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Priestor medzi extrémami 
Pri jednom z podujatí som požiadal známu o drobnú pomoc. 

Trochu žartom, trochu vážne mi odpovedala: „Matka Tereza už umrela“. 
Zanevreli sme na nezištnú pomoc?  Myslím si, že nie. No je pravda, 

že sa sťahujeme do seba. Strácame dôveru aj vo veci verejné. 
Nemusí ísť iba o negatívne smerovanie, pokiaľ nebude úplnou rezignáciou. Človek 
potrebuje byť najprv sám sebou. Potvrdený prostredím istoty, priateľov a rodiny. 

V takomto prostredí si upevňuje svoju identitu. 
S ňou môže potom vstúpiť na verejnosť. Pri politickom uvažovaní sa preto 

striktne rozdeľovalo medzi vecou verejnou a súkromnou. 
Strata tohto rozlišovania dnes zapríčiňuje nielen nedôveru vo veci verejné, 

ale i nedorozumenia v mediálnom prostredí. 
Žijeme v prostredí, ktoré nerozlišuje. Nielen verejné od súkromného, 

ale ani povrchné od podstatného. 
Človek vždy žil v napätí. Medzi túžbou po pokoji a harmónii 

na jednej strane a vlastnou nedokonalosťou na druhej strane. 
Pre zdravú existenciu v takomto rozpoložení bolo dôležité vnímať rozpor 

a rozumieť zmyslu vlastného bytia. Inak upadal do extrémov či duševných chorôb. 
To, že žijeme v chorej dobe, si nepripúšťame. 

Nazvali sme to znesiteľnejšie – kríza. 
Horšie je, že extrémy nevnímame ako protipóly rovnováhy. 

Stávajú sa normálnymi. 
Podľahli sme videniu zameranému na extrémne javy. Netrápi nás vstup médií 

do súkromia. Jeho intimity diváci s obľubou vyhľadávajú, 
akoby chceli prekryť vlastné chyby. Extrémnosť zlyhaní neospravedlňuje 
ich voľnú prezentáciu. Neschopnosť rozlišovania a posudzovania povrchu 

na úkor príčin sa markantne prejavuje vo veciach verejných. 
Na úrovni štátu ľudia rezignujú na politické dimenzie. Tým reagujú 

na sklamanie z predstaviteľov moci, ale i na skutočnosť zliatia verejného 
so súkromným. Médiá prirodzene vystavujú moc kontrole. No ak prevládne 

nevyvážený obraz, ak je všetka moc prezentovaná ako zlá, prestáva mať zmysel 
aj jej delegovanie vo voľbách. Pri chýbajúcom zobrazovaní bežného života 

začíname stále viac myslieť len na okrajoch. Extrémne.
Žijeme v napätí medzi tým, čo sa nás v konkrétnom živote bezprostredne 

dotýka a tým, čo sa na nás sprostredkovane valí. Zdá sa, že opäť musíme najprv 
vybudovať pevné prostredie istoty, priateľov a rodiny, 

aby sme v mediálnom svete neupadli do jednostranných pohľadov 
či rezignácie, že všetko je iba zlé. Život tečie v priestore medzi extrémami. 

Tam sa zrodila nezištnosť nielen Matky Terezy, ale i ľudí medzi nami. 

Pavol Tomašovič             
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Ihrisko v Parku L. Beethovena bude vynovené
Mesto Trnava chce v tomto roku začať rozsiahlu rekonštrukciu pôvodné-
ho detského ihriska v Parku Ludwiga van Beethovena a dobudovať ho na 
spádovú hernú a spoločensko-rekreačnú zónu Prednádražia s originálnym 
charakterom podčiarkujúcim identitu tohto priestoru. Cieľom mesta je vy-
budovať pre obyvateľov tejto lokality podobný moderný herný a oddychový 
areál, aký bol vybudovaný na sídlisku Hlboká za budovou daňového úradu.

Rekonštrukcia sa bude týkať dva a pol hek-
tárovej plochy vo vlastníctve mesta Trnavy 
medzi železničnou traťou Trnava – Kúty, 
Ulicou L. van Beethovena a terénnymi mo-
deláciami pre bikros a dirt park.  
 Zámerom mesta je na vymedzenom 
území zrekonštruovať pôvodné zastarané 
hracie prvky a vytvoriť atraktívny herný 
areál. Návrh má spĺňať súčasné vysoké 
požiadavky detí, mládeže a dospelých náv-
števníkov a ponúknuť zaujímavé možnosti 
pobytu pre všetky vekové kategórie od ba-
toliat a detí do 6 rokov s dozorom rodičov, cez deti do 15 rokov, až po aktivity a od-
počívadlá pre dospelých a seniorov. Uvažuje sa aj o tom, že priestor herného areálu 
bude rozvrhnutý do tematických oddychovo-relaxačných sektorov pre rezidentov 
jednotlivých vekových kategórií tak, aby si pri hre či oddychu vzájomne neprekážali. 
 Výber zariadení detského ihriska bude podriadený požiadavkám na atraktívnosť, 
rozvoj motoriky, pozornosti, rôznych zručností a psychických schopností detí. Preto-
že mestská samospráva chce vytvárať identitu tohto prostredia tak, aby bola v sú-
lade s predstavami a požiadavkami častých 
návštevníkov a užívateľov, svoje námety 
a návrhy na hracie prvky môžu obyvate-
lia Prednádražia adresovať písomne či for-
mou e-mailu na odbor investičnej výstavby 
alebo odbor územného rozvoja a koncepcií 
mestského úradu v Trnave na Trhovej ulici. 
Kontaktné adresy sú k dispozícii na web-
stránke mesta trnava.sk. 
 Do herného areálu bude zabezpečený 
bezbariérový prístup a priechod pre imobil-
ných a matky s detskými kočíkmi. V časti 
určenej pre najmenšie deti nebude chýbať pieskovisko. V širšom kontexte sa počíta 
aj s väzbou areálu na priľahlé parkové územie – bikros, dirt park, prípadne aj s mož-
nosťou vyčlenenia vhodnej zóny na sánkovanie.
 Súčasťou rekonštrukcie budú aj sadové úpravy. Druhová skladba drevín bude 
prispôsobená prírodným podmienkam územia, jedovaté alebo tŕnisté dreviny budú 
pre bezpečnosť detí z výberu vylúčené. Trávniky budú obnovené druhmi tráv, ktoré 
dobre znášajú zaťaženie.  
 V súčasnosti sa začínajú prípravné práce na zabezpečenie projektovej dokumen-
tácie. Ak v letných mesiacoch úspešne prebehne verejné obstarávanie na výber 
dodávateľa, prvá etapa rekonštrukčných prác, na ktorú sú vyčlenené finančné pro-
striedky v tohtoročnom rozpočte mesta,  by sa mohla začať už v septembri. 

