadala Správa kultúrnych a športových zariadení 
mesta Trnava, je hrozba, že mesto by kvôli nedodržaniu optimálnych podmienok 
prevádzky nedostalo záruku od výrobcu nového umelého trávnika Excellence 60 
na futbalovom ihrisku. Padajúce lístie z topoľov nie je možné dokonale z trávnika 
odstrániť. Organické zbytky  zašliapavané medzi vlákna trávnika a do stabilizačnej 
výplne by spôsobovali jeho prehnívanie. 

Za vyrúbané dreviny bude vysadených jedenásť smrekov a jedenásť borovíc s výš-
kou približne tri a pol metra a živý plot z osemdesiatich tují. Nižší živý plot bude 
vytvorený zo sedemsto tridsiatich piatich kríkov vtáčieho zobu. Všetky dreviny sa 
vyznačujú rýchlym rastom. 

Podľa informácií, ktoré redakcii poskytla Ing. Jarmila Garaiová z úseku územné-
ho rozvoja odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave v čase 
uzávierky tohto vydania Noviniek z radnice, náhradná výsadba stromov a tují má 
byť hotová do konca novembra, živý plot bude vysadený na jar budúceho roka.          

-eu-
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Spaľovňa nie je v zhode s územným plánom
Poslanci mestského zastupiteľstva vydali na svojom 18. riadnom zasadnutí 25. ok-
tóbra opätovné nesúhlasné stanovisko s výstavbou spaľovne nebezpečných od-
padov v areáli Fakultnej nemocnice v Trnave. Zároveň nemocnici znova ponúkli na 
tento účel iný, z hľadiska Územného plánu mesta Trnava vhodnejší pozemok.

Tento bod bol po prvý raz na programe rokovania mestského zastupiteľstva 28. júna 
tohto roka. Už vtedy poslanci so zámerom nesúhlasili a odporučili žiadateľovi 
umiestniť spaľovňu v lokalite, ktorá je v zmysle územného plánu mesta určená na 
výstavbu zariadenia tohto druhu. Fakultná nemocnica na základe tohto nesúhla-
su prehodnotila navrhovanú činnosť spaľovne a predložila novú žiadosť o vydanie 
súhlasu s výstavbou. Zmeny sa netýkali jej umiestnenia, ale množstva a druhov 
spaľovaných odpadov. 

Na verejné prerokovanie novej žiadosti 12. októbra bola doručená aj nesúhlasná 
petícia obyvateľov Tamaškovičovej ulice. Vyjadrili v nej obavy, že po výstavbe spa-
ľovne sa ešte viac zhorší životné prostredie v tejto oblasti, ktoré je aj v súčasnosti 
značne zaťažené prašnosťou, hlukom a exhalátmi.

Poslanci mestského zastupiteľstva po zvážení zmien v návrhu na výstavbu spaľovne 
vo svojom stanovisku skonštatovali, že tento zámer naďalej nie je v súlade s Územ-
ným plánom mesta Trnava. Aby bola zaistená návratnosť vynaložených prostriedkov, 
spaľovňa by musela počas celej svojej životnosti využívať takmer celú svoju kapacitu 
a uvažuje sa v nej aj o spaľovaní takých odpadov, pre ktoré jestvujú environmentálne 
vhodnejšie spôsoby zaobchádzania. Umiestnenie zariadenia tohto druhu v areáli ne-
mocnice a v blízkosti obytnej zóny nie je vhodné ani podľa príslušnej technickej normy 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá určuje pre zariadenia 
tohto druhu minimálne sedemstometrový odstup od obytných priestorov.

  

Najnovší počítačový kurz pre všetkých
Počítačový kurz pre všetkých sa uskutočnil počas novembra v počítačovej učebni 

Akadémie vzdelávania na Pekárskej ulici. 
Myšlienka zrealizovať tento kurz pre širšiu verejnosť vznikla na základe záujmu, 

ktorý prejavili občania, členovia občianskych združení a organizácií neinvestičného 
charakteru po úspešnom Počítačovom kurze pre seniorov. Aj tento kurz pripravili 
pracovníčky odboru vzdelávania mestského úradu v spolupráci s Akadémiou vzde-
lávania. Vo výhľade je aj ďalšie organizovanie vzdelávania občanov v tomto smere.

Počas šesťdesiatich vyučovacích hodín si jeho účastníci mohli osvojiť v dobre vy-
bavenej učebni pod vedením kvalifikovaného lektora zručnosti v práci s počítačom, 
ktoré sú dnes neodmysliteľnou súčasťou administratívnej praxe a základnou pod-
mienkou rýchleho prístupu k informáciám. Vyučovanie sa uskutočňovalo trikrát do 
týždňa po piatich vyučovacích hodinách. 

Frekventanti kurzu získali po úspešnom absolvovaní certifikát akreditovaný Mi-
nisterstvom školstva SR a rozšírili tak svoje možnosti uplatniť sa vo vlastnom povo-
laní alebo na trhu práce.                                                                               -redakcia-

-eu-
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Vo Hviezde je už aj filmový klub NAOKO
Slávnostným prestrihnutím pásky bola 8. novembra po kompletnej rekonštrukcii 
kinosály obnovená činnosť trnavského kina Hviezda. 

Cieľom obnovy, ktorá sa začala v druhej 
polovici augusta, bolo zvýšenie štandardu 
a rozšírenie možností využitia tohto ob-
jektu. Kinosála má dnes nové ozvučenie 
zodpovedajúce súčasným náročným požia-
davkám, k dispozícii je aj DVD projektor, 
komfortný zážitok z premietania dopĺňa 
nové premietacie plátno. Nechýba pódium 
a zázemie pre účinkujúcich, nové sedadlá 
sú vybavené sklápacími písacími stolíkmi. 
Priestor vďaka tomuto vybaveniu bude 
môcť slúžiť nielen na premietanie filmov, 

ale aj na usporadúvanie konferencií, súťaží, festivalov, menších divadelných pred-
stavení a koncertov. 

Najmä pre náročnejších filmových divákov je prínosom fakt, že kino Hviezda za-
strešilo po zrušení kina OKO filmový klub NAOKO. Ako prvý v novej kinosále bol 
premietnutý práve klubový film Cesta samuraja. „Sme radi, že môžeme v Trnave 
naďalej ponúkať divákom hodnotnú nekomerčnú filmovú tvorbu, ktorá sa obvykle 
v kinách neobjavuje a vytvárať tak alternatívu bežnej filmovej distribúcie,“ povedal 
vedúci filmového klubu NAOKO Marek Zelina. Podľa jeho slov bude klub v tejto 
sezóne pokračovať vo svojej činnosti s Projektom 100, ktorý do 15. decembra na 
území Slovenskej i Českej republiky priblíži divákom desať filmov zo Zlatého fondu 
svetovej kinematografie. 

Ako zdôraznil vedúci kina Hviezda Michal Hutira, cena vstupeniek na klubové i bež-
né predstavenia bude aj v rekonštruovanej kinosále najnižšia v rámci celej Trnavy.       
                                                                                                                   -eu-, foto: -es-

Pomoc pre zdravotníctvo a vzdelávanie
Popri samospráve sa v Trnave snažia vytvárať podmienky spolupatričnosti a pod-

porovať verejnoprospešné aktivity aj Klub priateľov Trnavy a Nadácia Trnava Tr-
navčanom. Občianske združenie Klub priateľov Trnavy sa môže v zmysle zákona č. 
595/2003 Z.z. uchádzať o 2 percentá zo zaplatenej dane od fyzických i právnických 
osôb. Z takto získaných prostriedkov v sume 3,4 milióna korún za rok 2004 bolo 
možné na základe rozhodnutia členov výboru Klubu priateľov Trnavy finančne pod-
poriť aktivity mesta Trnava. V tomto roku si spoločne s Nadáciou Trnava Trnavča-
nom určili priority v oblasti vzdelávania a oblasť zdravotníctva. 

Projekty z oblasti zdravotníctva, ktorých hodnota predstavuje 3,075 milióna 
korún, boli podporené takto:
 Detská klinika Fakultnej nemocnice (FN) v Trnave – nákup mobilného nábytku 
ku každému špeciálnemu lôžku pre jednotku intenzívnej starostlivosti,
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 Novorodenecké oddelenie FN v Trnave – nákup prístroja na umelé dýchanie pre 
novorodencov,
 Ušno-nosno-krčné (ORL) oddelenie FN Trnava – nákup špeciálneho prístroja 
(tympanometra) na meranie sluchu,
 Oddelenie dlhodobo chorých FN Trnava – nákup špeciálnej sprchovacej postele 
pre pacientov,
 Združenie Aesculap – na zriadenie ambulancie prvej pomoci na Poliklinike 
Družba v Trnave,
 Novorodenecké oddelenie FN Trnava – nákup elektronickej pestúnky pre novo-
rodencov,
 Neurologická klinika FN Trnava – kompletizácia cerebrálnej jednotky,
 Stredisko evanjelickej Diakonie so sídlom v Trnave – vybudovanie a prevádzko-
vanie domova sociálnych služieb a domova dôchodcov na Kalinčiakovej ulici,
 Svetlo, n. o. Trnava – vybudovanie a prevádzkovanie hospicovej a opatrovateľskej 
starostlivosti v priestoroch Františkánskeho kláštora,
 Občianske združenie rodičov a priateľov s kombinovaným postihnutím 
Iskierčatá – projekt na letný rehabilitačno-rekondičný pobyt pre postihnuté deti 
spolu s rodičmi.

Vzdelávanie bolo podporené formou vydavateľskej činnosti, na ktorú Klub priate-
ľov Trnavy prispel rôznym organizáciám sumou 350 tisíc korún takto:
 Vydanie publikácie pod názvom Kňaz s harmonikou – o živote a diele saleziána 
Jozefa Strečanského, trnavského rodáka, ktorý dlhodobo žil v emigrácii. Knihu 
vydalo Hnutie kresťanských pedagógov.
 Vydanie publikácie pod názvom Ľudové piesne a zvyky z Trnavskej roviny 
– ľudové piesne z trnavského regiónu (texty a notácie), ktoré doteraz neboli za-
písané a vydané. Autorom publikácie je Ing. Leo Blažek a kol. Zbierka piesní je 
doplnená opisom tradičnej ľudovej kultúry a vysvetlivkami k zvláštnostiam slo-
venského nárečia.
 Vydanie knihy pod názvom Dejiny Spolku svätého Vojtecha – pri príležitosti 135. 
výročia jeho založenia. Autorom knihy je Štefan Hanakovič.
 Vydanie knihy Michala Želiara Lošonského pod názvom Ako splašený kôň, ktorej 
obsahom sú spomienky autora na roky mladosti v Trnave a v najbližšom okolí.
 Vydanie hudobniny Mikuláša Schneidera Trnavského pod názvom Modlitby 
a piesne, o vydanie ktorej sa zaslúžilo Západoslovenské múzeum v Trnave.
 Vydanie básnickej zbierky Jána Motulka pod názvom Na božej brúske. Túto bás-
nickú zbierku, ktorej vydavateľom je trnavská Tirna, bude možné zakúpiť už pred 
Vianocami. Zbierka je ilustrovaná fotografiami samotného autora.
 Vydanie propagačno-informačných materiálov Dominanty Trnavy – poznaj, 
chráň a pomáhaj – informačné materiály o trnavských historických pamiatkach, 
ktoré potrebujú pomoc a obnovu.

O finančnú pomoc z Klubu priateľov Trnavy a Nadácie Trnava Trnavčanom sa 
bude možné uchádzať formou vypracovaných projektov i v budúcnosti. Klub pria-
teľov Trnavy v spolupráci s Nadáciou Trnava Trnavčanom budú i touto formou 
podporovať rozvoj rôznych aktivít a život v meste. 

Ing. Viera MALATINKOVÁ
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Projekt Narúšanie rodových stereotypov
Základná škola na Gorkého ulici v Trnave sa počas tohto školského roku zapojila 

do pilotného projektu s názvom Rodová senzibilizácia vo vzdelávacom procese na zá-
kladných a stredných školách ako podpora budúcej desegregácie povolaní. Okrem ZŠ 
Gorkého ako cvičnej inštitúcie sa na realizácii projektu zúčastňujú aj Záujmové zdru-
ženie žien ASPEKT, združenie Občan a demokracia a Bábkové divadlo Na rázcestí 
z Banskej Bystrice. 

Hlavnými cieľmi tohto dlhodobého projektu, na ktorý sa učiteľky školy pripravo-
vali už počas minulého školského roka, sú zmena vedomia spoločnosti s ohľadom na 
rodové stereotypy, ktorá má byť účinným prostriedkom desegregácie na pracovnom 
trhu a zmena vzdelávacieho systému v Slovenskej republike. Nástrojom zmeny vedo-
mia učiteliek a učiteľov, žiakov i žiačok, rodičov a odbornej verejnosti má byť prienik 
rodovej témy do všetkých humanitných predmetov.

Na pracovných seminároch doma i v zahraničí s medzinárodnou účasťou získavajú 
pedagogičky Základnej školy na Gorkého ulici pod odborným vedením školiteliek zo 
Záujmového združenia žien ASPEKT informácie na témy týkajúce sa rodovej rovnos-
ti, rodovo citlivej pedagogiky, rodových stereotypov, rovnosti v odmeňovaní na základe 
rodu.

Takto budú učiteľky pripravené vedome a kriticky pracovať s rodovými stereotypmi 
vo vyučovacom procese. Ak bude projekt úspešný, v ideálnom prípade by sa mohol 
stať modelovým projektom pre viaceré školy, prípadne iniciovať celoplošné zmeny vo 
vzdelávacom systéme.                                                                      -ZŠ na Gorkého ulici-

Mama klub na Limbovej opäť otvorený
Mama klub na Limbovej ulici 4 v Trnave opäť otvorila začiatkom novembra trnav-

ská Kalokagatia – Centrum voľného času (CVČ) po niekoľkomesačnej prestávke. Ako 
prvá ho navštívila Anna Krajčovičová so svojím trinásťmesačným synom Adamkom, 
a po mesiaci už do klubu chodia štyri deti so svojimi mamičkami. „V našej rodine sú 
iba dospelí, lebo moje dcéry sú už veľké a malý Adamko sa potrebuje stretať aj so svo-
jimi rovesníkmi. Takéto stretnutia mu určite prospejú,“ informovala nás s úsmevom 
Anna Krajčovičová.    

Pedagogická pracovníčka Mama klubu Zuzana Niedlová upresnila, že Mama klub 
je určený mamičkám na materskej dovolenke a ich deťom. Deti, ktoré už medzi sebou 
komunikujú, sa tam môžu zahrať a mamičky porozprávať o svojich problémoch. Podľa 
ich záujmu môže pre ne klub zabezpečiť lektorov na rôzne prednášky z oblasti výcho-
vy, psychológie, rodičovstva, atď. 

„Malé deti tu budú mať možnosť zvyknúť si na detský kolektív a osvojiť si rôzne 
činnosti, ako napríklad maľovanie a vystrihovanie. Cieľom Mama klubu je pomôcť ma-
mičkám pri výchove ich ratolestí. V programovej ponuke preto máme aj cvičenia na roz-
víjanie jemnej motoriky, ktoré deti neskôr využijú v materských školách. Touto cestou 
pozývam všetky mamičky s deťmi, aby navštívili náš klub, ktorý je otvorený každý 
pondelok, utorok a štvrtok v čase od 8.30 do 12.30 h,“ dodala Zuzana Niedlová.                                                                             

                       -mm-



novinky 
z radnice dec.  2005/jan. 2006udalosti

December 2004 bol začiatkom implemen-
tácie projektu mesta Trnava spolufinanco-
vaného Európskym sociálnym fondom pod 
názvom Kvalifikovaní zamestnanci – základ 
modernej samosprávy. Doslova míľovými 
krokmi sa blíži rok od začatia implemen-
tácie projektu, kým ho však ukončíme, 
zhodnotíme priebeh posledných mesiacov 
a spomenieme aktivity plánované na začia-
tok roku 2006.

Ako sme uviedli už v augustovom vydaní 
Noviniek z radnice, zamestnanci boli na jed-
notlivé školenia vytypovaní podľa oblasti ich pôsobenia na Mestskom úrade. Náročnosť 
absolvovaných školení spočívala najmä v nutnosti zabezpečiť plynulý chod Mestského 
úradu a v období školení bezproblémový výkon činností samosprávy. Harmonogram 
jednotlivých školení už pri samotnej tvorbe projektu vychádzal z konkrétnych potrieb 
zamestnancov a z množstva legislatívnych zmien, kde boli školenia takéhoto druhu 
nutnosťou. 

A teraz už ku konkrétnym aktivitám. Apríl, máj, september a október 2005 boli me-
siacmi, v ktorých prebehol ďalší cyklus školenia pod názvom Výcvik komunikačných 
zručností. Školenia sa tešia veľkému záujmu účastníkov, o čom svedčí aj vyhodnotenie 
dotazníkov spokojnosti, ktoré boli distribuované preškoleným zamestnancom po ukon-
čení kurzu. 

V júni boli vyškolení kmeňoví zamestnanci mesta Trnava v nasledovnej problemati-
ke: Jazyk, jazyková kultúra, Zmeny v legislatíve verejnej správy a Ochrana osobných 
údajov. 

Počas letných mesiacov júl a august si prázdnin užili všetci tí, ktorí navštevujú jazy-
kové kurzy (anglický, nemecký, francúzsky), už od septembra sa však pokračovalo v pl-
nom nasadení. Zamestnanci tak mohli počas letných dovoleniek v praxi aplikovať svoje 
jazykové znalosti. 

Ďalší cyklus školenia – Tréning manažérskych zručností, sa konal v októbri a bol 
určený pre manažment mesta a vedúcich odborov. 

Na zimné mesiace je naplánovaných hneď niekoľko aktivít, konkrétne: 
Jazyk, jazyková kultúra pre tých zamestnancov, ktorí sa nemohli zúčastniť predchá-

dzajúcich školení. 
Zmeny v legislatíve verejnej správy – III. cyklus zameraný na problematiku trestného 

práva. 
Výcvik komunikačných zručností – posledný cyklus prebehne v mesiacoch január, 

február 2006.
Veríme, že školenia a kurzy organizované za spoluúčasti Mesta Trnava, Akadémie 

vzdelávania a Európskeho sociálneho fondu budú ďalším krokom k dotvoreniu modernej 
samosprávy so spokojnými zamestnancami a predovšetkým občanmi mesta Trnava. 

Všetci sa predsa snažíme o jediné – o kvalitný život v našej Trnave.

Európsky sociálny fond
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou

KVALIFIKOVANÍ ZAMESTNANCI – ZÁKLAD MODERNEJ SAMOSPRÁVY

foto: -zl-
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Po drogách siahajú čoraz mladšie deti
S cieľom preventívne pôsobiť na žiakov a študentov trnavských škôl zorganizovalo Tr-

navské osvetové stredisko v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 
v Trnave, Občianskym združením Zdravé mesto a Kalokagatiou – Centrom voľného času 
v novembri už desiaty ročník cyklu prednášok Týždeň boja proti drogám. 

Podujatia nemali len informatívny charakter, žiaci sa prostredníctvom besied mohli 
aj prakticky zoznámiť s touto problematikou, napríklad ako zareagovať na potenciálne 
ponúkanú drogu. Profil podujatia vychádza z generačnej výmeny žiakov a študentov na 
školách, preto sa každý rok zúčastňujú akcie len niektoré školy, s výnimkou Strednej 
zdravotníckej školy. „Drogová závislosť je súčasťou života mladých. Štatisticky len mini-
málne stúpa v porovnaní so stavom z roku 2000, ale dôležité je, že k drogám sa dostávajú 
čoraz mladšie deti – s alkoholom sa zoznamujú dvanásťroční, s cigaretami zhruba de-
saťroční,“ hovorí o sociálnom rozrôznení potenciálnych pacientov lektorka Ľubica Sovi-

Fotografie zo života detí na Coburgovej
Coburgova, kedysi Barčovského ulica pri niekdajších 

Trnavských automobilových závodoch, patrila ešte v päť-
desiatych a šesťdesiatych rokoch vraj k najkrajším v meste. 
V osemdesiatych rokoch sa však stala miestom, kde sústre-
ďovali sociálne neprispôsobivé rodiny. A aj keď v minulosti 
bolo na ulici kúpalisko, ľudia sa Coburgovej ulice stránili. 

Situáciu chcú už rok zmeniť aj občianske združenia Spo-
jené ruky a Úsmev ako dar. Chcú zlepšiť situáciu sociálne 
znevýhodnených rodín i pohľad ostatných obyvateľov na 
ne. Výsledky práce dobrovoľníkov zachytili na fotografiách, 
ktoré prezentovali na výstave v neďalekej škole na Ulici 
Maxima Gorkého. „Všetko sa začalo presne pred rokom, 
na Mikuláša. Deťom sa podujatie veľmi páčilo, a tak sme 
sa rozhodli, že budeme v tejto činnosti pokračovať,“ hovorí 
koordinátor výstavy Domov pre rodinu Juraj Štofej. 

Rómske deti sú fotogenické, a preto mladí dobrovoľníci 
vytiahli fotoaparáty a pripravili niekoľko obrázkov z prostredia, v ktorom žijú. Niektorí 
dobrovoľníci sú vo fotografovaní dokonca poloprofesionáli – študujú na trnavskej Fakulte 
masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda. Ich myšlienka pripraviť výsta-
vu v škole na Gorkého ulici súvisela aj s jej malou vzdialenosťou od Coburgovej. „Išlo 
nám najmä o to, aby našu prácu videli aj rodičia. Bol tu aj pragmatický aspekt, lebo 
mnoho detí sa nás pýtalo, kedy by mohli dostať svoju fotografiu. Takto si ju jednoducho 
mohli prísť pozrieť na výstavu. A jedným z významov je aj zamyslenie sa návštevníkov 
výstavy nad dnešným poňatím rodiny v spoločnosti,“ hovorí Juraj Štofej. 

Pod úspešnú realizáciu výstavy sa podpísalo aj vedenie školy na Gorkého ulici. Podľa 
riaditeľky Marty Šmidákovej jednou z úloh škôl je venovať sa najmä deťom zo sociálne 
slabších rodín. „Vzhľadom na to, že časť žiakov je práve z týchto sociálnych skupín, je to 
jedna z našich priorít. Máme pre nich pripravené aj špecifické výukové programy a práca 
dobrovoľníkov môže významne zlepšiť deťom ich situáciu,“ dodala Marta Šmidáková.                                                                                          
                                                                                                   -maju-, foto: Juraj Štofej
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Pre tých, ktorí potrebujú našu pomoc
Mesto pamätá na deti, chorých, dôchodcov i rodiny

Rok čo rok k nám prichádzajú, pomaly a najskôr nenápadne. Sviatky, na ktoré sa 
teší každý z nás. Vianoce majú neopakovateľnú atmosféru. 

Jezuliatko, trblietavými ozdobami ovešaný a blikajúcimi plamienkami sviečok 
rozžiarený stromček, pokoj, pohoda, ovzdušie, v ktorom cítiť lásku – to všetko vytvára 
mystické čaro vianočných sviatkov, ktoré nepochybne napĺňa dušu každého človeka 
láskou a očakávaním niečoho nového a krásneho. Takmer každá rodina si sadá na 
Štedrý večer za spoločný stôl a vychutnáva vianočné sviatky v kruhu svojich najbliž-
ších.

Takmer každá, ale predsa nie každá... Sú medzi nami takí, ktorým treba prejaviť 
viac pozornosti ako sa bežne patrí. Telesne a mentálne postihnuté deti a mládež, deti 
v detských domovoch a internátnych školách, viacdetné sociálne odkázané rodiny, 
opustení starí ľudia v domovoch dôchodcov a zariadeniach opatrovateľskej služby, 
vozíčkari, bezdomovci a opustení. 

Týmto všetkým sa Mesto Trnava snaží v rámci predvianočných charitatívnych pod-
ujatí prispieť aj finančne. Suma 150 tisíc korún bude rozdelená práve im.

Nech sú Vianoce – sviatky pokoja, lásky a porozumenia, takýmito sviatkami nielen 
v šťastných rodinách, ale aj v tých neúplných.                                  -mp-                      

hardová z Občianskeho združenia Sapientis na podporu neformálneho vzdelávania detí 
a mládeže a dodáva: „Tvrdé drogy nestúpajú, medzi stredoškolákmi je populárna najmä 
marihuana. Trnava nie je v týchto číslach žiadnou výnimkou, najkritickejšia je situácia 
medzi sociálne slabším obyvateľstvom.“ 

K ohrozeným deťom patria napríklad žiaci zo Základnej školy na Limbovej ulici. 
Práve oni prišli v prvý deň podujatia na prednášku ako prví a potvrdili, že sa s drogami 
v rôznej podobe stretli. „Môžem to potvrdiť, pretože už aj zopár našich žiakov skončilo 
veľmi zle. Mali sme aj také prípady, že žiaci, ktorí opustili školu, po niekoľkých rokoch 
skončili tragicky. Sídlisko Linčianska je tým presýtené,“ hovorí pedagogička z tejto školy 
Alexandra Izakovičová. 

Je verejným tajomstvom, že najmä mladí sa môžu celkom poľahky dostať k drogám na-
príklad na diskotéke. Lekári i pedagogickí pracovníci sa aj cez reakcie žiakov zamýšľali 
nad možnosťami drogovej prevencie a ich efektívnosti. „Týmito prednáškami, ktoré sú 
cielené na pochopenie, sa deti akoby naštartovali, aby začali rozmýšľať o svojom život-
nom štýle. Potom by mala nasledovať cielená primárna prevencia, teda, aby nemysleli 
na rôzne úniky. Deťom musíme dávať alternatívy, záujmovú činnosť vo voľnom čase, 
podnety pre šport, podnety pre popularizačné formy drobnej vedeckej činnosti...,“ hovorí 
Ľubica Sovihardová z Občianskeho združenia Sapientis. 

Veľa v prevencii môže načrtnúť aj prax, napríklad aj zaangažovanie učiteľov. „V rámci 
školy sa to dá riešiť napríklad apelovaním na rodičov, no takto postihnuté deti sú zväčša 
z rodín, ktoré neprejavujú záujem o riešenie takejto situácie. Domnievam sa, že aj in-
dividuálny prístup, pohovor, môže priniesť malé zlepšenie.. Máme aj denné motivačné 
cvičenia i krúžky. Bohužiaľ, to, čo žiak robí vo voľnom čase, ovplyvniť nemôžeme, preto 
to vidím dosť pesimisticky,“ dodala pedagogička zo Základnej školy na Limbovej ulici 
Alexandra Izakovičová.                                                                                          -maju- 
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„Jediné, čo mohlo pozorovateľa zvonka upútať, boli vstupné bohato zdobené dvojkrídlo-
vé dvere z Františkánskej ulice, ktoré svedčili o tom, že nemusí ísť o dom z 20. storočia. 
Zaujímavá bola aj trojica okien s pôvodnými dekoratívnymi mrežami, ktoré vyzerali tak, 
akoby na ten dom ani nepatrili,“ hovorí pracovník Krajského pamiatkového úradu v Tr-
nave Ing. Milan Kazimír. Aj pre neho však bolo veľkým prekvapením, keď pri obhliadke 
domu pred jeho obnovou, ktorú dal zrealizovať Spolok sv. Vojtecha, vysvitlo, že nesie 
nielen znaky renesancie, o čom svedčili zaklenuté priestory na prízemí, ale že je „živým“ 
svedkom stredoveku v Trnave. 

„Typologicky vlastne ide o predchodcu prejazdových domov, ktoré sú pre Trnavu typic-
ké. Nebol to už tzv. škárovaný dom z prvotnej murovanej zástavby mesta, ale ešte stále 
išlo o blokovú stavbu s voľným vjazdom do parcely. Rozsah stavby je vymedzený sute-
rénom, ktorý sa odvtedy nezväčšil. Možnosti výskumu, na základe ktorého by sa zistilo 
viac o výzore pôvodného stredovekého domu, boli však dosť obmedzené, lebo v nadzemí 
bol radikálne prestavaný,“ pokračuje Milan Kazimír. 

Podľa jeho slov mal objekt najprv polozahĺbené spodné podlažie – dnešný suterén 
– s obdĺžnikovým pôdorysom orientovaným kolmo na Divadelnú ulicu. Vstup do spod-
ného podlažia bol na spôsob šije smerom do Divadelnej ulice podobne ako to bolo u šká-
rovaných stredovekých domov. Tento však už škárovaný nebol, ide teda o akýsi vývojový 
medzistupeň medzi škárovaným a prejazdovým obytným domom. Postavený bol pravde-
podobne v druhej polovici 14. storočia, nedá sa však vylúčiť ani taká možnosť, že chudob-
nejší staviteľ sa rozhodol postaviť blokovú stavbu v 15. storočí, kedy sa tu bežne stavali 
už prejazdové domy. Pre Trnavu typickú prejazdovú dispozíciu však nadobudol dom až 
po renesančnej prestavbe, kedy bola zastavaná celá šírka parcely smerom do Divadelnej 
ulice vytvorením prejazdového i ďalšieho obytného traktu.

Zaujímavá je však atypická, väčšia šírka prejazdového traktu. Súvisí to so schodis-
kom do pivnice vytvoreným priamo v prejazde popri západnej stene. Ak by išlo o nor-

Znovuzrodenie domu na Divadelnej ulici
Príbeh vynoveného rožného domu na Divadelnej ulici v Trnave sčasti pripomína roz-
právky o škaredom kačiatku a o Popoluške. Ešte prednedávnom mal strechu z eterni-
tu, zničenú fasádu z brizolitu a na prvý pohľad vyzeral ako celkom obyčajná, zanedba-
ná prízemná chalupa z 20. storočia. Nikomu ani len na um neprišlo, že by sa hádam smel 
zaradiť do kŕdľa hrdých a krásnych trnavských meštianskych domov. A keď sa v roku 
1987 robili hromadné návrhy na zápis do zoznamu kultúrnych pamiatok budúcej Mest-
skej pamiatkovej rezervácie, tento zúbožený objekt ostal bez povšimnutia. Neostáva-
lo nič iné, len mlčky čakať na princa, ktorý rozpozná krásu aj pod sivým povrchom.
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málnu šírku prejazdu, ktorý mával bežne okolo 
troch metrov, povozu by bránilo prejsť do dvora 
schodisko do pivnice. Bolo by síce možné situovať 
schodisko tak, aby v prejazde neprekážalo, ale 
iba za tú cenu, že sa rozčlení pôvodný stredoveký 
veľkopriestor – pivnica. To môže viesť k otázke, na 
aký účel používali pivnicu domu na Platea Sancti 
Jacobi vtedajší obyvatelia. Možno šlo o obchodnú 
činnosť vyžadujúcu veľký nerozdelený skladovací 
priestor, do ktorého sa dal zložiť tovar priamo 
z prejazdu. Hádam nie je úplne vylúčené, že odpo-
veď na túto otázku sa dodnes skrýva v archívnych 
dokumentoch.

Schodisko do pivnice je dnes uzavreté dvojkrídlo-
vým poklopom z obdobia klasicizmu. Priestor poklo-
pu je ohradený kovaným klasicistickým zábradlím, 
ktoré zároveň slúžilo aj na zachytenie krídla otvore-
ného poklopu (1). Na prvý pohľad nič mimoriadne, 
a predsa ide o zvláštnosť, lebo v Trnave sa vyskytuje 
také riešenie v jedinom ďalšom dome, resp. dvojdome na Mikulášskom námestí 6 – 7. 

V uličnej fasáde je dnes len naznačený otvor vstupu do prejazdu zistený výskumom. 
V budúcnosti sa bude jeho portál, ktorý však už nie je renesančný, ale klasicisticky 
upravovaný, celý tvarovo rekonštruovať. Portál bol omietkový, len jeho odrazníky boli 
kamenné, s viditeľnou jednoduchou dekoráciou.

Ďalšou zvláštnosťou tohto domu je studňa, hoci zatiaľ nie je isté, či vznikla už v stre-
doveku. Objavená bola v zamurovanom a zasypanom priestore v „hluchom“ kúte orien-
tovanom do dvora krídla na Františkánskej ulici. Bez veľkého preháňania sa dá povedať, 
že archeologický prieskum tejto studne môže odhaliť veľký poklad v podobe predmetov, 
ktoré nám prezradia viac nielen o dome, ale aj o ľuďoch, ktorí v ňom žili. 

V interiéri sa z renesančnej etapy zachovali zaklenutia smerom do Divadelnej ulice 
v rámci pôvodného stredovekého objektu smerom do Františkánskej ulice. Renesančné 
klenby boli vložené tiež do pivníc. Medzi renesančné nálezy v interiéri patrí aj stopa 
po odstránenom štukovom zrkadle na klenbe miestnosti východného traktu, ktoré bude 
možné rekonštruovať.

Veľmi významný a nečakaný nález bol v miestnosti na rohu Františkánskej a Di-
vadelnej ulice, ktorá je rozlohou najväčšia. Z toho dôvodu je strop v strede podopretý 
prievlakom. Po opadnutí omietky prievlaku sa objavilo dekoratívne riešenie trámu, 
ktoré je v rámci Trnavy unikátne (2). Nález je o to zaujímavejší, že jediný podobne 
zdobený drevený prievlak z obdobia renesancie sa takisto náhodne našiel v rožnom 
objekte vedľa radnice na prvom poschodí pod štukovou výzdobou z obdobia okolo roku 
1690. Prievlak a celý drevený strop v miestnosti neboli teda pôvodne omietnuté. „Na 
základe nálezu vieme, že renesancia priniesla v dome nielen klenby, ale aj rovné 
stropy. Takto zdobený trám je u nás rarita, ale v Banskej Štiavnici bolo toto riešenie 
v období renesancie okolo roku 1600 dosť bežné,“ vysvetľuje Milan Kazimír. Jeho 
slová môžu zvedavých poslucháčov inšpirovať k ďalšej hypotetickej otázke: Nemal 
náhodou Trnavčan, ktorý dal dom na Divadelnej prestavať v období renesancie, 
obchodné alebo iné kontakty práve s technicky vyspelým a prosperujúcim banským 
mestom – Banskou Štiavnicou?

1

2
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K renesancii sa viaže aj ďalší zaujímavý nález: Po vybratí novodobej podlahy sa v dru-
hej miestnosti od priechodu našli základy po mohutnom vykurovacom telese, ktoré malo 
odozvu aj v tvare renesančnej klenby. Na prvý pohľad čudný „patvar“ časti klenby sa vy-
svetlil až po odhalení podlahy a základov murovanej pece. Išlo o zamurovanie prieduchu 
pece. Ďalej sa v prejazde zachovalo kamenné ostenie prikladacieho kúreniskového otvoru. 

Zmeny nastali na Divadelnej ulici aj v baroku, kedy bol „náš dom“ predĺžený z Františ-
kánskej ulice a z východnej strany vzniklo dvorové krídlo pri susednej východnej parcele. 

Posledná výrazná prestavba sa uskutočnila v klasicizme. Z tohto obdobia sú viaceré 
slohové prvky a spomínané tri okenné výplne s mrežami na Františkánskej ulici, ktoré 
tiež môžeme považovať za vzácnosť. „Dnes už nielen v Trnave, ale ani v iných sloven-
ských mestách nie sú bežne zachované klasicistické okná,“ upresňuje Milan Kazimír 
a pokračuje: „Výnimočné sú aj vstupné dvere tejto fasády domu. Podobnú bohatú rezbár-
sku výzdobu môžeme vidieť na vstupe do jezuitského kláštora. Výrazovo ide o rokoko, ale 
vynárajú sa pochybnosti, či je možné, že sa vonkajšie rokokové dvere vystavené počasiu 
a vandalom napospas zachovali práve na objekte, ktorý bol inak značne zničený. Váhali 
sme, no aj zistený spôsob intarzie môže nasvedčovať tomu, že nie sú až neoslohové. A na-
pokon, ak sa mohli zachovať takéto vstupné dvere z 18. storočia na jezuitskom kláštore, 
kde ide určite o rokokový originál, prečo nie aj na tomto dome?“

Z druhej polovice 18. storočia sa zachovali aj interiérové dvere vedľa vstupu do pivnice. 
„Vzhľadu domu veľmi pomohlo to, že namiesto škaredých brizolitových uličných fasád 
bolo pri ich obnove podľa výskumu a a starších fotografií doplnené klasicistické nárožné 
kvádrovanie a podstrešná rímsa s konzolkovým zuborezom a výrazovo boli zjednotené aj 
všetky okná,“ dodal na záver Milan Kazimír.