-red, ilustračné foto: B. Vittek-
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Chystá sa rekonštrukcia amfiteátra v Kamenáči

 V porovnaní s asfaltom budú nové povrchy komunikácií ekologické, vhodnejšie 
do prírodného prostredia. Dažďové vody v súčasnosti odtekajú vinou nepriepustné-
ho podložia do okolitého terénu, kde sa vytvárajú zamokrené plochy. Nová betóno-
vá dlažba položená na štrkovom lôžku by mala tento problém odstrániť. Počíta sa 
aj s vytvorením nových záhonov zelene, do ktorých bude voda odvádzaná. Okolo 
jestvujúcich stromov budú vytvorené záhony olemované záhonovými obrubníkmi 
a vyplnené novou zeminou. Nevyhnutný výrub stromov, ktoré vzhľadom na zlý 
zdravotný stav nemajú po rekonštrukcii perspektívu dlhodobého rastu a náleto-
vých drevín sa uskutočňuje už v týchto dňoch pred začiatkom vegetačného obdo-
bia. O charaktere a skladbe novej náhradnej výsadby budeme čitateľov informovať 
v ďalších článkoch.
 V amfiteátri bude sedem nových osvetľovacích stožiarov a rozvádzacia skriňa 
pre ozvučenie amfiteátra bude doplnená o potrebné rozvádzače a ističe. Jestvujúce 
stoly a lavice budú z hľadiska odstránené, a po zrekonštruovaní stupňov amfiteátra 
bude na ne položená  nová sedacia časť z odolného tvrdeného plastového materiá-
lu. Nezabudne sa ani na nové smetné koše a stojany na bicykle.  

-red-

Skládka na Zavarskej sa zmení na zelenú lúku
Skládka komunálneho odpadu na Zavarskej ceste na ploche 26 650 m2 sa 
má čoskoro zmeniť na zelenú lúku s kríkmi a stromami. Práce na jej uzav-
retí a rekultivácii sa začnú v najbližších dňoch, hneď ako to dovolí počasie.

Účelom uzavretia a rekultivácie skládky je zamedzenie produkcie skládkových prie-
sakových vôd pod zrekultivovanou časťou skládky, bezpečný odtok a odvedenie 
zrážkovej vody z jej povrchu, zaistenie stability telesa skládky a odvedenie sklád-
kových plynov z tohto priestoru. 
 V prvej fáze prác bude skládka vytvarovaná do finálneho tvaru, potom sa začne 
ukladanie uzatváracích vrstiev. Na prvú 25 cm hrubú vrstvu z výkopovej zemi-
ny a iných vhodných materiálov prídu dve vrstvy minerálneho tesnenia s celkovou 
hrúbkou 50 cm, na ne bude uložená drenážna vrstva z geokompozitu odvádzajúce-
ho vodu a až potom bude nasledovať 70 cm hrubá vrstva zeminy. Poslednú, vrchnú 
vrstvu rekultivovanej skládky bude tvoriť 30-centimetrová vrstva humusu. 
 Súčasťou projektu je aj odplynenie skládky. Na tento účel bude v rekultivačnej 
vrstve skládky vybudovaná prepojovacia sieť zberného potrubia bioplynu. Jednot-
livé vetvy potrubia budú napojené na jestvujúce plynové studne osadené v telese 
skládky. 
 Upravený povrch skládky bude zatrávnený a uskutoční sa tam aj výsadba plytko 
koreniacich kríkov a stromov. 
 Dodávateľ stavby je už vybraný na základe výberového konania formou elek-
tronickej aukcie a samotné začatie prác je závislé už len od vhodných klimatických 
podmienok. Predpokladá sa, že rekultivácia skládky by mala byť ukončená v druhej 
polovici augusta tohto roku. 

-red-

Mestská samospráva chce v tomto roku zrealizovať rekonštrukciu prírod-
ného amfiteátra v Kamennom mlyne. Obnovené budú komunikácie a spev-
nené plochy, uskutoční sa úprava hľadiska. Súčasťou prác bude aj rekon-
štrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia a dodanie nového mobiliáru. 
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Dobrovoľníci aj tento rok čistili Kamenný mlyn
Prebúdzajúca sa príroda Kamenného mlyna je ľahšia o vyše tri tony odpadkov. 
Zaslúžili sa o to účastníci siedmeho ročníka dobrovoľníckeho podujatia s ná-
zvom Jarné čistenie Trnavy. Táto populárna akcia združujúca priateľov život-
ného prostredia a prírody pod heslom „Vytvárajme spoločne prostredie, v kto-
rom sa bude dať žiť!“, sa uskutočnila v sobotu 23. marca v Kamennom mlyne.

Vyčistené je územie v okolí ko-
liby, vstupný park, lužný les, 
splav a cesta k splavu, územie 
medzi Parnou a rybníkmi vzadu 
a depo. „Účasť bola rekordná, 
zapojilo sa viac ako 90 dobro-
voľníkov. Zvyšujúci sa záujem 
Trnavčanov o životné prostredie 
v našom meste nás veľmi teší 
a sme radi, že myšlienkou akcie 
sa inšpirovali aj iné občianske 
združenia a podobnú akciu zor-
ganizovali po prvýkrát aj na síd-
lisku Družba. Radosť mám aj z toho, že do akcie sa začali zapájať všetky generácie 
a každý rok máme aj čoraz viac rodiniek s deťmi. Keď som pred siedmimi rokmi túto 
akciu zakladal, prišlo nás päť, na druhom ročníku nás bolo okolo desať a postupne 
sa to zlepšovalo. Uvedomujem si, že je to beh na dlhé trate, ale iniciatíva začína 
postupne prinášať ovocie. Počet dobrovoľníkov stúpa a množstvo odpadu v Kamen-
nom mlyne má klesajúcu tendenciu. Kiež by sme sa raz dožili, že v rámci Jarného 
čistenia nebudeme mať čo zbierať,“ povedal pre Novinky z radnice organizátor pod-
ujatia Matej Lančarič a zdôraznil, že napriek vyššej účasti bolo tento rok v Kamenáči 
o tonu menej odpadu v porovnaní s vlaňajškom, keď ho na týchto miestach vyzbie-
rali takmer štyri tony. 
 Akciu, ktorá vyvrcholila Vítaním jari v Kamenáči s koncertom gitarového zosku-
penia Duo Acoustic, zabezpečovalo občianske združenie Trnavská alternatíva v spo-
lupráci s Mestom Trnavou, spoločnosťou A.S.A. a občianskym združením Trnavskí 
bíli medvedi. Mesto Trnava, ktoré si cení a víta dobrovoľnícke aktivity, aj tento rok 
zabezpečilo igelitové vrecia na odpad aj ich odvoz.                               -red- foto: -ml