Príbeh domu na Divadelnej ulici iste nie je dopísaný, nedopovedané ostávajú aj niektoré 
kapitoly z jeho minulosti. Dnes je však už isté, že sa ako Popoluška v rozprávke konečne 
dočkal „svojho princa“ a ako škaredé kačiatko vyrástol do krásy, aby mohol opäť zaujať 
miesto medzi významnými meštianskymi domami, ktoré mu oddávna právom patrí.

podľa rozprávania Ing. Milana KAZIMÍRA pripravila Elena URSINYOVÁ, foto: autorka

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy dec. 2005/jan 2006
1. 12. 1930  V Trnave žilo k tomuto dňu 23 
945 obyvateľov (75. výročie).
5. 12. 1905  Narodil sa český maliar a pe-
dagóg Ján JÍLEK, ktorý pôsobil v Trnave ako 
gymnaziálny profesor (100. výročie). 
5. 12. 1915  V Trnave umrel lekár a chirurg 
Pavol NAGY, riaditeľ mestskej nemocnice a jej 
modernizátor (90. výročie). 
7. 12. 1870  V Majcichove umrel dramatik, 
novinár a kňaz Ján PALÁRIK, spoluzakla-
dateľ Matice slovenskej a člen výboru Spolku 
sv. Vojtecha, ktorého meno nesie divadlo v 
Trnave (135. výročie).
10. 12. 1935  V Trnave umrela publicistka 
Agneša JANKOVIČOVÁ, literárne činná pod 
pseudonymom Igora Trnavská (70. výročie).
11. 12. 1805  Trnavu navštívil uhorský pa-
latín JOZEF, ktorý sa na druhý deň stretol 
s ruským generálom Kutuzovom pri Trstíne, 
kde táboril so svojim vojskom (200. výročie).

11. 12. 1830  V Skalici sa narodil národovec, 
historik, pedagóg a kňaz Franko Víťazoslav 
SASINEK, autor školských učebníc a tajom-
ník Matice slovenskej, ktorého meno nesie 
obec v okrese Trnava (175. výročie).
11. 12. 1980  V Trnave bol založený Klub 
priateľov výtvarného umenia (25. výročie).
12. 12. 1770  V Bratislave sa narodil mediry-
tec a grafik Ján BLASCHKE, autor titulných 
listov, záhlaví a záverov v knihách tlačených v 
Trnave (235. výročie). 
12. 12. 1870  Mestský policajný úrad v 
Trnave násilím rozpustil Slovenskú občiansku 
besedu (135. výročie).
16. 12. 1770  Narodil sa svetoznámy nemec-
ký hudobný skladateľ a klavirista Ludwig van 
BEETHOVEN, ktorý viackrát navštívil Dolnú 
Krupú, Hlohovec, Piešťany a pravdepodobne 
aj Trnavu (235. výročie). 
17. 12. 1810  V Nustare v Chorvátsku umrel 
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vysoký krajinský hodnostár a gróf Jozef 
MAJLÁTH, rodák z Trnavy (195. výročie). 
18. 12. 1965  V Trnave umrel herec a reži-
sér Krajového divadla Dezider JANDA, autor 
prvého slovenského divadelného slovníka (40. 
výročie). 
20. 12. 1925  V Trnave sa po prvýkrát 
objavil na verejnom priestranstve osvetlený 
vianočný stromček (80. výročie). 
20. 12. 1965  V Trnave umrel lekár, od-
borný publicista a kultúrny historik Pavol 
ŽARNOVICKÝ (40. výročie). 
24. 12. 1825  V Trnave sa narodil vojenský 
kňaz, historik, spisovateľ a publicista Štefan 
RÚČKA, autor monografie o Trnave a Hlo-
hovci a člen výboru Spolku sv. Vojtecha (180. 
výročie). 
24. 12. 1975  V Trnave umrel literárny 
historik, prekladateľ, spisovateľ a ev. kňaz 
Gustáv VIKTORY, nositeľ Čestného ob-
čianstva mesta Trnava in memoriam (30. 
výročie). 
28. 12. 1805  Veliteľ ruských vojsk maršal 
KUTUZOV sa listom poďakoval trnavskému 
magistrátu za pohostinnosť pri prechode 
vojsk Trnavou po bitke pri Slavkove (200. 
výročie).
29. 12. 1985  V Trnave umrel speleológ a 
publicista Ján MAJKO, objaviteľ viacerých 
jaskýň na Slovensku (20. výročie).  
31. 12. 1980 – Trnava mala 64 281 obyvateľov 
(25. výročie). 
1. 1. 1561  Cisár FERDINAND I. potvr-
dil zakladajúcu listinu jezuitského kolégia 
v Trnave, ktoré bolo prvým svojho druhu na 
území vtedajšieho Uhorska (445. výročie).  
1. 1. 1936  V Trnave sa narodil básnik 
a prekladateľ Ján STACHO (70. výročie). 
1. 1. 1946  V Dolnej Strede nad Váhom sa 
narodil Miroslav DANAJ, lekár – chirurg, ex-
terný vysokoškolský pedagóg a odborný pub-
licista pôsobiaci v Trnave (60. narodeniny).
1. 1. 1976  V Trnave začala svoju činnosť 
Galéria Jána Koniarka (30. výročie).
1. 1. 1986  Nariadením vlády bola v Trnave 
zriadená Strojársko-technologická fakulta 
SVŠT (20. výročie). 
2. 1. 1941  V Smoleniciach umrel Štefan 
BANIČ, vynálezca prvého použiteľného 
skladacieho leteckého padáka, ktorý si dal 
patentovať počas svojho pôsobenia v USA 
(65. výročie). 
4. 1. 1906  V Bratislave sa narodil historik 
a univerzitný profesor Alexander HÚŠČAVA, 
autor práce Najstaršie výsady mesta Trnava 
(100. výročie). 
6. 1. 1681  Vo Vrbovom sa narodil básnik, 

historiograf a kňaz Ján Baltazár MAGIN, 
autor prvej národnej obrany Slovákov (325. 
výročie). 
8. 1. 1856  V Trnave umrel učiteľ, kultúrny 
pracovník a publicista Martin ĎURGALA, 
autor učebnice nemčiny a príručky maďarči-
ny (150. výročie).  
9. 1. 1996  V Trnave otvorili nový hotel 
Apollo (10. výročie). 
11. 1. 1921  V Trnave sa narodil historik 
Karol VACULÍK, dlhoročný riaditeľ Slo-
venskej národnej galérie v Bratislave (85. 
výročie). 
15. 1. 1696  V Augsburgu umrel nemec-
ký grafik, ilustrátor a rytec Bartolomaeus 
KILIAN, ktorý v rokoch 1685 – 90 pôsobil 
v Trnave (310. výročie). 
16. 1. 1996  V Trnave umrel športovec 
a bývalý ľahkoatletický reprezentant Michal 
SIEGEL (10. výročie).
18. 1. 1911  V Topoľčanoch sa narodil hu-
dobník a hudobný skladateľ Alexander GAL-
BAVÝ, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel 
(95. výročie). 
21. 1. 1921  V Trnave sa narodila divadelná 
a filmová herečka Mária PRECHOVSKÁ, 
členka činohry SND v Bratislave (85. výro-
čie). 
21. 1. 1991  V Bratislave umrel trnavský 
rodák Miroslav VÁLEK, básnik, prekladateľ, 
publicista a politik (15. výročie). 
23. 1. 1706  V Rakúsku sa narodil geograf, 
historik, pedagóg a náboženský spisovateľ 
Pavol BERTALANFI, ktorý pôsobil aj v Trna-
ve (300. výročie). 
26. 1. 1921  V Trnave sa narodil učiteľ, 
redaktor a odborný prekladateľ Ladislav 
KENESSY, šéfredaktor časopisu Agrochémia 
(85. výročie). 
29. 1. 1816  V Trnave sa narodil cirkevný 
hodnostár, archivár a historik František Au-
gustín OČOVSKÝ, člen výboru SSV a autor 
stručných dejín Trnavy (190. výročie). 
30. 1. 1666  V Trnave umrel ostrihomský 
arcibiskup a uhorský prímas Juraj LIPAI, 
autor viacerých filozoficko-teologických 
prác a zakladateľ seminára v Trnave (340. 
výročie). 
30. 1. 1931  V Lučenci sa narodil športový 
tréner, pedagóg, odborný publicista a pred-
seda Slovenskej olympijskej akadémie Pavol 
GLESK, ktorý od roku 1989 pôsobil ako 
vedúci katedry telesnej výchovy a športu 
MtF STU v Trnave; nositeľ Uznania za záslu-
hy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava (75. 
narodeniny).  

(P.R.)
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Trnavský kňaz, spisovateľ a prekladateľ
Prekladateľské dielo Gustáva Viktoryho nebolo dodnes prekonané

Aj keď v dnešnej dobe reality šou je pojem 
tradícia skoro komickým slovom, predsa sa 
môžu osudy a entuziazmus významných 
ľudí preniesť do súčasnosti a poslúžiť ako 
príklad vlastného obetovania pre rozvoj istej 
oblasti spoločenského života. Presne takto 
chápal svoje poslanie prekladateľ a evanje-
lický kňaz Gustáv Viktory, ktorý prežil na 
trnavskej fare takmer dve desiatky rokov. 
Od smrti Gustáva Viktoryho uplynulo už 
dlhých tridsať rokov, no dodnes zostáva ne-

prekonaný najmä jeho vklad do oblasti prekladov zo severských literatúr. 
Odborné publikácie nám toho veľa o Gustávovi Viktorym nepovedia, tobôž niektoré 

všeobecné príručky, v ktorých sme sa chceli dozvedieť, akú úlohu hrala v jeho živote 
Trnava. Nič sme nezistili – Encyklopédia Slovenska (1977) i Encyklopédia sloven-
ských spisovateľov (1984) heslo „Viktory“ nepoznajú. Výnimkou je krátky nekrológ 
z denníka Práca z roku 1975, no jeho curriculum vitae neprezrádza napríklad, že 
Gustáv Viktory bol kňazom. Je to pochopiteľné, veď žil v dobe, kedy sa duchovno 
či pohľad do minulosti nenosili. Minulosť nespomíname náhodne, veď významnou 
časťou Viktoryho diela bol preklad cestovného denníka – Itinerária Daniela Krmana 
ml. Vznikol v časoch krutého obdobia protireformačného útlaku a dovtedy nebol 
preložený. Nepriamo súvisel s vyhnanstvom a odchodom protestantských kňazov 
na galeje a hovoril o Krmanovej misii k švédskemu kráľovi Karolovi XII., ktorému 
mal predložiť žiadosti evanjelických uhorských stavov. Preklad Itinerária vyšiel na 
sklonku svetlého dubčekovského obdobia v roku 1969. Dostal cenu Slovenského lite-
rárneho fondu i cenu Myjavského seniorátu. 

Severské literatúry boli Viktoryho celoživotnou láskou. Nečudo, veď štipendijný 
pobyt v Uppsale a Štokholme (v roku 1947) mu umožnili poznať kraj, v ktorom táto 
literatúra vznikala. Zo švédčiny preložil napríklad Modlitby Pánových svedkov, či 
Löwensköldov prsteň a mnoho ďalších diel náboženskej i svetskej literatúry. Dokonale 
poznal dielo Selmy Lagerlöfovej, a v šesťdesiatych rokoch pripravil so švédskym básni-
kom Blombergom Antológiu českej a slovenskej poézie (zo slovenských autorov preložil 
básne Jána Kostru, Jána Smreka, Štefana Žáryho, Andreja Plávku a ďalších). 

Samostatnou kapitolou v tvorbe Gustáva Viktoryho bol súbor poviedok publicis-
tického charakteru s názvom Hôrni chlapci z Matejkovej, ktorý denníkovou formou 
približuje skutočné i vymyslené príbehy chlapcov z letného tábora v Brezovej pod 
Bradlom. Gustáv Viktory sa zaoberal najmä obdobím prenasledovania protestantov 
i dejinami cirkevných zborov. Prácu o Evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Trnave 
však už nedokončil. 

Aká bola ľudská stránka kňaza a prekladateľa Gustáva Viktoryho a akú úlohu 
mala v jeho živote Trnava? O tom pred rokmi hovorila jeho manželka Judita. Podľa 
jej spomienok žili Viktoryovci v Trnave Na rybníku. Gustáv sa narodil v roku 1914 
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a mal osem bratov. Okrem lásky k literatúre a od otca mal vzťah aj k drevu – vyrábal 
rôzne figúrky. Po štúdiu teológie žili s manželkou istý čas v Bratislave, počas Povsta-
nia i v Turci. V Bratislave napríklad založil Švédsko-slovenskú spoločnosť. Po rokoch 
sa však vrátil do rodnej Trnavy, kde pôsobil na fare a popritom aj písal. Ľudia ho vraj 
poznali ako prívetivého a nesmierne skromného človeka. Jeho život bol intenzívne 
spätý s trnavským cirkevným zborom – na sklonku života ho stálo veľa fyzických 
i psychických síl obnovenie zrútenej strechy trnavského kostola. 

Zomrel na Štedrý deň v roku 1975. Trnavčania však na „svojho“ Gustáva Viktoryho 
nezabudli. V apríli 1994 mu pripravili pásmo a na priečelí kostola odhalili pamätnú 
tabuľu. Gustáv Viktory je nositeľom Čestného občianstva mesta Trnava in memo-
riam za literatúru, prekladateľskú a duchovnú činnosť s ekumenickým rozmerom.

Martin JURČO, foto: autor

Trnavské návraty alebo niečo o nás  III. časť
Významná osobnosť slovenskej poézie 20. storočia Ján Stacho

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

Moje návraty do Trnavy sa spájajú s priateľmi, ktorí tu prežili svoje študentské 
roky a mladosť. Jedným z nich bol básnik Ján Stacho, ktorého meno a literárne pô-
sobenie je spojené so vznikom a programovými cieľmi skupiny konkretistov, nazýva-
nej podľa lokality svojho vzniku a krajovej príslušnosti či pôvodu väčšiny jej členov aj 
Trnavskou skupinou. Spoločné vystúpenie piatich básnikov – Stacho, Válek, Mihal-
kovič, Šimonovič, Ondruš (neskôr Feldek) na stránkach literárneho časopisu Mladá 
tvorba v roku 1958 to len potvrdzuje. 

Básnik Ján Stacho sa narodil 1. januára 1936 v Trnave. V roku 1954 ukončil stre-
doškolské vzdelanie maturitnou skúškou na trnavskom gymnáziu. V čase svojich 
študentských rokov v Trnave chodil aj do hudobnej školy na Paulínskej ulici.

Hudba sa s poéziou snúbi, básnik Stacho je toho klasickým príkladom. V tom čase sme 
nemohli ani len tušiť, že Janko bude tým, ktorého verše nás neskôr tak silne oslovia. 

Domov sa Stachovi viaže k vzniku života, zárodku všetkého, čo tu jestvuje pre člove-
ka a z človeka. K domovu sa nejakým spôsobom viažu všetky zásadné ľudské činy. 

„Domov je vajíčko pod bosou nohou, z detskej dlane
kriedovou cestičkou k posteli zatúlané, 
domov, ó, prskanie okrov, crčiace črievko nad rakvou, 
stred bolesti a včela, červenovlasý plameň v černi
                                                                         stratený.“ 
Domov, Trnava, bol preňho trvalou hodnotou. Pocit slobody z písania bol pocit 

radosti aj v posledných rokoch jeho života. O svojich zbierkach poézie (a bolo ich 
nemálo) hovoril: „Bol som vždy kritický,... išlo mi o tvar, formu a myšlienka bola 
zakliata do formy...“

Básnik Trnavskej skupiny, lekár, prekladateľ, československý kultúrny atašé na za-
stupiteľskom úrade v New Delli (India), dobrý človek a priateľ z mladosti zomrel 15. júla 
1995. Jeho nedožité sedemdesiate narodeniny si pripomíname 1. januára 2006. 

PhDr. Alžbeta Erika KOLLÁRIKOVÁ 



novinky 
z radnice dec.  2005/jan. 2006kultúra

Trnava opäť korunovala kráľa inšpirácie
Titul kráľa inšpirácie za kreatívne a inšpiratívne porušenie gravitačných zákonov 
v divadelnom prostredí a emotívne stvárnenie neba na zemi získal na medzinárod-
nej divadelnej prehliadke DIV, ktorá sa uskutočnila v Trnave od 10. do 12. novembra, 
pražský Circus Sacra za predstavenie Mechanica v réžii mnohostranného sloven-
ského divadelného umelca Štefana Capka. 

DIV ponúkol trnavskému publiku desať divadelných 
predstavení, ktoré boli výberom z najzaujímavejšieho 
diania na súčasnej slovenskej, českej a dokonca aj 
slovinskej divadelnej scéne. Festival ako jediný na Slo-
vensku poskytuje priestor pre prezentáciu a vzájomnú 
konfrontáciu nezávislých divadiel s dôrazom na inšpi-
ratívne tvorivé postupy alebo momenty v duchu svojho 
doslovného názvu Divadelné inšpiratívne vystúpenia. 
„Význam DIV-u je však aj v tom, že sa uskutočňuje 
práve v Trnave, ktorá je trojnásobným univerzitným 
mestom. Schádzajú sa tu mladí ľudia z celého Sloven-
ska, ktorí mali vďaka tomuto festivalu možnosť uvidieť 
veľa dobrých slovenských i zahraničných divadelných 
predstavení, ku ktorým by sa asi inak nedostali. 
Chceme tak aj prispieť k tomu, aby z nich vyrástlo nové 
stabilné a náročné divadelné publikum, bez ktorého by 

nebolo divadlo divadlom,“ povedal dramaturg festivalu režisér Jakub Nvota.
Spektrum festivalu bolo obzvlášť pestré. Vytvárať ho začal ako prvý detský súbor 

Gong z Bratislavy s inscenáciou Popoluška. Po ňom sa predstavilo Malé divadlo Kjógenu 
z Brna s Japonskými fraškami Kjógen, ktoré veľmi zaujalo divákov čistotou výrazovej 
formy a teoretickým výkladom svojich tvorivých postupov vychádzajúcich zo šesťstoroč-
nej tradície japonského divadelného humoru. 

Prvý deň festivalu korunoval Café Teatr Černá labuť z Prahy so Shirley Valentine 
v podaní Zuzany Krónerovej, ktorá si za svoj brilantný herecký výkon vyslúžila „stan-
ding ovation“ od publika v natrieskanej veľkej sále Divadla Jána Palárika. 

Ani na deti sa nezabudlo, im bola na ďalší deň festivalu venovaná rozprávka O Jankovi 
a Marienke v spracovaní Jaroslava Mottla a naštudovaní bábkoherečiek z divadla Maska 
zo Zvolena. Publikum po druhý raz počas festivalu povstalo v Synagóge – Centre súčasného 
umenia, aby odmenilo dlhotrvajúcim potleskom hercov z jihlavského divadla T.E.J.P. za in-
scenáciu hry Edisóni, ktorá zaujala najmä svojou univerzálnou zrozumiteľnosťou bez ohľadu 
na vek a národnosť diváka. Kultivované a pôsobivé prepojenie pohybovej, hudobnej a výtvar-
nej zložky ich predstavenia bolo zároveň posolstvom myšlienky, že skutočné umenie netreba 
vysvetľovať, ani si klásť otázku, na čo vlastne ľudstvu slúži. Odpoveď je v ňom samom.

Veľký záujem publika zaznamenalo aj divadlo SkRAT z Bratislavy so želaním Umri, 
skap a zdochni..!!! v názve svojej inscenácie pod režisérskou taktovkou Dušana Vicena. 
A práve on je aj spoluautorom a režisérom jubilejnej inscenácie trnavského súboru 
DISK Padesátka, ktorej premiéra sa uskutočnila na DIV-e v ten istý večer. Ak povieme, 
že DISK svoje publikum ničím neprekvapil, tak treba zároveň upozorniť, že špeciálne 
v tomto prípade vôbec nejde o hanlivé vyjadrenie. Pri príležitosti päťdesiateho výročia 
svojho založenia, ktoré členovia súboru oslávili – ako sa na správnych divadelníkov patrí 

Circus Sacra
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Ocenenie pre vynálezcu dobra
V posledný októbrový týždeň sa uskutočnilo výročné stretnutie Medzinárodnej asoci-

ácie bluegrassovej hudby (International Bluegrass Music Association - IBMA), ktorá v 
tomto roku slávi 20. výročie svojho založenia. IBMA sídlila najprv v Owensboro, v štáte 
Kentucky, potom prešla do Louisville a najnovšie sa presťahovala do svetoznámej mekky 
country music, do Nashville v štáte Tennesee, kde sa v tomto roku po prvýkrát uskutoč-
nilo aj spomínané výročné stretnutie s názvom World of Bluegrass (Svet bluegrasssu). 

Trvalo celý týždeň a počas svojho priebehu ponúklo množstvo rozličných podujatí: 
hudobné semináre, stretnutia s autormi, vystúpenia nových talentov a nechýbali samo-
zrejme ani koncerty takých hviezd ako je Alison Krauss & Union Station, Ricky Skaggs, 
Rhonda Vincent, Doyle Lawson, J.D. Crowe & the New South, Nashville Blu-egrass 
Band, či dobrista a spevák Randy Kohrs alebo súbor Blue Highway, ktorých mali mož-
nosť v predchádzajúcich rokoch počuť aj návštevníci trnavského Dobrofestu. Vyvrchole-
ním celého týždňa bolo udeľovanie výročných cien IBMA. Okrem ocenení pre súčasných 
bluegrassových umelcov v rozličných kategóriách udelili aj špeciálnu cenu, na ktorú 
môžu byť hrdí aj Trnavčania. Je to prestížna Cena za významný počin (Distinguished 
Achievement Award), ktorú IBMA udelila posmrtne Johnovi Dopyerovi a jeho mladšie-
mu bratovi Rudymu, za ich vynález rezofonickej gitary - dobro. 

Prvú rezofonickú gitaru s celokovovým telom a s tromi malými rezonátormi známu ako 
National Tricone, skonštruoval John Dopyera už v roku 1926. O tri roky neskôr si podal 

– priamo na javisku, predviedli to, na čo sú už jeho prí-
vrženci u nás i v blízkom „zahraničí“ zvyknutí: divadlo, 
ktoré oslovilo nielen oči a uši, ale aj dušu. 

To isté sa dá povedať o krásnom predstavení pražského 
Circusu Sacra s názvom Mechanica v priestoroch synagó-
gy. Barokovo dynamický, rozviaty, až cirkusovo ohurujúci 
a napriek tomu preduchovnený bol príbeh človeka, ktorý 
„sa odvážil odviazať pohľad zo zeme a s nádejou zdvihnúť 
oči hore, kde stále plávajú oblaky...“. Do týchto výšok do-
kázala v synagóge zdvihnúť Mechanica aj divákov. Inšpi-
rujúci vplyv bol neodškriepiteľný, titul Kráľ inšpirácie jej 
právom patrí.

Divadelné združenie GUnaGU, ktoré malo na tomto 
festivale minulý rok veľký divácky úspech s mafiánskou 
groteskou English is easy, Csaba is dead, tento rok pri-
nieslo svoju ďalšiu kultovú inscenáciu Modelky. Veľký záujem divákov sa dal aj v tomto 
prípade očakávať, preto je prekvapujúce, že niektorí trnavskí novinári, ktorí by ako prví 
mali zabezpečovať nášmu festivalu publicitu, museli pokorne čakať, či sa vôbec pre nich 
nájde v sále voľné miestečko. Jediné, čo v tejto súvislosti neprekvapilo, bola samotná 
inscenácia Modelky. 

Festival uzavrelo 12. novembra večer ako nesúťažiaci hosť Prešernovo gledališče zo 
Slovinska s inscenáciou Nora, Nora. Aj vďaka nemu bola na DIV-e naplnená idea kultú-
ry a umenia pre všetkých ľudí bez ohľadu na hranice medzi národmi.

Elena URSINYOVÁ, foto: autorka
DIV 2006 bol súčasťou zrkadlového projektu Interreg IIi A – cezhraničnej spolupráce miest Brno 

a Trnava pod názvom TRNky-BRNky, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Malé divadlo Kjógenu
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Vychádza nové CD Petra Cardarelliho 
Meno amerického jazzového saxofonistu 

Petra Cardarelliho nie je Trnavčanom nezná-
me. Pred dvoma rokmi sa na nultom ročníku 
TRNAVSKÉHO JAZZyka predstavil posluchá-
čom so svojou hudobnou formáciou Comfort 
Zone a už 9. decembra môžu mať milovníci 
tohto žánru dvojnásobný dôvod na radosť. 
Tento skvelý inštrumentalista sa totiž opäť 
vracia do Trnavy, tentokrát nielen predviesť 
svoje umenie, ale aj pokrstiť svoje nové CD 
Knights of the living groove vychádzajúce pod 
značkou Musica Tyrnaviensis (MT). 

Značka je zároveň názvom občianskeho združenia, ktoré naznačilo svoje smerovanie 
už prvým titulom TRNAVSKÝ JAZZyk – Best of 2004 mapujúcim priebeh nultého roční-
ka tohto hudobného projektu – Peter Lipa, Traditional Club, Silvia Josifoska, Old Boys 
Jazz Band a iní. Kroky združenia – vydavateľstva, ktorého záber na kultúrnom poli 
bude zrejme oveľa širší, sú o to záslužnejšie, o čo je kvalitná produkcia tejto hudby na 
Slovensku posúvaná bližšie k synonymu „šafránová“. 

Spôsob uvedenia CD do života bude vzdialený od zabehnutého „šampanskového“ ritu-
álu. Zapečenie nosiča do chleba má zjavne viacero významov. Súvislosť môžeme vidieť 
nielen s miestom – Penzión NA MLYNE, kde MT pravidelne raz do mesiaca presviedča po-
slucháčov, že hudobná kultúra na Slovensku nie je ohraničená miestom pôvodu, ale samo-
zrejme aj s faktom, že dobrý chlebík sa dá napiecť i z mála múky, ak to ruky robia s citom. 
Program koncertu pri príležitosti uvedenia nosiča nájdete na 37. strane.                      -čav-

na meno svojho brata Rudyho aj patent na prvý model rezofonickej gitary, ktorá mala 
drevený korpus a jeden veľký rezonátor so špeciálnym systémom osadenia. Novú gitaru 
bratia Dopyerovci nazvali dobro. Názov vznikol slovnou hračkou z prvých písmen názvu 
ich firmy DOpyera BROthers Inc. a slovenského významu slova. Táto gitara, ktorá sa 
dnes už považuje za americký ľudový nástroj, sa v uplynulých ôsmych desaťročiach stala 
neodmysliteľnou súčasťou nástrojového obsadenia bluegrasových kapiel. No rezofonické 
dobro sa nepoužíva len v bluegrasse a country music, ale aj v havajskej hudbe, jazze, 
blues, folku, rocku, world music atď. Vďaka tomu sa pekné slovenské slovo dobro dostalo 
do slovníka hudobníkov doslova na celom svete. 

Bratia Dopyerovci pochádzali zo Slovenska a svoje detstvo prežili v Dolnej Krupej pri 
Trnave, kde ich otec bol mlynárom. Na ich počesť vznikol roku 1992 v Trnave hudobný 
festival Dobrofest, na ktorom sa každoročne stretávajú dobristi z celého sveta. V Trnave 
vzniklo aj jediné európske múzeum rezofonických gitár, Dvorana slávy dobra, ktorá od 
roku 1996 sídli v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského. Okrem toho roku 2003 
trnavský magistrát pri príležitosti 110. výročia narodenia Johna Dopyeru (1893 – 1988) 
udelil slávnemu vynálezcovi Čestné občianstvo mesta in memoriam.

Hoci rezofonické dobro má už 80 rokov, v žiadnom prípade nepatrí do domova dôchod-
cov. Tento vynález slovenských rodákov s nádherným zvukom ešte stále prináša inšpi-
ráciu, čerstvý vietor a potešenie na hudobné pódiá, o čom sa budú môcť presvedčiť aj 
návštevníci 15. ročníka Dobrofestu, ktorý sa uskutoční v dňoch 1. až 4. júna 2006.

(B)

foto: -eu-
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Umelecká misia hudobníka Jozefa Kudriho
„Umenie Schneidera Trnavského som prenášal na svojich žiakov...“

Meno huslistu i klaviristu Jozefa Kudriho je v trnav-
skom kontexte známe v rôznych sférach. Bol dlhoroč-
ným učiteľom v Základnej umeleckej škole Mikuláša 
Schneidera Trnavského, pôsobil v Trnavskom big bande 
i rôznych príležitostných hudobných zoskupeniach. Ešte 
v päťdesiatych rokoch hrával v Kovosmalte na slávnych 
trnavských Čajoch o piatej spolu s legendárnym kapelní-
kom Rudolfom Koššovičom. Po absolutóriu Štátneho kon-
zervatória v Bratislave a pôsobení vo Vojenskom umelec-
kom súbore v Bratislave odolal ponukám ísť do košickej 
filharmónie a radšej zvolil pôsobenie v Trnave, možno aj 
preto, že ho výrazne ovplyvnilo rodné mesto i osobnosť 
Mikuláša Schneidera Trnavského. Aké je pozadie „trnav-
ských chodníčkov“ hudobníka Jozefa Kudriho? 

„Samozrejme, že sú spojené so Schneiderom Trnavským,“ hovorí Jozef Kudri a po-
kračuje: „No než som sa k nemu dostal, trvalo istý čas, pretože ešte predtým ma otec 
zapísal do hudobnej školy, odkiaľ som odišiel. Jednoducho som viac ako pol roka chodil 
poza školu. Až po otcovom výprasku sme zašli k majstrovi Trnavskému, ktorý viedol cir-
kevný spolok v Dóme sv. Mikuláša. Otec tento zbor navštevoval a ja som toto fascinujúce 
prostredie poznal ešte z útleho detstva.“ 

Záškoláctvo Jozefa Kudriho však vychádzalo z akýchsi pragmatických pohnútok. 
Učiteľ v hudobnej škole si totiž na neskoršieho učiteľa tej istej školy Jozefa Kudriho 
jednoducho „zasadol“. Súviselo to s tým, že i otec hudobníka rád hrával na husliach a ob-
čas si zahral dobový šláger. Jozef si raz zo stojana omylom vo svojich notách zobral do 
školy i otcove noty dobového šlágra, čo bolo, samozrejme, mimo obliga repertoáru žiakov 
hudobnej školy. Tak začal dostávať súkromné hodiny u majstra Trnavského. „Vtedy som 
začal husle brať naozaj vážne. Majster totiž hral som mnou na klavíri, sprevádzal ma, 
hral prijateľné skladby a vedel ma pripútať k hre. Potom neskôr, až keď som mal aj teo-
retické a pedagogické vedomosti, som vedel, že to boli profesionálne etudy.“ 

Isto už vtedy klíčilo v Jozefovi semienko učiteľského povolania, ktoré bolo niekoľko de-
siatok rokov súčasťou jeho profesionálneho života. Aj vďaka týmto základom od Majstra 
mal po absolutóriu v Trnave veľmi dobré meno. Pedagogická práca v Trnave ho po inten-
zívnom období vo Vojenskom umeleckom súbore (zájazdy súboru, nahrávanie v rozhlase 
atď.) natoľko zaujala, že na istý čas išli sprievodné hudobné aktivity do úzadia. Skutočne 
však len nakrátko, pretože sa hlásili nielen niekdajší spoluhráči z už neexistujúcich tr-
navských dixielandov, ale aj prví absolventi hudobnej školy, s ktorými si mohol zahrať. 

„Aj keď som učil také dlhé obdobie v ľudovej škole umenia, zvykal som si ťažko, bolo 
to niečo celkom iné, ako hrať v orchestri. Nevedel som si zvyknúť napríklad na celú 
agendu, ktorá s učiteľovaním súvisí. No nezabudol som na svojho Majstra a jeho prístup 
pri výučbe. A nielen jeho, ale aj môjho profesora Otta Kulíčka z konzervatória. Keď som 
videl, že dieťa inklinuje k tanečnej hudbe, snažil som sa ho podchytiť rôznymi spôsobmi. 
Predhrával som im rôzne skladby napríklad ešte predtým, než si pred vyučovacou hodi-
nou vybalili husle. Otta Kulíčka som nespomenul náhodne – on hrával u Ježka v Prahe 
a predhrával mi tieto skladby podobným spôsobom.“ 
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Za dlhé obdobie prešli Jozefovi Kudrimu „cez husle“ stovky mladých hudobníkov. 
Stretáva sa s nimi aj po rokoch – niektorí prešli na klavír, basgitaru, či syntezátor. „Ta-
nečnej hudbe sa venuje dodnes v Nemecku napríklad Marián Krajčovič,“ spomína Jozef 
Kudri. Jedným z jeho nedávnych absolventov je aj talentovaný huslista Patrik Žigmund, 
ktorý v súčasnosti študuje na Univerzite Antonia Vivaldiho vo Viedni. „Patrika som učil 
od štyroch rokov. Vedel som, čo môžem od neho očakávať, čo dokáže zahrať. Viete, keď 
dieťa nevie ani čítať, ani písať, treba ho učiť názorne. Významný podiel na jeho úspe-
choch mali aj rodičia, najmä matka, čo je výrazný faktor. Už keď mal päť rokov, hral 
dlhšiu skladbu na koncerte. Obecenstvo ho prijalo aj tým, že chodil pekne oblečený, 
rodičia naňho dbali. Bola radosť učiť takéhoto žiaka. Ako deväťročný sa dokonca dostal 
na konzervatórium ako mimoriadny žiak a vtedy hral aj so Slovenskou filharmóniou. 
Zažili sme niekoľko desiatok zájazdov a všetko perfektne zvládal aj napriek tomu, že bol 
vlastne ešte dieťaťom.“ 

Aj týmto spôsobom sa cez pedagóga Jozefa Kudriho akoby symbolicky prenieslo posol-
stvo významného slovenského umelca Mikuláša Schneidera Trnavského do budúcnosti. 
A čo robí Jozef Kudri dnes? Okrem toho, že sleduje svojich žiakov na ich úspešnej hu-
dobníckej ceste, nie je už aktívnym hudobníkom. „Môj zdravotný stav mi už nedovoľuje 
aktívne hrať. Mám obmedzenú pohyblivosť, s čím súvisí aj moja sporadická návšteva 
najmä hudobných vystúpení v Trnave. No rád si spomeniem najmä na moje hudob-
níčenie v mladosti. Koľkokrát som si povedal, že chcem byť ako Schneider Trnavský. 
Ľutujem dnes len, že som neštudoval kompozíciu, a aj keď som zopár skladieb napísal, 
chýbala mi profesionálna príprava, “ dodal hudobník Jozef Kudri. 

Martin JURČO

Koncerty Jaroslava Bílika a jeho hostí
Kultúrne aktivity, hlavne hudobné, môžu Trnave závidieť aj mnohé väčšie mestá. Po 

ľahších letných žánroch nasledovali pre náročnejších poslucháčov Trnavské organové 
dni 2005 a taktiež už XVII. ročník medzinárodného festival speváckych zborov Trnavské 
zborové dni. Vzápätí sa začala tradičná Trnavská hudobná jeseň.

V rámci nej si koncom októbra ctitelia vážnej hudby mohli počas troch dní vypočuť 
sériu koncertov pod názvom M.D. Jaroslav Bílik a jeho hostia. Koncert komorného 
orchestra Büdingen bol v koncertnej sále ZUŠ Mikuláša Schneidra Trnavského. Na 
druhý deň v Divadle Jána Palárika vystúpilo Bratislavské sláčikové kvarteto, komorný 
orchester Camerata Slovacca a malý komorný orchester Büdingen. Nedeľné dopoludnie 
na Trojičnom námestí patrilo dychovej hudbe orchestra z Lützelhausenu. 