Občania môžu navrhnúť, kde treba sadiť stromy
Trnavčania majú príležitosť navrhnúť, v ktorých lokalitách by uvítali viac 
stromov. Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom 
zastupiteľstve chce vytvoriť register lokalít a ulíc, kde stromy najviac chý-
bajú, a na tomto základe realizovať novú výsadbu v súlade s požiadavkami 
občanov. Snahou samosprávy je zároveň vytipovať tie miesta, kde novovy-
sadená zeleň prinesie obyvateľom čo najväčší estetický a ozdravný efekt. 

Hlavným dôvodom úbytku stromov v meste sú v poslednom čase žiadosti obča-
nov na výrub. Príčina ich pribúdania má korene v období socializmu, keď občania 
v snahe skrášliť neupravené okolie bytových domov vysádzali stromy svojpomoc-
ne, bez potrebných poznatkov o výške a šírke ich koruny v dospelosti, prípadnej  
nevhodnosti konkrétnych druhov pre alergikov a o polohe inžinierskych sietí. Nie-
ktoré stromy preto po desaťročiach začali obyvateľom neprimerane zatieňovať 
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byty, narúšať statiku budov alebo poškodzovať koreňovou sústavou komunikácie, 
chodníky či parkoviská. 
 Podľa slov predsedu Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt Mateja 
Lančariča sa s úbytkom stromov dá bojovať len tak, že budeme viac vysádzať ako 
rúbať. „Chceli by sme preto vytvoriť zoznam lokalít, konkrétnych miest a ulíc, a na 
jeho základe realizovať výsadbu nových stromov v meste. Do tohto zoznamu, ktorý 
pripraví Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt, chceme zaradiť aj požia-
davky od občanov. Komisia každú žiadosť a navrhnutú lokalitu preskúma. V prípade, 
že pod konkrétnym miestom nevedú inžinierske siete, a pozemok patrí mestu, zo-
stane zaradená v zozname pre výsadbu. Mesto má v súčasnosti reálnu šancu získať 
peniaze na výsadbu novej zelene z eurofondov, ak by to nevyšlo, bude výsadbu 
postupne realizovať z vlastných zdrojov,“ povedal Matej Lančarič. 
 Komisia životného prostredia plánuje do zoznamu zaradiť viacero lokalít na sídlis-
kách aj v centre. Stromy chýbajú napríklad medzi novou budovou trnavskej nemoc-
nice a frekventovanou cestou na Dohnányho ulici. „Na súčasnej prázdnej trávnatej 
ploche, kde sú momentálne vysadené dva stromčeky, by si pacienti zaslúžili mať 
oveľa viac zelene, ktorá by plnila dôležitú izolačnú a hygienickú funkciu od frek-
ventovanej cesty. Problémom však je, že táto plocha nepatrí mestu, ale fakultnej 
nemocnici. To však neznamená, že sa nepokúsime s vedením nemocnice dohodnúť 
na vyriešení tohto problému,“ dodal Matej Lančarič.
 Občania môžu svoje konkrétne návrhy na výsadbu stromov (príklad: Za bytovým 
domom na ulici Golianova XY) adresovať priamo predsedovi Komisie životného pro-
stredia a prírodných hodnôt Matejovi Lančaričovi, najlepšie prostredníctvom e-mailu 
na adresu: lancaric.matej@gmail.com                                                             -red- 

Víno Tirnavia zvyšuje svoju kvalitatívnu úroveň
Verejná prezentácia súťažných vín jedenásteho ročníka vinárskej súťaže 
Víno Tirnavia 2013 sa uskutoční v piatok 19. apríla od 13. do 22. hodiny 
a v sobotu 20. apríla od 12. do 22. hodiny v Mestskej športovej hale.

Súťažná výstava vín Víno Tirnavia sa za desať rokov prepracovala medzi najvýznam-
nejšie slovenské výstavy vín. Mesto Trnava pri príprave jedenásteho ročníka opäť 
spojilo svoje sily s ľuďmi, ktorí sú pre víno zapálení a v novej dekáde súťaž postupne 
mení svoju tvár. 
 Odborná degustácia sa z februárového termínu presunula na začiatok apríla, čo 
vinárom umožnilo na súťaž prihlásiť víno, ktoré je už o niečo vyzretejšie a ustálenej-
šie. Hodnotiacim komisiám to zase umožní viac sa sústrediť na aktuálny stav vína. 
Degustátori majú väčší „životný priestor“, všetky vzorky sú rovnako vytemperované 
na ideálnu teplotu a vína, pri ktorých to prihlasovateľ požaduje, sú pred degustáciou 
dekantované, aby sa mohli otvoriť a naplno prejaviť svoj charakter. 
 Okrem vzostupu úrovne odbornej časti súťaže Víno Tirnavia sa organizátori 
snažia zlepšiť aj podmienky na verejnej časti degustácie, predovšetkým pokiaľ ide 
o teplotu podávaného vína.
 Na Víno Tirnavia 2013 sa prihlásilo 93 vinárstiev zo Slovenska, ale aj spoza rieky 
Moravy. Spolu prihlásili 433 vzoriek vín. Dominantné zastúpenie majú vína ostat-
ného ročníka 2012, ktorý patril k tým vydareným. Naopak, najstarším vínom je 
víno ročníka 2002. Moderných suchých vín je 167, ale na svoje si prídu aj milovníci 
prívlastkov ako bobuľový výber, hrozienkový výber, cibébový výber, slamové víno 
či ľadové víno. Medzi prívlastkami má prvenstvo kategória výber z hrozna –167 vín, 
tesne nasledovaná neskorým zberom – 153 vín.                        