Tradiční návštevníci koncertov vážnej hudby sa tešili na Korunovačnú omšu F-dur Jú-
liusa von Beliczaya v Dóme sv. Mikuláša, ktorej predchádzali skladby Antonia Vivaldiho 
a Georga Philipa Telemanna. Pod dirigentskou taktovkou M.D. Jaroslava Bílika odznel 
slávnostný koncert spojených orchestrov a miešaného zboru Rímskokatolíckeho cirkev-
ného hudobného spolku sv. Mikuláša, Trnavského komorného orchestra a Sláčikového 
orchestra Büdingen.  

Koncert mal zaslúžený úspech a dlhotrvajúci potlesk. V konfrontácii so zahraničím 
úspešne bodovali aj trnavskí umelci. 

Zahraniční účastníci si z historickej Trnavy odniesli krásne spomienky. Ocenili aj 
starostlivosť o kultúru v Trnave a vyspelosť tunajších návštevníkov koncertov vážnej 
hudby. 

Margita KÁNIKOVÁ
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Slovenský festivalík umenia Hudba Trnave
„Chvenie strún huslí prenáša tóny zvláštnej farebnosti do našej duše, ich odozva sa 
ťažko dá vyjadriť rozumom podloženým pojmami – je to jednoducho iba podobné 
chvenie, ktoré zachvacuje „struny“ nášho najhlbšieho vnútra a dáva nám tušiť bo-
hatstvo najlepších sfér nášho bytia.“

Týmito slovami sa v bulletine Hudba 
Trnave – Slovenský festivalík umenia pri-
hovára čitateľom profesor husľovej hry na 
VŠMU, bývalý koncertný majster Mikuláš 
Jelínek. O ich pravdivosti sa mohli presved-
čiť všetci návštevníci troch koncertov, ktoré 
sa v rámci festivalíku s tohtoročným podti-
tulom Pocta husliam odohrali. S potešením 
konštatujeme, že tento hudobný sviatok 
pripravovaný Koncertnou a divadelnou 
agentúrou Slovkoncert je medzi milovníkmi 
hudby z roka na rok známejší a navštevova-

nejší. Nielen Trnavčania si už asi v dobrom zmysle slova zvykli tráviť zopár jesenných 
dní (tento rok to bolo 21. – 23. októbra) s výbornou hudbou v nádhernej interpretácii. 
Netreba dodávať, že to celé ešte aj v príjemných a akusticky zaujímavých priestoroch 
Galérie Jána Koniarka a kaštieľa v Dolnej Krupej.

Úvodný i záverečný koncert ohraničovala už známa fanfára, ktorú zložil a na počesť 
festivalu venoval Ladislav Kupkovič. Prvým priestorom tohtoročných koncertov bola 
prístavba Kopplovho kaštieľa – Stála expozícia sochárskej tvorby Jána Koniarka 
v GJK na Zelenom kríčku. Okrem kompletného Moyzesovho kvarteta v zložení Sta-
nislav Mucha, František Török, Alexander Lakatoš a Ján Slávik vystúpili huslisti 
Stanislav Mucha a František Török samostatne, ale aj v hravých duetách na rôzne 
témy od Vladimíra Godára. Spoločným programom kvarteta bolo romantické sláčiko-
vé kvarteto č. 2 D dur Alexandra Borodina. Bez znižovania úžasného výkonu tohoto 
svetoznámeho telesa však treba napísať, že vrcholom večera bol pre mnohých náv-
števníkov zjav trinásťročného Trnavčana Patrika Žigmunda (na fotografii), zázračné-
ho dieťaťa. Stáva sa už z neho nielen mladý muž, ale aj celosvetovo uznávaný huslista, 
o ktorom jeho starší kolegovia svorne tvrdia: „Ešte o ňom budete počuť!“

V Dolnej Krupej predviedli svoje umenie okrem Jána Slávika, ktorý je zároveň 
„jednou z duší“ festivalu, aj manželia Čižmarovičovci pôsobiaci v Nemecku. Juraj 
Čižmarovič je v súčasnosti prvým koncertným majstrom vo WDR Rundfunkorchester 
Köln a okrem kariéry sólového hráča sa venuje aj komornej tvorbe a dirigovaniu. Hrá 
na husliach Nicolo Gagliano z roku 1971. Zuzana Čižmarovičová sa venuje hre na 
klavír a spevu, v súčasnosti však v oveľa väčšej miere pedagogickej činnosti. Je však 
aj vyhľadávanou komornou partnerkou viacerých medzinárodných sólistov.

Ak by sme prirovnali priebeh všetkých troch koncertov tak trochu k dobrému jedlu 
– predjedlu, hlavnému menu, tak záverečný koncert bol skutočnou lahôdkou v podobe 
očakávaného dezertu. V Synagóge – Centre súčasného umenia bola v tom čase v rám-
ci výstavy umenia zo zbierok Francúzskych fondov súčasného umenia vystavená (tak 
trochu príbuzne a symbolicky) akustická inštalácia porcelánových a sklených pohárov 
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Časopriestorová plastika a PGU Sampler 
Kopplov kaštieľ – Stála expozícia sochárskej tvorby Jána Koniarka
Synagóga – Centrum súčasného umenia
kurátori: Vladimír Beskid, Milan Mazúr, Mira Putišová
do 15. januára 2006

Pod dvomi názvami sa ukrýva dvojdielna výstava zo zbierok Považ-
skej galérie umenia v Žiline, ktorá je pilotnou výstavou osláv tridsia-
tich rokov od založenia Galérie Jána Koniarka v Trnave. Obe galérie 
majú svoje tridsiate „narodeniny“ v roku 2006. Výstava vytvára obraz 
o zbierkotvornej činnosti PGU v Žiline, predovšetkým o kvalitnej akvi-
zičnej činnosti tejto regionálnej galérie v poslednom desaťročí. 

Prierez umením druhej polovice 20. storočia je prezentovaný 
v dvoch blokoch: špeciálna časť klasického sochárstva Časopriestoro-
vá plastika je vystavená priamo v Stálej expozícii sochárskej tvorby 
Jána Koniarka (Juraj Bartusz, Jozef Jankovič – foto, Vladimír Kom-
pánek, Jozef Kostka, Ján Mýtny, Rudolf Pribiš, Andrej Rudavský, 

Pavol Tóth, Rudolf Uher), čím vytvára možnosť zaujímavého prepojenia diela druhej 
polovice 20. storočia s dielom zakladateľskej osobnosti slovenského sochárstva vznikajú-
com v prvej polovici 20. storočia. V Synagóge – Centre súčasného umenia sa pod názvom 
PGU Sampler prezentuje tvorba z 80. a 90. rokov minulého storočia zastúpená novými 
médiami (video, fotografia) a konceptuálnymi tendenciami od autorov Pavlína Fichta 
Čierna, Michal Kern, Július Koller, Denisa Lehocká, Tomáš Mašín, Peter Meluzin, 
Roman Ondák, Karol Pichler, Peter Rónai, Tomáš Ruller, Rudolf Sikora, Jana Žáčková 
a Jana Želibská.

Galéria Jána Koniarka v Trnave a Považská galéria umenia v Žiline organizujú túto 
dvojdielnu výstavu v spoločnom výbere oboch inštitúcií – diela do Časopriestorovej plas-
tiky vybrali Milan Mazúr a Vladimír Beskid, PGU Sampler vznikol vo výbere Miry Pu-
tišovej a Vladimíra Beskida. Výstava predostiera obraz o slovenskej výtvarnej scéne od 
polovice minulého storočia až po súčasnosť a vystavené diela predstavuje ako artefakty, 
ktoré sa prostredníctvom dôležitej zbierkotvornej činnosti galérie stávajú kultúrnym de-
dičstvom Slovenska.                                                                               tlačová správa GJK

a misiek plávajúcich v bazénoch s víriacou vodou. Pomedzi ne sedelo množstvo náv-
števníkov v očakávaní ďalšieho, dnes už aj vďaka výhre v medzinárodnej súťaži New 
talent 2005 svetoznámeho „zázračného dieťaťa“, či skôr zrelého huslistu s náročným 
repertoárom, Dalibora Karvaya, ktorého na klavíri doprevádzal Daniel Buranovský. 
O atmosfére koncertu najlepšie povedia tri prídavky v závere vyžiadané publikom.

Zážitok zo všetkých troch koncertov presvedčil o veľkých talentoch, ktorými táto 
krajina disponuje a ktoré treba zúročovať, lebo ich zakopanie je hriechom, za ktorý 
budeme, tak ako nehodný sluha v biblickom príbehu, platiť v prenesenom význame 
celú večnosť. Dúfame, že aj budúcoročný festival, dramaturgicky pripravený ako pocta 
hoboju, bude rovnakou oslavou hudobného umenia ako to bolo tento rok, a to aj vďaka 
finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, podporou Slovenského 
národného múzea – Hudobného múzea, Spolku koncertných umelcov a organizačnej 
pomoci Mesta Trnava.

Miroslava KURACINOVÁ VALOVÁ
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Sedem výtvarných múz Oskára Čepana II. časť

Práca historika umenia často spočíva v hľadaní a v ob-
javovaní už zabudnutých alebo doposiaľ neznámych 
výtvarníkov. Jedným z takých povestných „hľadačov“, 
špeciálne sa orientujúcich na geometrickú abstraktnú 
tvorbu, je český kurátor, básnik a výtvarník Jiří Valoch. 
Práve jeho ako jedného z prvých zaujalo zopár repro-
dukcií kresieb v antológii textov Oskára Čepana o vý-
tvarnom umení Znepokojené múzy (Sedem pristavení 
pri štúdiách Oskára Čepana o výtvarnom umení), ktoré 
po Čepanovej smrti zozbieral a v roku 1999 vydal Juraj 
Mojžiš. A tak začal Jiří Valoch pátrať po viacerých Čepa-
nových kresbách geometrického charakteru...

Objavením niekoľkých geometrických kresieb Oskára 
Čepana bádanie po jeho výtvarných dielach nekončilo 
– vysvitlo, že systematicky výtvarne tvoril odmalička. 
Čepanovou prvou výtvarnou múzou sa stalo mesto, 
v ktorom vyrastal – Trnava a jej okolie. Zobrazoval ho na 
rôznych akvareloch už ako pätnásťročný. Symbol Trnavy 
– veže kostola sv. Mikuláša – sa často zjavovali i v ďalších jeho tvorivých obdobiach 
– v „kolážovom období“ z rokov 1944 – 1952, v geometrickej tvorbe 60. rokov i v kolážach 
s výlučne literárnym obsahom v rokoch osemdesiatych. K „mestu mladosti“ – k Trnave 
sa teda v neskoršej tvorbe Čepan neustále vracal, až sa tento vzťah koncom 60. rokov 
vykryštalizoval do novej oblasti záujmov – do archeológie, keď v okolí Trnavy bádal po 
najstarších odkazoch ľudskej kultúry. A dosiahol naozaj pozoruhodné výsledky – jeho 
archeologické nálezy  sa nachádzajú v archíve Slovenského národného múzea. Ale toto je 
už téma na ďalšiu kapitolu...

Vráťme sa však k výtvarnej tvorbe Oskára Čepana... Ďalšou inšpiračnou múzou sa pre 
neho stali možnosti hľadania a nachádzania poetickej umeleckej výpovede v medziach 
používania výtvarnej koláže. Na prvý pohľad nenáročná technika si však vyžaduje 
systematické zbieranie a triedenie materiálov, ktoré bolo Čepanovi vlastné. Tie umelec 
uvádza do nových, záhadných obrazcov, vyskytujúcich sa len a len v jeho mysli a predsta-
vách. O to pozoruhodnejší je fakt, že u Oskára Čepana sa viaceré vizuálne prvky (motív 
veží trnavských kostolov, „kvetov zla“, hudobné nástroje, geometrické vzorce atď.) obja-
vujú pravidelne vo väčšine diel i s väčším, niekoľko desaťročným časovým odstupom. To 
všetko svedčí o autorovej povestnej integrálnej, systematickej a komplexnej osobnosti.

Koláže, ktoré Oskár Čepan tvoril počas náročných vojnových rokov (1944 – 1946) sa vy-
značujú štýlovou jednotnosťou, monochrómnou ponurou farebnosťou, vystihujúcou dobový 
pocit vojnového ohrozenia. Niet pochýb, že významný vplyv na formovaní jeho výtvarného 
prejavu v tomto období mal nadrealistický básnik, taktiež kolážista a rodák z Budmeríc 
– Rudolf Fabry. Čepan podobne ako on často narábal so surrealistickými motívmi a sym-
bolmi – lebkami, časťami ľudských tiel či stĺpových architektúr – evokujúcich snové vide-
nia. Mnohé z týchto diel pôsobia pesimisticky, niet divu, vzhľadom na dobové okolnosti.

S odkazom memento mori – pamätaj na smrť má súvislosť i výber tém, priamo sa 
inšpirujúcich ďalšou Čepanovou výtvarnou múzou – literárnym dielom – básňami Bau-
delaira, Rimbauda, Verlaina. Hovorí sa, že počas vojny múzy mlčia, ale práve v ťažkých 

Geometrický obraz Trnavy
14. 8. 1960, akvarel, tempera
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vojnových časoch Oskár Čepan citlivo vnímal aj hudbu, 
najmä skladby Ludwiga van Beethovena, a práve očare-
nie hudbou sa stalo Čepanovou štvrtou múzou.

Neskôr sa tvorba Oskára Čepana ubrala iným 
smerom – začiatkom 50. rokov začal hľadať možnosti 
výtvarnej výpovede v odlišnom, v geometrickom výtvar-
nom jazyku. Príčiny obratu ku geometrii nepoznáme 
– no pre Čepana bolo charakteristické, že otvorene 
prijímal všetko, čo považoval za reflektujúce moderné 
videnie sveta. O tom svedčí i jeho zameranie na moder-
né umenie – ako sme spomínali v súvislosti s vojnovými 
kolážami – už v mladosti siahal po vtedy výsostne „mo-
dernom“ odkaze surrealizmu. Neskôr sa stal vyklada-
čom a napokon i tvorcom „moderných“ abstraktných 
výtvarných diel. Treba si uvedomiť, že všetko sa to dialo 
v období, keď bolo oficiálne povolené tvoriť len a len 
v obmedzujúcich a vnútorne bezduchých možnostiach 
socialistického realizmu. Možno však príliš skoro prišiel 

Oskár Čepan so spomínanou geometriou, určite priskoro na to, aby sa týmto, dnes ofi-
ciálne uznávaným, spôsobom umeleckej výpovede pochválil svojim priateľom – výtvar-
níkom, inklinujúcim práve k abstraktnej negeometrickej tvorbe (M. Čunderlík, R. Fila 
atď.)... A tak si jeho ďalšia výtvarná múza – geometrické abstraktné umenie muselo 
počkať na svoje nedávne objavenie Jiřím Valochom.

Tvorba Oskára Čepana, a nielen výtvarná, ale i výtvarnoteoretická, čelila koncom 
60. rokov nečakanému úderu. Ako vykladač abstraktných diel významných ruských 
i slovenských maliarov (K. Maleviča, V. Tatlina, M. Čunderlíka, R. Filu) musel Čepan 
odolať striktnému odmietnutiu a následnému zdevastovaniu vlastnej dlhoročnej práce 
– zošrotovaniu a rozmetaniu sadzieb kníh o menovaných výtvarníkoch.

Výtvarné umenie sa mu odcudzilo, avšak len dovtedy, kým ho neoslovila posledná 
múza, ktorou sa zaoberal i v profesionálnom živote – história literatúry. V osemdesia-
tych rokoch vytvoril kolekciu formátovo väčších koláží s témou literárnych dejín. Tieto 
Čepanom prerozprávané a prehodnotené dejiny našej i svetovej literatúry, zhmotnené 
nielen v literárno-teoretickej práci ale i v kolážach, sú ukážkovým príkladom vhodnej 
„učebnicovej pomôcky“. 

Osobnosť Oskára Čepana (1925 – 1992) sme v krátkosti predstavili v predchádzajúcom 
vydaní. Je nemožné vystihnúť a obsiahnuť tohto všestranného človeka, ktorý sa tak vý-
znamne podieľal na formovaní našej kultúry, pár riadkami. Jeho veľkou, siedmou múzou 
bolo výtvarné umenie a výtvarná tvorba samotná – o prezentáciu tejto múzy Oskára 
Čepana sa kurátori Barbara Bodorová a Jiří Valoch pokúsia na výstave Výtvarník Oskár 
Čepan, ktorej vernisáž sa uskutoční 8. decembra 2005 o 18.30 h v Kopplovom kaštieli 
Galérie Jána Koniarka. V tento deň galériu navštívi manželka Oskára Čepana Nadežda 
Čepanová a jeho priatelia a kolegovia – literárni vedci, výtvarní teoretici, archeológovia 
(Ladislav Čavojský, Rudolf Fila, Anna Fischerová, Milan Hamada, Marcela Mikulová, 
Juraj Mojžiš, Mahulena Nešlehová, Ľubica Somolayová, Jiří Valoch, Karel Valoch, Peter 
Zajac) ale i mladí výtvarní teoretici (Barbara Bodorová, Silvia Čúzyová, Daniel Grúň, 
Sabina Jankovičová), aby si na konferencii pripomenuli, niektorí i zaspomínali, teda 
vlastne spoločne obnovili intelektuálny odkaz tejto všestrannej osobnosti.

Barbara BODOROVÁ, doktorandka Trnavskej univerzity, kurátorka výstavy, foto: Milan Noga

23. 7. 1944, koláž; papier
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Tajné informácie o príčine zániku RVHP
Dodnes nik zo zainteresovaných oficiálne nepriznal, že na začiatku konca orga-
nizovanej hospodárskej spolupráce bývalých socialistických krajín stáli myši

Bolo to na jeseň v roku 1979, keď trnavská folkbeatová skupina Pramene odlete-
la do Sovietskeho zväzu, aby koncertovala pre československých pracovníkov, ktorí 
na päťstokilometrovej trase s centrom v bývalom Volgograde (predtým Stalingrade 
a ešte predtým a znova aj teraz Caricine) budovali plynovod Orenburg, neskôr pre-
menovaný na Sojuz. Do výstavby bolo zapojených päť socialistických krajín Rady 
vzájomnej  hospodárskej pomoci (RVHP). Každá z nich budovala svoj úsek väčšinou 
v púšťach Kara-Kum, Kyzil-Kum a pri Šolochovom preslávenej rieke Don. Dvakrát 
do roka vysielali agentúry Pragokoncert a Slovkoncert do Volgogradu populárnych 
koncertných spevákov a skupiny, aby na budúcich kompresorových staniciach v kul-
túrnych sálach – unimobunkách tešili našich pracovníkov. Do ZSSR vtedy vycestova-
li z Trnavy okrem mňa speváčky Milka Babková a Norika Králiková, spevák, sprie-
vodný gitarista a huslista Jožko Móric, hráč na klávesové nástroje Vlaďo Skočík, 
bubeník Šaňo Záruba a sólový gitarista Bohuš Szegényi. Nik z nás vtedy nemohol 
tušiť, že Pramene sa stanú svedkami zárodku budúceho zániku RVHP.     