Tibor Vittek
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Prijímame prihlášky na Májový kvet 2013
Obľúbený trnavský kvetinový rínok na Trojičnom námestí s názvom Májový kvet sa 
tento rok uskutoční 9. a 10. mája v inovovanej podobe. Ponuka letničiek, trvaliek, 
skalničiek, citrusov a iných subtropických rastlín, sukulentov, aromatických bylín, 
dekoračných a úžitkových predmetov bude rozšírená aj o zeleninové planty, záhrad-
nú techniku a okrasné aj úžitkové dreviny, ktoré budú sústredené v priestore medzi 
obchodným domom Jednota a Domom kultúry Tirnavia. Záujemcovia o prezentáciu 
svojich výpestkov alebo výrobkov sa môžu prihlásiť do 15. apríla prostredníctvom 
prihlasovacích formulárov zverejnených na webstránke mesta.
  Vzhľadom na to, že Májový kvet každoročne uskutočňuje pri príležitosti Dňa ma-
tiek, zdôraznený bude opäť aj jeho kultúrnospoločenský a osvetový charakter. Ne-
budú chýbať ani odborné poradenské služby, podujatia knižnice pre mamičky s deťmi 
a keramické tvorivé dielne, v ktorých si budú môcť deti vyrobiť darček pre mamičku.
 Ak máte záujem propagovať počas týchto dní svoje produkty a služby v oblasti pes-
tovania kvetov, kvety, skalničky, trvalky, dreviny, subtropické rastliny, jarné cibuľovi-
ny, dekoračné a úžitkové predmety v súvislosti s kvetmi do bytu aj záhrady, záhrad-
nú techniku, zeleninové planty, okrasné a úžitkové dreviny alebo záhradnú keramiku, 
môžete sa prihlásiť aj na č. tel.: 033 32 36 168, e-mail: maria.peciarova@trnava.sk
 Organizátormi podujatia sú Mesto Trnava, agentúra MediaFlash a ďalšie inštitúcie 
a organizácie.                                                                                               -red-

  V SKRATKE
Na Spartakovskej pribudlo 
dvadsať parkovacích miest
Mestská samospráva v marci začala práce 
na realizácii dvadsiatich nových parkova-
cích miest na Spartakovskej ulici 11 – 19. 
Projekt rieši parkovisko úsporným varian-
tom – s ponechaním pôvodných obrubníkov 
pozdĺž komunikácie a vybudovaním par-
kovacej plochy z drenážnej dlažby, ktorou 
sa spolu so sklonom plochy do zelene za-
bezpečí jeho odvodnenie. Plochu trávnatej 
zelene, ktorú parkovacie miesta zaberú, 
nahradí päť novo vysadených odrastených 
stromov. Nové parkovisko malo byť hotové 
po uzávierke tohto vydania koncom marca.

Deň narcisov 2013 – 
prijmite kvietok nádeje
Už po sedemnásty raz upriamime 12. apríla 
na Slovensku väčšiu pozornosť na proble-
matiku rakoviny prostredníctvom jarného 
kvietku – narcisu. Tradične sa k nej pripája-
jú aj trnavská pobočka Ligy proti rakovine 
– Klub Venuša v spolupráci s Kanceláriou 
Zdravé mesto Trnava organizovaním verej-
nej zbierky na podporu boja proti rakovine. 
Zbierka bude prebiehať od 8. do 18. ho-
diny na Trojičnom námestí, pred obchod-

nými centrami Tesco, Kaufland, Billa, Lidl 
a MAX. Dobrovoľníci aj pokladničky budú 
označení tak, aby ste si ich nepomýlili. Sú-
časťou podujatia je aj aerobikový maratón 
základných a stredných škôl v Mestskej 
športovej hale, ktorý v tento deň odštartu-
je o 9. hodine. Poslaním tohto podujatia je 
informovať verejnosť o tom, že rakovina je 
choroba, ktorá sa vo väčšine prípadov dá 
úspešne liečiť, ak je zachytená včas, a že 
vhodnou prevenciou a vhodným životným 
štýlom môžeme ochoreniu predísť. „Pev-
ne veríme, že opäť budeme spolu úspešní 
a pomôžeme tým, ktorí našu pomoc potre-
bujú,“ odkazujú Trnavčanom organizátori 
z Kancelárie Zdravé mesto Trnava a Klubu 
Venuša Trnava – Liga proti rakovine.

Aerobik maratón 
na podporu boja proti rakovine
Aerobikový maratón na podporu boja proti 
rakovine sa uskutoční ako súčasť trnav-
ského Dňa narcisov 12. apríla od 8.45 
h v Mestskej športovej hale. Usporiadatelia 
– Mesto Trnava a Kalokagatia – Centrum 
voľného času v spolupráci s AEROBIC stu-
dio NO1 v Trnave pozývajú na tento už tra-
dičný maratón žiakov a žiačky základných 
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a stredných škôl. Štart bude o 9. hodine, 
cvičiť sa bude v piatich tridsaťminútových 
kolách. V prvom kole štýlom aerobik, 
v druhom tae-bo, v treťom power-joga, 
štvrté kolo bude venované dance aerobi-
ku a piate zumbe. Srdečne vás pozývame, 
príďte si zlepšiť svoju fyzickú kondíciu ale-
bo sa len pobaviť v rytme dobrej hudby.

Bylinky a čaje o péci 
aj s cudzokrajnými rastlinami
Druhé tohtoročné stretnutie kurzu Bylinky 
a čaje o péci, ktoré sa uskutoční 18. apríla 
o 17. hodine na Trhovej ulici 2, bude veno-
vané bylinkám a čajom na prevenciu jarnej 
únavy a prechladnutia. Podľa slov lektorky 
kurzu Margity Drobnej môžeme ich zázrač-
nú silu využívať nielen prostredníctvom 
čajov, ale aj v rôznych jedlách, kde tvo-
ria hlavnú alebo ochucujúcu a aromatizu-
júcu zložku. Hovoriť sa tentokrát bude aj 
o cudzokrajných bylinkách alebo plodoch, 
ktoré sa odnedávna začali používať v našej 
kuchyni, ako napríklad kustovnica čínska, 
vilcacora, lapacho a iné. „Naučíme sa ich 
správne uvariť či vylúhovať, a správne po-
užiť pri prevencii alebo v chorobe. Samo-
zrejme, počas kurzu si ich nielen navaríme, 
ale aj ochutnáme,“ sľubuje Margita Drobná.

Koncert Fera Királyho 
v Divadelnom štúdiu DISK
Divadelný súbor DISK Trnava pozýva všet-
kých záujemcov na koncert Fera Királyho 
s názvom Philip Glass piano & organ mu-
sic, ktorý sa uskutoční 6. apríla o 20. hodi-
ne v Divadelnom štúdiu DISK na Kopánke. 
Fero Király (1979) je klavirista, korepe-
títor, hudobný experimentátor, pedagóg 
a redaktor časopisu ENTER. Vyštudoval 
Konzervatórium v Košiciach a Vysokú ško-
lu múzických umení v Bratislave. Pôsobil 
v rôznych hudobných formáciách, ktoré 
pokryli žánrové spektrum od ľudovej hud-
by cez punk, jazz-rock, psychedelický me-
tal, experimentálnu elektronickú produkciu 
až po improvizovanú hudbu. Venuje sa aj 
elektroakustickej a multimediálnej sklad-
be. Do svojich tvorivých konceptov zapája 
nové technológie. Na Slovensku premié-
rovo uviedol niekoľko významných diel 
od Mortona Feldmana, Sofie Gubaiduliny 
a Philipa Glassa a účinkoval na festivaloch 
Konvergencie, New Music at Home, Večery 

novej hudby, Pohoda, NEXT, Melos – Étos, 
Ars Nova Cassoviae a Akademický Prešov. 
V roku 2009 spoluzakladal Cluster ensem-
ble – združenie pre súčasné umenie. Je 
tiež členom Veni ensemble a zoskupenia 
URBAN Hudak. 
 Projekt podporilo Mesto Trnava.
 
Veľká výstava AkvaTera Trnava 
v Mestskej športovej hale
Výstava akváriových a terárijných zvierat 
AkvaTera Trnava sa uskutoční 7. apríla 
od 9. do 14. hodiny v Mestskej športovej 
hale. Na podujatí, ktoré už niekoľko rokov 
organizuje Združenie priateľov herpeto-
fauny Slovenska v snahe podporiť chova-
teľské aktivity, sa stretávajú chovatelia zo 
Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Ra-
kúska, aby vystavili svoje zvieratá a po-
núkli chovateľský sortiment možným záu-
jemcom. Výstava je predajná, svoj sen si 
tu môže splniť každý, kto túži mať doma 
kúsok divokej prírody. Na výstave sa zá-
ujemcovia môžu zoznámiť s nielen s had-
mi, jaštermi, pavúkmi a škorpiónmi, ale 
aj s rybičkami, krevetami a krabmi, a roz-
hodnúť sa, kto z nich by sa im najviac hodil 
za priateľa. K dispozícii bude tiež bezplatná 
chovateľská poradňa, kde skúsení chova-
telia ochotne poradia začínajúcim chovate-
ľom, ako sa starať o svojich nových milá-
čikov. Po úspechu z predchádzajúcich akcií 
bude opäť možnosť dať sa s nimi aj vyfo-
tografovať a získať fotografiu na počkanie.

Uzávierky ulíc pre výmenu plynovodov
Poľná ulica v Trnave bude od 1. apríla do 
10. apríla 2013 uzavretá na úseku od kri-
žovatky s Ulicou Terézie Vansovej po kri-
žovatku s Koceľovou ulicou. Obchádzková 
trasa povedie po uliciach Koceľovej a Sv. 
Cyrila a Metoda. Jeden jazdný pás bude do 
15. apríla uzavretý na Ulici L. Janáčka. Dô-
vodom uzavretia ulíc sú výkopové práce 
počas výmeny starých poškodených NTL 
– plynovodov za nové STL – plynovody na 
týchto uliciach v Trnave: Leoša Janáčka, 
Poľnej, Koceľovej, Štefana Moyzesa, Sv. 
Cyrila a Metoda, Ružindolskej, Západnej, 
Slovenskej, Osvaldovej, Gavlovičovej, Ze-
lenej a Traťovej. Termín ukončenia prvej 
etapy prác je 15. júl 2013. O prípadných 
ďalších uzávierkach miestnych komunikácií 
budeme verejnosť včas informovať, rovna-
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ko aj o začiatku druhej etapy prác na re-
konštrukcii plynovodov.

Päť kubíkov kompostu 
z trnavskej kompostárne
Viete, aký darček je vhodný pre vyhlado-
vanú jarnú záhradku? No predsa poriad-
na hromada šťavnatého kompostu priamo 
z trnavskej kompostárne. Už štrnásty rok 
sa v kompostárni mení drevo, tráva, lístie 
a iný zelený odpad v priebehu niekoľkých 
mesiacov na kvalitné organické hnojivo, 
ktoré je pokladom pre každého záhrad-
kára. Preto vám so spoločnosťou .A.S.A. 
Trnava ponúkame kompost na jarné vy-
užitie v záhrade. Jedinou podmienkou na 
jeho bezplatné pridelenie je trvalé bydlis-
ko v Trnave a preukázanie, že žiadateľ má 
voči mestu uhradené všetky finančné zá-
väzky. Žiadateľom nemôže byť právnická 
osoba, ale len občan, ktorý je evidovaný 

ako poplatník za zber, prepravu a zneškod-
ňovanie komunálneho odpadu a drobného 
stavebného odpadu a na jeho meno je za-
sielané rozhodnutie, alebo občan, ktoré-
ho byt spravuje spoločenstvo vlastníkov, 
prípadne správca. Tieto skutočnosti je 
potrebné preukázať, napríklad dokladom 
o ročnom vyúčtovaní služieb spojených 
s užívaním bytu. Povolenku na odber kom-
postu je potrebné si osobne prevziať u Ing. 
Petra Nováka (033/ 32 36 106) na odbore 
dopravy a komunálnych služieb Mestského 
úradu na Trhovej ulici. Maximálne odberné 
množstvo kompostu je 5 m3 a ponuka trvá 
iba do vyčerpania zásob v kompostárni.
 Odvoz kompostu si zabezpečia vý-
hercovia na vlastné náklady. V prípade 
odvozu kompostu spoločnosťou .A.S.A. 
Trnava je potrebné uhradiť odvoz pod-
ľa platného cenníka tejto spoločnosti.
                        -red-