Mladí ľudia už väčšinou vôbec netušia, čo vlastne bola RVHP a ako v rokoch stu-
denej vojny fungovala. Záleží mi na tom, aby neboli touto historickou neznalosťou 
v živote handicapovaní, a preto sa najprv pokúsim o vysvetlenie:

Novinári zo socialistických štátov navštívili v sedemdesiatych rokoch minulého 
storočia slovenskú fabriku na výrobu hlinených farebných trpaslíkov, aby zistili, ako 
sa fabrika zapája do medzinárodnej deľby práce.

„Deľba práce krajín RVHP je v našom podniku zastúpená na najvyššej úrovni,“ 
oduševnene vysvetľoval na tlačovej besede riaditeľ. „Našich trpaslíkov si vymieňame 
s Poliakmi za športovú obuv, tepláky, žehličky a kozmetiku. Tento obchodný artikel 
vymeníme s Maďarmi za svetre a mäso. Svetre a mäso potom vymeníme s východ-
nými Nemcami za tapety, šijacie, pletacie a iné stroje, ktoré vzápätí vyvezieme do 
ZSSR.“ 

Po tejto vyčerpávajúcej odpovedi nastalo nádherné súhlasné ticho. Žiadalo sa už 
len povedať „česť práci, súdruhovia,“ ukončiť tlačovku a vrhnúť sa na pohostenie, keď 
tu zrazu všetko pokazil istý nedostatočne pripravený novinár hlúpou otázkou: „A čo 
dostávate za tie stroje zo Sovietskeho zväzu?“

„Akože čo,“ urazene sa ohradil riaditeľ. „Predsa tú hlinu na výrobu našich trpas-
líkov...“ 

V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim objasniť aj to, akú úlohu zohrali v RVHP 
myši. Nebude to príliš zložité vysvetľovanie, lebo ich príčinlivosť a pracovitosť je 
známa už od úsvitu histórie a tieto vlastnosti nestratili ani v období reálneho so-
cializmu. O to ľahšie sa potom prispôsobovali poprevratovej demokracii. Dokázali 
si predvídavo uhájiť výhodné štartovacie pozície a bez váhania sa vrhali do dravého 
toku trhového mechanizmu. Vedomé si dôležitosti verejnej mienky sa dokonca roz-
hodli obsadiť aj mediálnu sféru a získali v nej absolútnu prevahu. 

Viem, o čom hovorím. Koncom 90. rokov minulého storočia vzali útokom redakciu 
bývalého trnavského týždenníka s vyše štyridsaťročnou tradíciou a ja som mal mož-
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nosť pozorovať zblízka ich taktiku. Najprv sa tvárili, že do ničoho nebudú zasahovať 
a iba tíško obhrýzali naše medovníčky a vizovické pečivo na stene. Potom obsadili 
naše zásuvky, čoskoro sa už špacírovali aj po klávesniciach počítačov a pchali nos 
do písmeniek. Nikdy nebolo celkom isté, kde práve sú. Chvíľu boli služobne na vý-
chodnom konci redakcie, ale ani sme sa nenazdali a už zase vykúkali zo zvitkov 
papiera na našom stole. Nechceli, aby boli v novinách hodnotnejšie témy. Najradšej 
mali také noviny, ktoré sa hodili len na zabalenie šupiek zo zemiakov. Toto spojenie 
bolo podľa nich ideálne. A tak sa stalo, že myši stáli nielen na začiatku konca RVHP, 
ale neskôr aj pri zániku regionálneho týždenníka v Trnave so špecifickým koloritom 
a tradíciou. 

Napriek tomu, že myší v redakcii bolo neúrekom, množstvu a pracovitosti myší, 
ktoré som vtedy pred vyše štvrťstoročím videl v Sovietskom zväze, sa vyrovnať ne-
mohli. Pramene sa zoznámili so sovietskymi myšami, keď prišli na kompresorovú 
stanicu s názvom Pallasovka podľa rovnomennej dediny, ktorá sa nachádzala neďa-
leko. Československí pracovníci ukázali prameniakom halu kompresorovej stanice, 
kde už bola nainštalovaná technika z talianskej Novej Pignone. Toto technické čudo 
v púšti Kyzil-Kum vyzeralo ako ôsmy div sveta a na betónovej dlážke haly boli do 
pyramíd pozmetané haldy mŕtvych myší. Potom sa medzi myšacími pyramídami ob-
javil kocúr, ktorý, zrejme vedomý si Pyrhovho víťazstva, neistým, no napriek tomu 
dôstojným krokom prešiel okolo nás s pohľadom upretým do večnosti. 

Zaujalo nás to. Pracovníci nám začali vysvetľovať, že keď prišli na túto púšť, nebolo 
tam vôbec nič. Ani stromy tam nerástli. Všetko potrebné na výstavbu kompresorovej 
stanice vrátane unimobuniek, panelov, piesku, cementu, klincov, jedla a aj dreva si 
vraj dovážajú z ČSSR. Vtedy Rusi rozprávanie našich robotníkov prerušili a zvedavo 
sa ich pýtali, že čo strašné vykonali, keď tam musia pracovať. U nich vraj do týchto 
oblastí posielajú iba ťažkých zločincov. Trošku nás táto otázka znepokojila...

Upokojilo nás však, že myši, ktoré v tejto púšti celé tisícročia tvrdo bojovali o preži-
tie, mali na prácu pri výstavbe kompresorovej stanice očividne celkom iný názor ako 
Rusi. Keď zistili, že s cudzincami sa zrazu objavilo strašne veľa nevídaného žrádla 
a vraj sa bude dať aj kultúrne a v teple prespať, neváhali a hrnuli sa svorne napred, 
hlava – nehlava aj z inou háveďou do unimobuniek, a potom aj do novopostavenej 
haly kompresorovej stanice Pallasovka. V chodbe unimobunky, kde boli vľavo i vpra-
vo kancelárie vedenia výstavby a ambulancia lekára, 
bol v lete do výšky desať až pätnásť centimetrov krvavý 
„maglajz“ zo všelijakých chrobákov, ktoré šťastné polo-
žili svoje životy pod gumenými čižmami našich pracov-
níkov v obrovskom poklade všakovakého jedla, o akom 
sa im nikdy ani nesnilo. Myšky však boli rozumnejšie 
a chceli si žrádla aj užiť. Zaujali pozície takmer vo 
všetkých unimobunkách a hale, žrali všetko a s nikým 
nediskutovali. 

Keď všetko zožrali, pustili sa aj do farebných rozvodo-
vých káblov kompresorovej stanice. Najviac im chutili 
čierne. Plán sa neplnil, naši robotníci boli z toho úplne 
otrávení a preto začali otravovať aj myši. Ich počet na 
začiatku trávenia klesol, ale nové generácie po otráve-
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Najkvalitnejšia GP Slovakia v kulturistike 
a dôstojné jubileum Capanovho pohára

 MEDZINÁRODNÁ GRAND PRIX SLOVAKIA 2005 V KULTURISTIKE MUŽOV. Jedným 
slovom – úžasná. Šestnásta kapitola vrcholného slovenského festivalu silných mužov 
prilákala do Trnavy 35 borcov z ôsmich štátov: ČR, Francúzska, Chorvátska, Litvy, 
Mexika, Rakúska, Tahiti a SR. TJ Fortuna, na čele s kulturistickou legendou Ing. 
arch. Petrom Uríčkom, pripravila v spolupráci s mestským magistrátom doteraz 
najkvalitnejšiu GPS. Absolútny piedestál získal majster sveta 2003 Štefan Havlík 
(Dukla Trenčín): „V Trnave sa zišla silná konkurencia, preto si vážim celkový primát. 
Vo výborne pripravenej súťaži, pred početnou diváckou kulisou, sa nám súťažilo veľmi 
dobre.“ Jeho klubový kolega Igor Kočiš, trojnásobný svetový šampión a tohtoročný 
víťaz VII. svetových hier v neolympijských športoch v Duisburgu, najlepší v trnavskej 
GPS do 75 kg: „Pre šestorku reprezentantov bolo trnavské podujatie skvelou gene-
rálkou pred MS v čínskom Šanghaji“. Medzi zahraničnými účastníkmi sa predsta-
vili plnému hľadisku Domu kultúry Tirnavia aj exotickí Mexičania. Úspešnejší bol 
Humberto Peňa, šiesty v najťažšej kategórii: „V Európe štartujeme prvý raz, navyše 
na Slovensku vôbec prvý raz v živote vidíme sneh. Radi sa k vám vrátime, aby sme 
sa bližšie zoznámili aj s bohatou históriou Trnavy.“ Z dvoch zástupcov usporiadajúcej 
Fortuny sa prebojoval do finálovej pätorky Ján Blaško (5. miesto medzi 15 pretekármi 
hmotnostnej kategórie do 87,5 kg). Pavol Korpáš (13 štartujúcich nad 87,5 kg) obsadil 
desiatu priečku. Divákov zaujali aj exhibičné vystúpenia popredných reprezentantiek 
Francúzska, Mexika a SR vo fitnes.

 POHÁR IMRICHA STACHU V HALOVOM FUTBALE ŽIAKOV. Konfrontáciu dvanástich 
žiackych výberov oblastných futbalových zväzov na počesť dvojnásobného účastníka 
majstrovstiev sveta Imricha Stachu (známeho pod familiárnou prezývkou Capan) zor-
ganizovala na novej palubovke mestskej športovej haly komisia mládeže a školského 
futbalu ZsFZ v spolupráci s mestom Trnava. Podujatie otvoril zástupca primátora 
Ing. Ľudovít Daučo. Počas dvoch víkendových dní odohralo 170 chlapcov rekordných 

ných myšiach boli už proti jedu imúnne a opäť sa rozmnožili. Potom naši doviezli na 
nákladných autách z Československa „najlučšich“ kocúrov aj s manželkami a tešili 
sa, že konečne urobia s myšami poriadok. Urobili. Keď sa miaukajúce manželské 
páry do popuku nažrali imúnnych jedovatých myší, začali skapínať. Ten vrávorajúci 
kocúr, ktorý prešiel okolo nás s pohľadom upretým do večnosti, bol vraj posledný 
mohykán. 

Imúnne živé myši sa minútou ticha rozlúčili s haldami mŕtvych bojovníkov a opäť 
obsadili strategické pozície. Samozrejme, ubytovali sa aj v mojej spálni. Aby im 
nebolo smutno, zobrali so sebou zopár tarantúl, ktoré obsadili umývadlo a záclonu. 
Posteľ som už ani nekontroloval. Po týchto skúsenostiach sa mi scéna z filmu Doktor 
No, kde agentovi 007 Jamesovi Bondovi lezie po nahom tele tarantula a on sa s vy-
pleštenými očami nehybne potí, zdala úplne smiešna.   

Problém s myšami, a to nielen na Pallasovke, ale aj iných kompresorových sta-
niciach, bol natoľko vážny, že v Moskve, v modernej budove RVHP, zasadla Rada 
RVHP a rokovala o tom, ako zbaviť myši imunity. Nepodarilo sa. Nakoniec odišla do 
večných lovísk aj RVHP.                              Marián MRVA, ilustrácia: A. Grossmann
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Džudista Jozef Svátek bronzový na ME
Džudo patrí medzi najstaršie a najúspešnejšie odvetvia vo vyše polstoročnej Slávii 
Trnava. Nemalý podiel na tomto konštatovaní má Jozef Svátek, predseda oddielu, 
tréner a sponzor v jednej osobe.

Bývalý úspešný prvoligista navyše za-
končil rok 2005 vydareným štartom vo ve-
teránskych ME v anglickom Burgeshille, 
kde získal bronzovú medailu v hmotnost-
nej kategórii do 100 kg – medzi borcami od 
40 do 44 rokov.

„Dovedna štartovalo 600 pretekárov 
z 35 krajín,“ prezradil vedúci slovenskej 
výpravy, Trnavčan Martin Rieger. „Okrem 
Svátekovho bronzu sme priviezli do vitrí-
ny Slávie siedme miesto Ľuboša Barinca 
(40-44 rokov, do 100 kg) a deviatu prieč-
ku Ivana Chalányho (35-39 rokov, nad 
100 kg).“ 

„Vážim si vystúpenia veteránov Slávie 
Trnava, najmä skúseného Jozefa Sváteka, veď okrem neho putovalo na Slovensko už 
iba jedno tretie miesto, zásluhou Zoltána Szelleho z Galanty,“ povedal nám prezident 
Slovenského zväzu džuda Marián Hefka.

Dejiskom MS 2006 sa stane Paríž a európsky šampionát pripravia v Prahe. V hlav-
ných mestách Francúzska a ČR chcú trnavskí matadori v kimonách potvrdiť, že vý-
sledky z Anglicka nie sú dielom náhody.

Obísť nemožno ani michalovský záver sezóny v podaní dvanástich dievčat a chlapcov 
z Džudo-klubu AŠK Slávia a Športového gymnázia Trnava. Talenty z trénerskej liahne dvo-
jice Jozef Svátek – Marek Kolman si vybojovali v dorasteneckých majstrovstvách SR osem 
medailí. Najcennejším „kovom“ dekorovali Romanu Farkašovú v hmotnostnej kategórii do 
57 kg. Na striebornom stupienku stáli trnavské nádeje päťkrát a na bronzovom dvakrát.

Z ďalších aktivít spomeňme účasť Lukáša Stupavského v juniorských ME a Miloša 
Kolmana v ME do 23 rokov, účasť prvoligového tímu mužov v play-off elitnej štvorky 
2005, alebo vydarený 32. ročník medzinárodnej Veľkej ceny Trnavy (premiéra vo veko-
vej skupine do 23 rokov).                                      Jaroslav LIESKOVSKÝ, foto: M. Rieger

ZSELLE Zoltán, BARINEC Ľuboš, SVÁTEK 
Jozef, CHALANY Ivan, RIEGER Martin

44 zápasov. Po nerozhodných výsledkoch v záverečných dvoch súbojoch rozhodli o po-
radí na medailových stupienkoch až pokutové kopy. Celkové prvenstvo si odniesla 
Dunajská Streda pred Prievidzou, Považskou Bystricou a Senicou. Žiaci ObFZ Trnava 
(vedúci družstva Miroslav Braniš, tréner Peter Dubec) skončili na šiestom mieste. 
Putovnú trofej odovzdal futbalovým talentom zo Žitného ostrova viceprezident SFZ 
Štefan Sapar z Nitry a zástupca primátora hostiteľského mesta Eduard Čechovič. 
„Štábu nadšencov pod vedením Petra Moravčíka adresujem pochvalu za dôstojné jubi-
leum tohto žiackeho turnaja o pohár trnavskej brankárskej legendy. Slová vďaky však 
patria aj predstaviteľom mesta, ktorí rozvoju futbalu venujú všestrannú pozornosť,“ 
neskrýval spokojnosť Š. Sapar. 

Jaroslav LIESKOVSKÝ  
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Tanečka absolútny víťaz v pretláčaní
Súťaž v pretláčaní rúk pod názvom Hľadáme najsilnejšieho stredoškoláka usporia-

dala 14. novembra vo svojich priestoroch Kalokagatia – Centrum voľného času na 
Streleckej ulici pri príležitosti 17. novembra, ktorý si pripomíname ako Deň študent-
stva a tiež ako Deň boja proti totalite.

V štyroch váhových kategóriách (I. do 70 kg, II. do 80 kg, III. nad 80 kg a kategória 
Absolútny víťaz bez rozdielu hmotnosti) sa absolútnym víťazom stal Richard Taneč-
ka z SOU SD Jednota, druhý bol Peter Krajčovič z SOU železničného a tretí Ondrej 
Majera z Arcibiskupského gymnázia. Ondrej Majera zvíťazil v I. kategórii, druhý bol 
Jaroslav Mesároš z Gymnázia J. Hollého a tretí Ľuboš Čúzy z SOU železničného. 
V II. kategórii bol najlepší Richard Tanečka z SOU SD Jednota, druhý bol Andrej 
Hornáček zo Športového gymnázia a tretí Marek Hrašna z Arcibiskupského gymná-
zia. V III. kategórii zvíťazil Michal Hesko z SPŠ dopravnej, druhé miesto patrí Ma-
túšovi Havrlentovi z Arcibiskupského gymnázia a tretie Jaroslavovi Škodovi z SOU 
strojárskeho. 

Hlavným rozhodcom bol známy Ján Ďalák z trnavského klubu AWK, ktorý sa tiež 
podieľal na organizovaní tejto akcie.                                                                       -mm-

Bude Trnava šíriteľkou nového športu?
Hádam si ešte mnohí pamätajú na športku s jej štyridsiatimi deviatimi očíslovaný-

mi športmi. Nemálo ľudí si vtedy dokonca myslelo, že v skutočnosti ich ani viacej nie 
je. Postupne sme však začali zisťovať, že vo svete je ich oveľa viac. Až toľko, že prísť 
s nejakou novinkou sme pokladali prakticky za nemožné. A hľa, stalo sa. Loptová hra 
pre chlapcov a dievčatá, no aj ženy a mužov s názvom JAGENT (Ja, džentlmen) sa už 
niekoľko rokov hrá najmä v Srbsku, odkiaľ postupne začala prenikať ďalej, aby urobi-
la prvý krok aj na Slovensku – v Trnave. 