Richard Kvetňanský: Veda je nezištná disciplína
V súčasnom svete, v ktorom dominujú 
mediálnemu prostrediu pseudocelebri-
ty, si niekedy ani neuvedomujeme, aké 
osobnosti reprezentujú našu slovenskú 
vedu v zahraničí. Po príklady netreba 
chodiť ďaleko. Jednou z významných 
osobností slovenskej vedy je aj biológ 
Richard Kvetňanský (nar. 21. apríla 1937 
v Trnave), vedecký pracovník Ústavu ex-
perimentálnej endokrinológie Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave. Pod jeho ve-
dením bol tento ústav uznaný Komisiou 
Európskej únie za Centrum excelentnosti 
v oblasti biologicko-lekárskeho výskumu. 

Richard Kvetňanský je jedným z najcitovanejších slovenských vedeckých pracovní-
kov a počet vyše sedem tisíc citácií dokumentuje význam prínosu jeho práce do po-
kladnice svetovej vedy. Je zakladajúcim členom Svetovej stresovej spoločnosti a bol 
výkonným sekretárom Prvého svetového medzinárodného kongresu o strese (1994) 
v Bethesde v USA. Je jediným zástupcom zo strednej a východnej Európy vo výbore 
tejto spoločnosti. Od roku 1975 zorganizoval už desať ročníkov Sympózia o kate-
cholamínoch a strese v Smoleniciach s účasťou svetovo uznávaných vedcov. Člen-
stvá Richarda Kvetňanského v rôznych profesijných vedeckých združeniach v Európe 
a v USA vydajú na celý zoznam, podobne aj počet ocenení. Za všetky spomeňme 
Pfitzerovu cenu McGill University, Montreal (Kanada) a domácu cenu Čestnú zlatú 
plaketu SAV Jána Jesenia za zásluhy v lekárskych vedách. Richard Kvetňanský je aj 
nositeľom Pribinovho kríža druhého stupňa. 
 My sme sa s Richardom Kvetňanským porozprávali nielen o jeho pracovných akti-
vitách, ale aj o vzťahu k Trnave.
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- Moje detstvo v Trnave bolo veľmi ra-
dostné, vyrastal som v Evanjelickom 
dome v centre mesta. Bol to veľký dom, 
kde bývalo asi tridsať rodín a celkovo nás 
na tamojšom dvore bolo asi dvadsať detí. 
Ja som z nich bol najstarší, bol som taký 
vodca. Tam vyrástli mnohí známi ľudia 
vo svojich profesiách, spomeniem Ivana 
Furdu, Igora Brezinu, Natáliu Nemcovú, 
Igora Tkáča a mnohých ďalších. Trnavča-
nia ich možno poznajú. Moji rodičia boli 
úradníci, nemal som v nich vzory vo svo-
jej neskoršej profesii. Skôr sme pestovali 
šport, pretože bola neďaleko Orolská zá-
hrada, neskôr záhrada ČSM. My sme den-
no-denne hrávali, ako dorastenci v há-
dzanej sme boli majstri Československa. 
Porazili sme napríklad aj Plzeň. Neskôr 
som pokračoval na gymnáziu – dodnes si 
spomínam na Šáriku Weinerovú, to bola 
naša francúzštinárka. Aj po osemdesiat-
ke sa stále učí a hovorí, že sa každý deň 
naučí aspoň päť slovíčok, aby si cvičila 
mozog. Podobne si spomínam na profe-
sora Štrekára, Dérera a ďalších. A ak sa 
vrátim k tomu športu, k mnohým veciam 
nás privedú náhody. Napríklad, Jozef Ma-
tuščin, to bola slovenská hviezda v há-
dzanej. A dostal sa k tomu zaujímavo – 
cez náš triedny mančaft. Brankár musel 
niekam odísť a ja som sa Jozefa opýtal, 
že či nebude brankár. Nevedel hádzať, 
ale bol zavalitej postavy a vedel, ako sa 
správne postaviť do brány. Chytal za ligu 
v Trnave, postupne rástol, išiel do Pre-
šova za reprezentačný mančaft a dodnes 
robí v hádzanej ako veľký odborník. To 
sú náhody, podobne aj s futbalistom Sta-
nislavom Jarábkom. Pozval ho raz An-
ton Malatinský, išiel na tréning a za dva 
týždne hral prvú ligu. Tieto spomienky 
sa mi dodnes spájajú s Trnavou. A keď 
prídem do Trnavy, povedzme so zahra-
ničnou návštevou, prvé, čo im ukazujem, 
sú hradby, to sa vidí málokde. Vtedy sme 
sa na to pozerali ako na stariny, ale dnes 
si uvedomujeme ich hodnotu. 
* Vyštudovali ste Farmaceutickú fa-
kultu UK v Bratislave a od začiatku 
štúdia ste chceli robiť výskum. Čo 
vo vás rozhodlo venovať sa výskumu 
v takom mladom veku?