Slovenská asociácia športu na školách usporiadala prostredníctvom svojej Krajskej 
rady v Trnave 4. novembra celoslovenský seminár zameraný na propagáciu tejto hry 
predovšetkým medzi školskou mládežou. Na seminári, ktorý sa konal na ZŠ Limbová, 
vystúpili ako hostia prof. Janko Pavlis, autor tejto hry (Slovák pôsobiaci v nesloven-
skom, srbsko-maďarskom prostredí) a predseda Matice slovenskej v Juhoslávii prof. 
Ján Babiak, DrSc., z Báčského Petrovca, obaja s netajeným zaujatím rozšíriť hru 
práve cez Slovákov a Slovensko. 

Komentované modelované stretnutie zohrali žiaci a žiačky uvedenej školy. Práve 
povinná spoločná účasť chlapcov a dievčat v jednom družstve a ich ochrana chlap-
cami pred zasiahnutím loptou súpera v dobrom slova zmysle „zapríčinila“ dodržia-
vanie gentlemanstva (aspoň) v priebehu stretnutia. No nielen medzi hráčmi, lebo 
tento princíp je záväzný aj pre rozhodcu! Hra má síce v sebe čosi z vybíjanej, je však 
oveľa dynamickejšia, zameraná na podporu motorických a mentálnych schopností, so 
silným výchovným nábojom. Do popredia stavia flexibilitu každého účastníka a potlá-
ča akékoľvek prvky pasivity jednotlivých účastníkov. Aj keď je určená predovšetkým 
mladým ľuďom, je možné ju hrať v každej vekovej skupine a to ako súťažne, tak aj 
rekreačne. 
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Športové podujatia na prelome rokov 
Trnavské dni telesnej kultúry

Sobota 3. 12. 2005 o 14:00 h: 24. ročník Vianočného turnaja v karate mužov a žien 
o pohár mesta Trnava, medzinárodná súťaž v kumite a kata, aj za účasti výpra-
vy športovcov z partnerského anglického mesta Portsmouth. Tradičné podujatie 
v mestskej športovej hale technicky realizuje vyše štvrťstoročný Karate klub Slov- 
šport, pod taktovkou Tibora Mikuša a Renáty Gašparovičovej. 
Sobota 10. 12. 2005 o 14:00 h: 9. ročník Memoriálu Vlastimila Opálka (bývalého 
spartakovského kapitána a neskôr trénera brankárov – S. Fišana, M. Filipka, 
M. Dohnáleka, M. Černého, T. Lovásika, M. Baláža, D. Keketiho ml. a ďalších) v ha-
lovom futbale prvoligových mužstiev. Spomienkový turnaj v mestskej športovej hale 
organizuje štáb na čele s bývalým prvoligovým futbalistom Spartaka, Vlastovým 
švagrom Jozefom Dianom.
Nedeľa 11. 12. 2005 o 9:00 h: Trnavský smeč 2005 v nohejbale trojíc (medzinárod-
ný turnaj mužov, vrátane masovej výkonnostnej skupiny; finále o 14:00 h v mestskej 
športovej hale). Mestský magistrát každoročne podáva pomocnú ruku aj nohejbalis-
tom Slávie pod taktovkou Mikuláša Hanzlíka. V silnejšej konfrontácii uvidia diváci 
viacerých medailistov z majstrovstiev sveta a Európy.
Sobota 17. 12. 2005 o 12:00 h: Vianočná súťaž v tlaku na lavičke 2005 (športové 
centrum Pohoda, Rybníková ulica). Štartujú kategórie dorastencov + juniorov (13 
– 23 rokov), open (24 – 39), masters (nad 40), dievčatá a ženy (nad 13).

Obaja hostia sa netajili tým, že na Slovensko priviedli túto hru zámerne. Chcú, 
aby sa práve cez náš štát rozšírila do sveta, aby sa takto posilnila pôvodná „slo-
venskosť“ tejto hry. Veď po skúšobnej prezentácii 16. 10. 1993 zohrali prvý verejný 
zápas študenti práve v Novom Sade. Ten spolu s Kovačicou a Báčskym Jarkom 
patria medzi propagátorov nového športu – loptovej hry Jagent. 

Trnava bola teda svedkom jej prvého skutočného zahraničného predvedenia 
a malo by byť našou ctižiadosťou, aby sa odtiaľto šírila ďalej. Sú už vydané pravidlá 
hry, takže by nič nemalo brániť zoznámeniu sa s ňou, a najmä prichádzajúce me-
teorologicky nevľúdne obdobie môže úvodné kroky urýchliť. Hra totiž nepotrebuje 
žiadne zvláštne priestory, môže sa hrať bez problémov na volejbalovom, hádzanár-
skom či tenisovom ihrisku, ktoré sú aj v telocvičniach. Svojimi rozmermi plne vyho-
vujú, ibaže do značenia pribudne v každej časti žltý kruh. Tieto časti od seba odde-
ľuje podobne ako v tenise sieť, a pre reguláciu prihrávok z jednej strany na druhú je 
nad ňou natiahnutá výšková bariéra 2,43 m, čo je vlastne výška futbalovej bránky. 
Nie je pevná, ale iba naznačená povrazom. Hrá sa volejbalovou loptou, dôležité je 
však farebné odlíšenie družstiev. 

Na seminári boli prítomní aj zástupcovia – telocvikári z jednotlivých krajov Slo-
venska, lebo je zámerom Slovenskej asociácie športu na školách usporiadať počas 
medzinárodnej olympiády detí a mládeže Kalokagatia 2006 v Trnave ukážkový 
turnaj za účasti vybraných krajských družstiev. Takže, šťastnú cestu, JAGENT!

Edo KRIŠTOFOVIČ
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Pondelok 26. 12. 2005 o 11:00 h: 26. ročník Zimného behu zdravia (masové sviatko-
vanie v maratónkach, 3 a 10 km; tombolové žrebovanie cien; mestský športový areál 
AŠK Slávia – Na rybníku).
Štvrtok 29. 12. 2005 o 14:00 h: 16. ročník Predsilvestrovskej futbalovej šou o pohár 
primátora mesta Trnava (medzinárodný turnaj bývalých prvoligistov nad 35 rokov: 
Slovácká Slavia Uherské Hradiště, Dukla Banská Bystrica, MŠK Žilina, obhajca 
prvenstva Spartak Trnava – v mestskej športovej hale). Na najstarší halový futba-
lový turnaj na Slovensku pozýva priaznivcov štáb pod vedením Mikuláša Rožňáka 
(predsedu spartakovského fanklubu) a Pepa Geryka (bývalého gólmana legendár-
nych „bílích andelov“, držiteľa piatich majstrovských titulov). 
Piatok 30. 12. 2005 o 10:00 h: 23. ročník Silvestrovskej ceny v hode bremenom 
(v tréningovom sektore Na rybníku, bývalé futbalové ihrisko). Originálnu slávistic-
kú rozlúčku so starým rokom chystajú tamojší atléti na čele s manželmi Charfrei-
tagovcami. Okrem aktívnych vrhačov sú vítaní aj ďalší siláci, vrátane rekreačných 
záujemcov, ktorí nemajú obavy, že poletia ďalej ako bremeno.
Nedeľa 1. 1. 2006 o 14:00 h: 19. ročník Trnavského novoročného behu o pohár pri-
mátora mesta (hlavné preteky mužov a žien na 6 km – Memoriál Ladislava Kmeča, 
spoluzakladateľa TNB; rámcové preteky žiactva na 1 km; štart a cieľ na Námestí 
SNP; prezentácia od 12:30 do 13:30 h v centre voľného času Kalokagatia, Strelecká 
ul.). Vecné odmeny čakajú aj na najoriginálnejšie oblečených pretekárov. 
Piatok 6. 1. 2006 o 11:00 h: Trojkráľová šestka 2006 (masové bežecké preteky na 
6 km, záverečné trnavské podujatie trojdielneho seriálu v maratónkach na pre-
lome rokov; mestský športový areál AŠK Slávia; prezentácia od 9:30 do 10:45 h). 
Usporiadateľský tím T-6 vedie Magda Masárová, rozhodcovská rola patrí Karolovi 
Duffekovi.                                                                                             Jaroslav LIESKOVSKÝ

Svetový deň boja proti AIDS – 1. december 
Pandémia HIV/AIDS sa stala ľudskou, sociálnou a ekonomickou 

katastrofou s ďalekosiahlymi dopadmi na jednotlivcov, spoločnosti 
a celé krajiny. Vo svete je každý deň infikovaných približne 14 tisíc 
osôb, z ktorých viac ako polovicu tvoria mladí ľudia vo veku od 15 
do 24 rokov. Predpokladá sa, že do roku 2010 bude infikovaných 
ďalších 45 miliónov osôb, čo predstavuje dnes odhadovaný počet 

infikovaných ľudí. 
Od začiatku vzniku epidémie HIV/AIDS zomrelo vo svete viac ako 20 miliónov ľudí. 

Podľa doterajšieho vývoja sa predpokladá, že do roku 2020 zomrie viac ako  60 milió-
nov ľudí na AIDS. Aj keď najviac bude postihnutá subsaharská Afrika a región Ázia 
– Pacifik, alarmujúcou sa stáva skutočnosť hrozivého nárastu HIV/AIDS infekcií vo 
východnej Európe. 

Slovenská republika zatiaľ patrí medzi jednu z najmenej postihnutých krajín 
v Európe, čo je okrem iného aj dôsledkom správne vykonávanej prevencie.

AIDS predstavuje súbor ochorení spôsobených deštrukciou imunitného systému vírusom 
HIV. Tento vírus sa vyskytuje v sekrétoch pohlavných orgánov a v krvi. Prenos sa 
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uskutočňuje dvomi hlavnými spôsobmi, a to pohlavným stykom, či už heterosexu-
álnym alebo homosexuálnym a spoločným používaním infikovaných ihiel a injekč-
ných striekačiek.

Napriek tomu, že v oblasti poznatkov o samotnom ochorení a liečbe jeho kompli-
kácií bol dosiahnutý významný pokrok, nemáme proti tejto smrteľnej chorobe dopo-
siaľ k dispozícii žiadnu vakcínu ani liek, ktorý by ju mohol vyliečiť.

Hlavným prostriedkom boja proti tomuto ochoreniu zostáva známa dvojica: 
informovanosť – prevencia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 
v Trnave v rámci Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR sa prostredníc-
tvom poradenského centra podpory zdravia – poradne prevencie infekcie HIV/AIDS 
aktívne podieľa na uvedenej prevencii. Počas Svetového dňa boja proti AIDS, ale aj 
každý pondelok a stredu v čase od 8.00 do 10.00 hodiny poskytujeme bezplatné po-
radenstvo, resp. vyšetrenie krvi na HIV/AIDS na Halenárskej ulici č. 23 v Trnave. 
Poradenstvo v tomto čase je možné získať aj na telefonickej linke pomoci AIDS 033/ 
5 531 133.

V poradni sa dozviete, čo je to AIDS, ako vírus HIV napadá imunitný systém, ako 
dochádza k prenosu vírusu, ako k prenosu nedochádza, čo je to rizikové správanie, 
ako sa dá vírus v krvi infikovaného zistiť, kto sa má dať vyšetriť, o možnej liečbe, 
ktorá zlepšuje kvalitu života a prežitie chorých na AIDS. 

„Pokiaľ ide o AIDS, záleží Vaše zdravie v mnohom na Vás…“.
Vo väčšine prípadov nie je človek infekciou zasiahnutý, ale sa nakazí sám.

MUDr. Viliam Damin, vedúci odboru verejného zdravotníctva, 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 

Druhá časť výberu Votlučkových kresieb
Mesto Trnava má ambíciu získať reprodukcie doteraz neznámych diel autora 

V týchto dňoch prichádza na vianočný trh druhá časť Výberu z kresieb Karla 
Votlučku –Trnava. Tvorí ho dvanásť fotografických reprodukcií historických pa-
miatok Trnavy z päťdesiatych rokov minulého storočia. Súčasťou výberu sú tri 
doteraz nepublikované Votlučkove kresby. Mesto Trnava, ktoré doteraz vlastní 56 
reprodukcií kresieb Karla Votlučku, má záujem získať na reprodukovanie všetky 
autorove kresby Trnavy. Cieľom je možnosť sprostredkovať čo najširšej verejnosti 
ich umeleckú a historickú hodnotu a zároveň ju uchovať aj do budúcnosti.

Vážení čitatelia, veríme, že s Vašou pomocou sa nám tento cieľ podarí uskutoč-
niť. Ak vlastníte, alebo ste sa stretli s originálom kresby Trnavy od Karla Votluč-
ku, prosíme Vás, informujte Mestský úrad v Trnave, referát propagácie a cestov-
ného ruchu, tel.: 5906302.

Zároveň ďakujeme Spolku svätého Vojtecha, Arcibiskupskému úradu v Trnave, 
Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Trnave a Galérii Jána Koniarka za 
zapožičanie originálov na reprodukciu.

Spomínaný Výber z kresieb Karla Votlučku – 2. časť, ako i v tomto roku vydanú 
reprezentačnú publikáciu Trnava – Mestská pamiatková rezervácia, si môžete 
zakúpiť v mestskej informačnej kancelárii TINS na Trojičnom námestí.
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Aj v detskom domove snívajú o Vianociach 
Tento rok už od 21. novembra môžete vidieť v Obchodnom dome ASO na Hlavnej ulici 

v Trnave zaujímavý vianočný stromček. Ako vianočná výzdoba je na ňom ručne vyrobe-
ných päťdesiattri kartičiek so želaniami detí z Detského domova v Trnave a Základnej 
špeciálnej školy internátnej v Trnave. 

Tí, ktorí sa zapojili do tejto akcie i v predchádzajúcich ročníkoch, vedia, že želania detí 
z detského domova nie sú finančne náročné. Detskú dušu poteší hračka, kozmetika či CD 
nosič s populárnymi SuperStar’s. 

Splniť tieto vianočné sny môže každý človek s prajným srdcom a zmyslom pre dobrú 
vec. Všetci darcovia dostanú pozvánku na slávnostné odovzdávanie darčekov a filmo-
vé predstavenie Shreck II., ktoré sa uskutoční v nedeľu 18. decembra o 14.00 h v kine 
Hviezda. Dary odovzdajú deťom zástupcovia organizátorov tohto podujatia, OD ASO, 
Mesta Trnava a sponzorov. 

Prajeme Vám štedré a veselé Vianoce!

Kedy budeme mať svadbu, miláčik?
Mestský úrad v Trnave a Matričný úrad oznamujú občanom, že v roku 2006 stanovili 
pre akt uzavretia manželstva nasledovné termíny:

Iné termíny sobášov nie je možné dohodnúť z dôvodu zabezpečovania ostatných akcií 
Mesta Trnava. Akt uzavretia manželstva je potrebné dohodnúť vopred na Mestskom 
úrade v Trnave – matrike na Trhovej ulici 3, tel. 033 59 06 182. 

V prípade záujmu o spoločenský obrad Uvítanie do života získate bližšie informácie 
na referáte protokolu Mestského úradu v budove radnice na Hlavnej ulici 1 v Trnave (2. 
poschodie, č. dverí R 32, tel. 033 59 06 343. 

14. januára, 28. januára, 4. februára, 18. februára, 11. marca, 25. marca, 8. apríla, 
22. apríla, 13. mája, 20. mája, 3. júna , 17. júna, 1. júla, 15. júla, 29. júla, 12. augusta, 
26. augusta, 2. septembra, 23. septembra, 7. októbra, 21. októbra, 11. novembra, 
25. novembra, 2. decembra, 16. decembra 

Krajský pamiatkový úrad Trnava si Vás dovoľuje pozvať na 12. ročník odborného pa-
miatkového  seminára, ktorý usporiada pod záštitou mesta Trnava 8. decembra od 13.00 h 
v zasadacej sále radnice na Hlavnej ulici. 

 13.20 h Kostol sv. Mikuláša v Trnave po 1. etape pamiatkového výskumu 
 13.50 h Kostol sv. Mikuláša v Trnave 
    Umelecko-historická analýza článkov viazaných na klenby 
 15.20 h O majiteľoch a obyvateľoch domu na Štefánikovej ulici 7 v Trnave od  
    16. stor. po  súčasnosť – poznatky z archívneho výskumu  
 15.50 h Zariadenie sereďského kaštieľa v roku 1850 
 14.20 h Kostol sv. Mikuláša v Trnave – K motívom okenných vitráží
 16. 20 h Objav stredovekého hrádku typu motte v Horných Janíkovciach   
 16. 50 h Záchranný archeologický výskum mestského opevnenia v Skalici 

Pamiatkový seminár
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MAĽOVANÝ SEN VIANOC
Vernisáž výtvarnej výstavy žiakov ZŠ 6. de-
cembra o 14.00 h v Západoslovenskom múzeu.

INTERNETOVÁ MIESTNOSŤ
Každú stredu od 13.00 h do 16.30 h

VIANOČNÉ ARANŽOVANIE
Súťaž žiakov 5. – 9. ročníkov ZŠ 13. de-
cembra o 10.00 h v Kalokagatii – CVČ na 
Streleckej ulici.

INTERNET PRE NEZAMESTNANÝCH 
Každý utorok od 8.00 h do 12.00 h. Radi 
poradíme začiatočníkom, ako a na akých 
stránkach si hľadať prácu, ako sa zaregistro-
vať do personálnych agentúr a ako správne 
napísať životopis i žiadosť o zamestnanie.

VIANOČNÝ HALOVÝ FUTBAL
Pre deti základných škôl 15. decembra 
o 8.00 h v Mestskej športovej hale.

SPIEVAJÚCE ZVONČEKY
Vianočné piesne a koledy v interpretácii 
detí materských škôl 14. decembra o 9.00 h 
v Kalokagatii – CVČ na Streleckej ulici.

FITNESS
Každú stredu a piatok od 9.30 h do 10.30 h. 
Cvičenie pre všetky dievčatá a ženy. 

VIANOČNÁ ZÁBAVNÁ ŠOU 
S celebritami z televíznej obrazovky pre 
deti základných škôl 16. decembra o 10.00 h 
v Mestskej športovej hale.

LUCIINA DESIATKA
Turistika na chatu Buková. Odchod 17. de-
cembra o 8.50 h zo železničnej stanice. 

ŽIVÝ BETLEHEM
Na Trojičnom námestí 14. – 22. decembra 
v čase od 16.30 h a 17.00 h.