- Zdalo sa mi to vhodné, bolo to širo-
kospektrálne štúdium pre biologický 
výskum, na ktorý som sa chystal. Bola 
to aj zvedavosť, chcel som poznať ne-
poznané veci. Na škole som chcel zostať 
ako asistent, ale pre moju kontroverziu 
s vtedajším režimom som sa tam nedo-
stal. Čo som mal teda robiť? Tak som sa 
stal pomocným robotníkom. Medzitým 
som si hľadal miesto v príbuznom odbo-
re a našiel som ho v Ústave experimen-
tálnej endokrinológie SAV v roku 1961. 
Okrem iných predpokladov som musel 
mať aj húževnatosť. Lebo keď sa človek 
do niečoho pustí, musí projekt doviesť 
do konca. Už vtedy som mal svoje vzory, 
v odborníkoch, ktorých som poznal z lite-
ratúry, napríklad aj v doktorovi Ladisla-
vovi Mikulajovi. V tom období sa vrátil 
z Kanady z laboratória profesora Hansa 
Selyeho, zakladateľa stresovej teórie. To 
bol pre mňa silný impulz, dal mi šancu, 
aby som riešil istú problematiku. Bolo 
to ópium, ani na obedy sme nechodili 
(smiech), a za tri roky som mal priprave-
nú kandidátsku prácu. A napriek našim 
podmienkam sa mi podarilo dostať sa do 
zahraničia na špičkové pracovisko v Spo-
jených štátoch amerických. Aj tam som 
mal opäť šťastie, môj šéf dostal Nobelovu 
cenu. Na takomto pracovisku sa výborne 
robí, dosiahli sme tam dobré výsledky, 
ktoré sme potom doma ďalej rozvíjali. 
Dokonca profesor Julius Axelrod, nositeľ 
Nobelovej ceny, prednášal na inaugurač-
nej prednáške aj naše vedecké výsledky.
* V tejto špecializácii ste sa teda 
našli, ste šťastný človek. Mali ste 
šťastie, ale aj ste oň bojovali. Viac 
ako päťdesiat rokov pracujete v spo-
mínanom Ústave experimentálnej 
endokrinológie SAV. Prešli ste via-
cerými pozíciami – od ašpiranta, cez 
vedeckého pracovníka, vedúceho la-
boratória, až ste si na dve funkčné 
obdobia sadli na riaditeľskú stoličku. 
Aké väzby si utvorí človek k pracovis-
ku, ktorému odovzdal také množstvo 
energie a vedomostí?
- Tento ústav je môj život. Je to logické, 
keď som tam strávil toľko rokov svojho 
života. A vždy, keď som išiel do zahra-
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ničia, som počas pobytu rozmýšľal, ako 
to, čo tam robím, budem môcť použiť na 
mojom pracovisku. Päťdesiat rokov pra-
cujem v jednej a tej istej oblasti, ktorú 
rozvíjam na vyššom a vyššom stupni. 
Napríklad, problematiku stresu som za-
viedol na tom najbohatšom a najväčšom 
pracovisku na svete v USA. Stresu sa 
venujú na základe našej, teda sloven-
skej metodiky z roku 1970. Keď som bol 
v USA, pozvali ma na jednu prednášku na 
univerzite v New Yorku. Jedna profesor-
ka za mnou prišla a povedala, že pozná 
moju prácu, že ona robí na molekulárnej 
genetike enzýmov. „Nechcete so mnou 
spolupracovať?“ – opýtala sa ma. To bolo 
fantastické, pretože v tom období sa mo-
lekulárna biológia stávala módou, a bez 
nej sa nedalo robiť. A ona mi ponúkla 
spoluprácu v tejto oblasti, práve v tejto, 
o ktorej som najviac uvažoval. Behom 
troch týždňov sme mali urobené pokusy, 
dodnes máme spolu uverejnených päť-
desiat publikácií. Tak som sa stal mole-
kulárnym biológom. Sám by som sa do 
toho nedostal, a tak sme sa stali aj my 
špičkovým svetovým pracoviskom v mo-
lekulárnej biológii.
* Napísali ste vyše päťsto publikácií. 
Ste citovaným vedcom, máte okolo 
sedemtisíc citácií, to znamená, že sa 
iní vedci vo svojich prácach odvolá-
vajú na vaše výskumy. Už sme spo-
menuli, že sa venujete stresu, skú-
maniu vplyvu stresových situácií na 
ľudí i zvieratá.
- Stres je fenomén veľmi rozšírený a ne-
poznaný. Stále v ňom žijeme, ale stále 
nepoznáme mnoho jeho fenoménov. Má 
pozitívne a negatívne faktory, ale viac 
negatívnych. Pri strese dochádza k nad-
mernému uvoľňovaniu hormónov, kto-
ré poškodzujú organizmus. Môže prísť 
k infarktu myokardu, depresiám, no na 
druhej strane život bez stresu nie je mož-
ný, život bez stresu je smrť. Určitú bazál-
nu hladinu stresových podnetov organiz-
mus potrebuje. Napríklad, isto ste počuli 
o endorfínoch, teda o hormónoch šťastia. 
V určitých stresových situáciách prinášajú 
človeku pocit šťastia. Ak to však prekročí 
určitú hranicu, človek môže dostať aj in-

farkt. Tá hranica je veľmi dôležitá. Nie je 
však jasné, ako tieto mechanizmy presne 
fungujú, aj keď o nich vieme veľa. Dnes 
sa však veda posúva míľovými krokmi – 
robím celý život tú istú problematiku, ale 
robíme veci, o ktorých sa nám pred dvad-
siatimi rokmi ani len nesnívalo. Napríklad, 
posielali sme štúdiu na americký kongres, 
kde sme merali asi päťtisíc génov počas 
stresu. Dnes vieme, ktoré gény sa počas 
stresu menia. 
* Spolupracujete s mladými ľuďmi, 
máte niekoľkých odborníkov, ktorí 
pracujú pod vaším vedením. Asi aj 
preto ste stále nabitý mladistvou po-
zitívnou energiou. 
- V kolektíve mám samých mladých ľudí. 
Na našom ústave je zásada, ak mladý 
človek dosiahne vedeckú hodnosť, je 
vždy vyslaný do zahraničia, aby sa zo-
rientoval, a aby sa po skúsenostiach mo-
hol vrátiť a robiť vedu. A vracali sa nám 
ľudia aj za minulého režimu. Skôr dnes je 
to horšie. V súčasnosti neraz rozhoduje 
finančná otázka, ktorá ich kazí. No musí-
me urobiť také atraktívne vedecké poby-
ty, že sa nám odborníci vrátia. Tie platy 
aj mladých odborníkov sú v zahraničí nie-
koľkonásobne vyššie. Je to však pre našu 
vedu škoda. Oni sa vždy istým spôsobom 
raz vrátia, a keď nie, tak aspoň s nimi 
spolupracujeme v rámci pracovísk. Hor-
šie však je, keď odchádzajú mladí „rých-
lokvasení“ absolventi vysokých škôl. Idú 
robiť doslova servisné práce, síce za vyš-
šie platy, ale robia rutinu. Tak nemajú 
šancu, aby sa z nich stali osobnosti. Žiaľ, 
Slovensko dáva na vedu najmenej peňa-
zí. A to sa nám raz vypomstí.
* Naši vedci pôsobia už viac ako tri 
desaťročia aj v kozmickom výsku-
me. Ani v tejto oblasti nie je situácia 
ružová. A vôbec tu nejde len o lety 
kozmonautov, tento pojem zahŕňa 
širokú oblasť – od predpovede po-
časia až po poľnohospodárstvo. Pri 
tejto príležitosti treba spomenúť, že 
ste viedli riešiteľský tím, ktorý na-
vrhol a úspešne realizoval vedecký 
program prvého slovenského koz-
monauta Ivana Bellu. Riadili ste pl-
nenie programu „Štefánik“ počas 