Kalokagatia – Centrum voľného času

Informácie: Kalokagatia – Centrum voľného času, Strelecká 1, kalokagatia@post.sk, www.kalokaga-
tia.santal.at, tel. 55 111 93

Galéria Jána Koniarka
 Kopplov kaštieľ, Zelený kríček 3
ČASOPRIESTOROVÁ PLASTIKA
Zo zbierok Považskej galérie umenia v Žiline
kurátori: Milan Mazúr, Vladimír Beskid
do januára 2006

VÝTVARNÍK OSKÁR ČEPAN
kurátori: Jiří Valoch, Barbara Bodorová
od 9. decembra do januára 2006

Otvorenie výstavy a sympózium o tvorbe 
Oskára Čepana: 8. decembra 

 Synagóga – Centrum súčasného umenia
PGU SAMPLER (zo zbierok Považskej galé-
rie umenia v Žiline)
kurátori: Mira Putišová, Vladimír Beskid
do 15. januára 2006

6. decembra o 19.30 h
ENEAGRAM – DYNAMIK, pokračovanie 
prednášok PhD. D. Jauru z cyklu Poznaj 
sám seba s diskusiou. Vstup voľný.
13. decembra o 19.30 h 
KRISTUS V BRUSELI – večer poézie a disku-
sie s Mgr. Danielom Pastirčákom o jeho 
novej knihe básní. Vstup voľný.

24. januára 2006 o 19.30 h
MOVIE NIGHT – projekcia filmu s diskusiou. 
Vstup voľný.
31. januára o 19.30 h
ENEAGRAM – TRAGICKÝ ROMANTIK, pokra-
čovanie prednášok PhD. D. Jauru z cyklu 
Poznaj sám seba s diskusiou. Vstup voľný.

Building na Rybníkovej vás pozýva
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7. decembra o 15.00 h
MIKULÁŠ V DOMOVE DÔCHODCOV 
na Ulici T. Vansovej
FS Modrančanka a deti zo ZŠ A. Merici

11. decembra o 15.00 h
Katedrála sv. Jána Krstiteľa
BENEFIČNÝ KONCERT PRE HOSPIC SVETLO 
1. vianočná omša E. Paschu
Cirkevný spevácky zbor pri ZUŠ E. Suchoňa

13. decembra o 16.30 h
VIANOCE V TRNAVSKOM MATERSKOM CENTRE
prezentácia a vianočný predaj spojený 
s ochutnávkou dobrôt a spevom kolied 

14. – 16.decembra od 15.00 do 18.00 h
Trojičné námestie
PREDAJ VARENÉHO VÍNA 
NA CHARITATÍVNE ÚČELY
17. decembra od 10.00 do 13.00 h
19. – 20. decembra od 15.00 – 18.00 h
Výťažok z predaja bude venovaný deťom 
a starým ľuďom, ktorí nemôžu prežívať 
vianočné sviatky so svojimi rodinami

17. decembra o 19.00 h 
Kostol sv. Jána Krstiteľa
EUROKOLEDY 
Vianočný koncert miešaného speváckeho 
zboru TECHNIK AKADEMIK

V prvej časti koncertu odznejú koledy člen-
ských krajín Európskej únie, druhá časť 
bude patriť slovenským koledám v úprave 
Františka Prášila pre miešaný spevácky 
zbor a organ. V tretej časti si budú môcť po-
slucháči vychutnať Pastorále – sakrálnu cyk-
lickú kompozíciu pre miešaný spevácky zbor, 
organ, komorný orchester a sólový spev.
Na záver nebude chýbať Tichá noc po ang-
licky, nemecky a slovensky upravená pre 
miešaný spevácky zbor, orchester a organ.
Koledy budú sprevádzané odborným 
výkladom o histórii kolied a vianočných 
zvykoch v krajinách Európy.
Vstupné je dobrovoľné, výťažok z koncertu 
bude venovaný na dobročinné ciele.

21. – 23. decembra od 16.00 do 17.00 h
NA RADNIČNÝ ČAJ 
VÁS POZÝVA PRIMÁTOR MESTA TRNAVA

23. decembra od 13.00. do 17.00 h
Katolícka jednota Slovenska
ŠTEDRÁ VEČERA 
PRE OSAMELÝCH A BEZDOMOVCOV 

17.00 h Trojičné námestie 
PRIJATIE BETLEHEMSKÉHO SVETLA
Odovzdanie finančného výťažku z predaja 
vareného vína 

Dobročinnosť počas adventu

QUO VADIS, 
MUSICA TYRNAVIENSIS? 

9. decembra o 20.00 h 
v Penzióne Na mlyne

P. CARDARELLI &COMFORT ZONE
Gabriel Jonáš

Peter Preložník
Oldo Petráš
Anton Jaro

Hostia :
Marcel Buntaj

Silvia Josifoska
Andrej Šeban

Luboš Šrámek a ďalší

VIANOČNÝ KONCERT 
VOKÁLNEJ SKUPINY 
KRUHY
22. decembra o 19.00 h
Synagóga 
Centrum súčasného umenia

VIANOČNÝ KONCERT 
TIRNAVIE
23. decembra o 19.30 h 
Kostol sv. Jakuba
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 hlavná budova, Múzejné námestie 3
expozície:
Archeológia, Gotická Trnava, História 
mesta, Ázijské umenie, Kampanologická 
expozícia, Oratórium, Ľudová hrnčina, 
Ľudový odev západného Slovenska 
výstavy:

MAĽOVANÝ SEN VIANOC
Mesto Trnava a Kalokagatia – CVČ 
6. decembra o 14.00 hodine
vernisáž výstavy spojená s vyhodnotením 
detskej výtvarnej súťaže 
výstava potrvá do 15. januára 2006

WILLIAM SCHIFFER
výber z diela k autorovým 85. narodeninám
výstava potrvá do 6. januára 2006

MAROKO OČAMI GEOLÓGA
výstava fotografií a predmetov z ciest 
po Maroku
výstava potrvá do 31. januára 2006
ZAČALO TO DAGUERREOM 
výstava fotoaparátov a fototechniky 
do 20. januára 2006
PRÍRODA MALÝCH KARPÁT
fauna, flóra, mineralógia a geológia 
Malých Karpát  
do konca roka 2005
Zbierkový predmet mesiaca:
MADONA
Podujatia:

LITERÁRNY KLUB 
8. decembra o 17.00 h v hlavnej budove

Západoslovenské múzeum december 2005

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
5. decembra 
o 10.00 h oddelenie pre deti
o 12.30 h pobočka Tulipán, ZŠ Gorkého ul.
Stretnutie detí so svojím obľúbeným spiso-
vateľom v cykle Kniha a ešte trochu viac. 
V spolupráci s mestom Trnava.

12. decembra o 10.00 h
AKO A PREČO JE TO TAK 
Prezentácia novej knihy Spolku sv. Voj-
techa v Trnave za účasti autorky Márie 
Korandovej a ilustrátorky Magdalény 
Lehotskej.
oddelenie pre deti

7. decembra o 10.00 h
ABECEDA TETY PREMÁVKY
Prezentácia knihy o dopravnej výchove 
pre najmenších čitateľov za účasti autorky 
Evy Kopúnkovej.
oddelenie pre deti

9. decembra o 10.00 h
KOLEDY A VINŠE 
Live koncert Zuzany Bilaničovej a Márie 
Veselskej. Hudobná výchova pre najmen-

ších v cykle Hudba je harmónia života 
v spolupráci s mestom Trnava. 
hudobné oddelenie v Dome hudby Mikulá-
ša Schneidera Trnavského

15. decembra o 10.00 h
PREDVIANOČNÉ ČARO V KRÁĽOVSTVE KNÍH
Stretnutie detí a mamičiek v knižnici. 
Podujatie z cyklu Maličkí a mamičky.
oddelenie pre deti

ADVENT V KNIŽNICI
Súťaže a tvorivé dielne pre deti 
16. decembra o 15.00 h 
Vianočný vedomostný milionár
22. decembra o 15.00 h 
Vianočný kufor vedomostí
23. decembra o 10.00 h 
Vianočná tvorivá dielňa
Adventný kalendár poteší každého jedné-
ho z vás!
oddelenie pre deti
V spolupráci s mestom Trnava.
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veľká sála
1. štvrtok  PEKIELKO A ANJELÍNKA 
10.00 h VEREJNÁ GENERÁLKA 
14.00 h PREDPREMIÉRA
2. piatok  PEKIELKO A ANJELÍNKA
17.00 h PREMIÉRA  
3. sobota 14.00 h, 17.00 h 
 PEKIELKO A ANJELÍNKA 
4. nedeľa 14.00 h, 17.00 h 
 PEKIELKO A ANJELÍNKA
5. pondelok 10.00 h, 14.00 h 
 PEKIELKO A ANJELÍNKA
6. utorok 10.00 h, 14.00 h 
 PEKIELKO A ANJELÍNKA
7. streda 10.00 h, 14.00 h 
 PEKIELKO A ANJELÍNKA
8. štvrtok 10.00 h, 14.00 h 
 PEKIELKO A ANJELÍNKA
9. piatok 19.00 h  DROTÁR 
10. sobota 10.00 h, 14.00 h 
 PEKIELKO A ANJELÍNKA
11. nedeľa 17.00 h  DROTÁR 
Slávnostné predstavenie pri príležitosti 
135. výročia úmrtia Jána Palárika

12. pondelok 19.00 h  DEREŠ
13. utorok 19.00 h  UČENÉ ŽENY  
14. streda 19.00 h  TERASA  
15. štvrtok 19.00 h 
 FALOŠNÉ DÔVERNOSTI  
16. piatok 19.00 h  UČENÉ ŽENY  
18. nedeľa 16.00 h 
 PEKIELKO A ANJELÍNKA
19. pondelok 19.00 h  DROTÁR 
20. utorok 10.00 h 
 STATKY – ZMÄTKY  
21. streda 19.00 h 
 VŠETKO O ŽENÁCH
22. štvrtok 10.00 h 
 BUDKÁČIK A DUBKÁČIK

štúdio
7. streda 19.00 h  BÁSNIK A ŽENA  
21. streda 10.00 h 
 PLEŠATÁ SPEVÁČKA  

tel.: 033/5511 125, 5511 353, 5511 354  
fax: 5511 355, www.djp.sk

 Divadlo Jána Palárika

BENEFIČNÝ KONCERT
14. decembra o 18.00 h v hlavnej budove

 Dom hudby M. Schneidera 
Trnavského
expozície:
Pamätná izba Mikuláša Schneidera 
Trnavského, Dejiny cirkevného 
hudobného spolku, Dvorana slávy dobra

 Múzeum knižnej kultúry 
    Oláhov seminár

výstavy:

ČESKÁ BIBLIA V PRIEBEHU STOROČÍ
Výstava zahŕňa obdobie prvých 
cyrilometodských prekladov biblických 
textov do jazyka veľkomoravských 
Slovákov, rukopisné biblie, tlačené a tiež 

súčasné digitalizované formy vydávania 
biblie a jej prekladov. Vystavené sú 
unikátne exponáty vrátane Kralickej 
biblie, Svätováclavskej biblie, Zlatej, 
Prešpurskej a ďalšie až po multimediálne 
nosiče. Výstava pozostáva z približne 
dvadsiatich piatich panelov a vitrín 
s exponátmi, projekcie s ukážkou 
vzácnych digitalizovaných iluminovaných 
rukopisov z XV. storočia a moderných 
prekladov biblie i nových biblických 
programov. Návštevníci výstavy si môžu 
pozrieť videofilm Objavujeme bibliu.

AJ KEĎ SA VŠETKO MINIE, MY NIE
výstava v spolupráci so SSV

KUCHYŇA VČERA A DNES
výstava s cyklom tvorivých dielní pre deti
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Program kina Hviezda – december 2005
kino HVIEZDA 
Ak nie je pri filme uvedený iný čas, premie-
ta sa o 17.30 a 19.30 h. 

01. – 04. 12.  ONG BANG
05. – 06. 12.  JASKYŇA
07. 12. FILMOVÝ KLUB o 18.00 a 20.00 h
08. – 11. 12.  KLIATBA BRATOV GRI-
MOVCOV iba o 17.30 h
08. – 11. 12.  ERASMUS 2: PRIATELIA 
SÚ SPÄŤ o 19.45 h
12. – 13. 12.  OSTROV o 17.30 a 20.00 h
14. 12. FILMOVÝ KLUB o 18.00 a 20.00 h
15. – 18. 12.  V MOCI DIABLA
19. 12.  AMAZONIA VERTICAL
20. – 22. 12. GÓÓL
23. 12.  UDATNÉ KURIATKO o 15.30 h
23. 12.  MR & MRS SMITH
24. 12.  NEPREMIETA SA!
25. – 28.12.  UDATNÉ KURIATKO
25. a 26. 12. o 13.30 a 15.30 h, 27. a 28. 12. 
iba o 15.30 h
25. – 27.12.  MR & MRS SMITH
28. – 29. 12.  MÚZEUM 
VOSKOVÝCH FIGURÍN
30. 12. 2005 –  3. 1. 2006  NOČNÝ LET
31. 12.  NEPREMIETA SA!

FILMOVÝ KLUB NAOKO
Filmový klub je v kine Hviezda!

07. 12.  ŠŤASTNÉ DNI o 18.00 h
REVÍZORI o 20.00 h
14. 12.   SPAĽOVAČ MŔTVOL o 16.00 h
  MUŽ BEZ MINULOSTI o 20.00 h

Staňte sa členom Filmového klubu NAOKO 
a využívajte klubové zľavy. Prihlásiť sa 
môžete v pokladni kina Hviezda na Pau-
línskej ulici v Trnave.

DETSKÉ PREDSTAVENIA 
v sobotu a nedeľu

03. – 04. 12.   ROBOTI
o 13.30 a 15.30 h
10. - 11. 12.   GARFIELD
o 13.30 a 15.30 h
17. – 18. 12.   MADAGASCAR
o 13.30 a 15.30 h
23. – 28. 12.   UDATNÉ KURIATKO
23., 25. – 28. 12. o 15.30 h 
25. a 26. 12. aj o 13.30 h

Novoročný koncert 2006
1. januára 2006 o 16.00 h 

Kostol sv. Jakuba

STANISLAV ŠURIN, organ

FIORI MUSICALI BRASS ENSEMBLE
Peter Bubnič, I. trúbka

Maroš Podhájsky, II. trúbka
Juraj Mitošinka, I. trombón
Marek Bubnič, II. trombón

Program: Marc-Antoine Charpentier, John Stanley, 
Domenico Zipoli, Georg Friedrich Händel, 

Johann Sebastian Bach, Flor Peeters
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 5. decembra o 17.00 h 
MIKULÁŠ IDE TRNAVOU

od Kalokagatie – CVČ po Hlavnej ulici 
okolo radnice na Trojičné námestie

14.30 – 16.30 h sprievodný program 

 9. decembra – piatok
15.00 h vystúpenia MŠ, ZŠ

16.30 h AMADEUS BAND Hlohovec

 10. decembra – sobota
10.00 h – kapela BOROVIENKA 

12.00 h – hudobná skupina EMINENT 

 11. decembra – nedeľa
10.00 h – DOLNOKRUPANI 

11.00 h – DIAMANT 

14. decembra – streda
15.00 h vystúpenia MŠ, ZŠ

16.30 h Večer s ĽUBOM VIRÁGOM 
a sólistkou SND MÁRIOU ELIÁŠOVOU 

17.30 h BYSTRÍK ČERVENÝ – víťaz 
Coca-Cola PopStar 2005

 16. decembra – piatok
15.00 h vystúpenia MŠ, ZŠ

16.30 h REPETE/Dušan Grúň 
a Lýdia Volejníčková 

17.30 h hudobná skupina ALLEGRO 

 17. decembra – sobota
10.00 h miešaný spevácky zbor 

TIRNAVIA
10.30 h ŠPAČINČANKA 

11.00 h CHUDOBOVCI Oravská Lesná 
12.00 h Zvestujeme Vám radosť 

FS MODRANČANKA

 18. decembra – nedeľa
10.00 h spevácky zbor JEŽI

11.00 h DH SPOJÁR Bratislava
12.00 h KOPANČÁRI

 19. decembra – pondelok
15.00 h vystúpenia MŠ a ZŠ
15.30 h ŽIVÝ BETLEHEM
16.00 h EVA MÁRIA UHRÍKOVÁ 
A SYN FILIP  
17.00 h NEBESKÁ MUZIKA 

 20. decembra – utorok
15.00 h vystúpenia MŠ a ZŠ
15.45 h MLADÝ HELIGÓN Rabčice 
16.30 h Darček od ZUŠ 
M. Sch. Trnavského
17.00 h TRADITIONAL CLUB Bratislava 

 21. decembra – streda
15.00 h vystúpenia MŠ a ZŠ
16.00 h ŽIVÝ BETLEHEM
16.30 h CANTICA NOVA
17.00 h FUNNY FELLOWS 

 22. decembra – štvrtok 
15.00 h vystúpenia MŠ a ZŠ 
15.30 h BRADLAN
16.00 ŽIVÝ BETLEHEM
16.30 h KRUHY
17.00 h SALAŠNÍCI Banská Bystrica

 23. decembra – piatok
15.00 h KRISTÍNKA KARABINOŠOVÁ 
Nitra
15.30 h VIANOCE 
S DARINOU LAŠTIAKOVOU 
16.00 h TULIPÁNCI 
16.30 h VEČER OPERNÝCH ÁRIÍ 
A KOLIED/Daniel Čapkovič, Andrej 
Magula a Lucia Duchoňová – 1.časť
korepetícia: Martina Tomašovičová 
17.00 h PRIJATIE 
BETLEHEMSKÉHO SVETLA
17.30 h VEČER OPERNÝCH ÁRIÍ 
A KOLIED/Daniel Čapkovič, 
Andrej Magula 
a Lucia Duchoňová – 2.časť
korepetícia: Martina Tomašovičová

VIANOCE V TRNAVE
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RÁSNE A POKOJNÉ VIANOCE, 
VESELÚ SILVESTROVSKÚ ZÁBAVU

A VEĽA ŠŤASTIA I ZDRAVIA V NOVOM ROKU 2006
ŽELÁ VŠETKÝM TRNAVČANOM

                        MESTO TRNAVA
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