 10

letu v riadiacom stredisku v Korole-
ve pri Moskve a pri poletových vy-
šetreniach vo Hviezdnom mestečku.
- Kozmický výskum, to sú aktivity v ob-
lasti hydrometeorológie, predpovedania 
počasia, pohrôm, povodní, zemetrasení, 
diaľkový prieskum zeme, či oblasť tele-
komunikácií. Slovensko má z minulých 
desaťročí v tomto bohatú tradíciu. Dnes 
však kozmické aktivity nemajú na svoju 
činnosť vymedzený ani cent. Kedysi som 
bol dokonca aj predsedom Komisie pre 
mierové využívanie vesmíru. Spolupra-
coval som s OSN vo Viedni ako zástup-
ca Slovenska pre tieto oblasti. A Európ-
ska únia vyčlenila na tieto aktivity viac 
ako miliardu eur. No Slovensko nemalo 
k tomu taký prístup, aký by malo mať, 
a všetko je dnes už minulosť. A pokiaľ ide 
o kozmonautiku, nie je náhoda, že prá-
ve náš kozmonaut Ivan Bella bol v roku 
1999 súčasťou kozmických výskumov. 

My sme začínali s potkanmi, pretože na 
našom pracovisku sme mali dobré zdra-
vé zvieratá, ktoré nemali patogénne mik-
roorganizmy. Keď sa to Rusi dozvedeli, 
požiadali nás, či by sme s nimi nemohli 
spolupracovať v rámci interkozmu, a do-
dávať naše zvieratá do všetkých družíc. 
A tak sa aj stalo. Vo všetkých biosput-
nikoch lietali potom len naše zvieratá. 
My sme si tú pozíciu vydobyli, a verili 
nám. A na základe toho s nami neskôr 
spolupracovali aj Američania z NASA. 
Máme z týchto výskumov veľa publikácií, 
a tieto aktivity priviedli Slovensko k šan-

ci postaviť pokus s naším kozmonautom 
Ivanom Bellom. Vytvorili sme šesť pro-
jektov, ktoré Ivan Bella riešil na kozmic-
kej stanici. Bol som s ním na Bajkonure 
celý čas v spojení a boli to pokusy nie-
len na ňom, ale aj na prepeličkách, kto-
ré sa tam liahli. Museli sme operatívne 
upravovať podmienky a na základe toho 
skúmať. Ivanovi počas letu odobrali krv 
a dopravili ju na zem. A mohli sme tieto 
vzorky scentrifugovať a urobiť analýzy. 
Vyšlo nám, že vystavenie stresu na er-
gometrickom bicykli v kozmických pod-
mienkach, teda v bezváhovom stave, 
prináša pre organizmus väčšiu záťaž ako 
v bežnom prostredí. 
* Ako vedec ste prísny realista a ra-
cionálne mysliaci človek, alebo zo-
hrávajú pri vedeckých aktivitách 
úlohu aj emócie?
- Vedec nemôže byť emocionálne lade-
ný. Stavia na racio. Pri výskume musím 
mnohé veci dokazovať. Nemôžem veriť, 
alebo cítiť. Musím si isté alternatívy ove-
riť. Pocity sú veľmi dôležité, ale patria 
do inej oblasti života. Pre vedeckú prácu 
sú pocity sekundárne – neveriť ničomu 
a všetko si dokázať. V opačnom prípa-
de nemôže byť človek dobrým vedcom, 
publikovať práce a byť svetovo uznávaný. 
Veda je totiž o pravde. 
* Spomínali ste, že nielen vedec-
kému svetu, ale aj svojim kolegom 
musíte dokazovať, že ste dobrý. No 
v dnešnom svete poznačenom faloš-
nými vzťahmi a negatívnymi emó-
ciami sa neraz stáva, že ak je niekto 
dobrý, jeho kolega mu automaticky 
začne klásť prekážky pod nohy...
- Chvalabohu, veda je trochu mimo tohto 
sveta. V komerčnej sfére si každý chráni 
to svoje, lebo tam ide o peniaze. U nás 
ide o kolektívnu prácu, získame výsledok 
a publikujeme ho. Ten výsledok je k dis-
pozícii každému človeku na svete, ale 
v komerčnej sfére sa to takto nedá, tam 
sú patenty a ide o veľké peniaze. Veda je 
však nezištná. A skutočne, podľa mojich 
skúseností viem, že pracovníci si vybe-
rú toho dobrého, pretože v spolupráci 
s dobrým môžu získať lepšie výsledky. 

Martin JURČO, foto autor a archív RK

Richard Kvetňanský si pred rokmi vyskúšal aj at-
mosféru v biosputniku kozmos, na ktorom sa robili 
biologické experimenty na potkanoch dodávaných 
Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV.
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Dvadsiate výročie misií pripomenie Trnavčan 
Tento rok uplynie dvadsať rokov od začiatku mierových misií OSN UNPRO-
FOR v bývalej Juhoslávii. Misia vznikla krátko po vzniku samostatnej Slo-
venskej republiky. Mnoho tých, čo pomáhali pri mierových operáciách si 
toto výročie chcú pripomenúť vďaka Únii vojnových veteránov v Slovenskej 
republike, ktorá má sídlo v našom meste. Spomienku, ktorá bude v máji 
v chorvátskom meste Daruvar, inicioval čestný prezident Únie, Trnavčan 
Ľubomír Kolenčík, ktorý bol vtedy formovateľom a veliteľom slovenského 
kontingentu a ženijného práporu Armády SR v mierovej misii OSN UPRO-
FOR na území bývalej Juhoslávie. 

„Takáto príležitosť sa ponúka len raz, 
bolo to krátko po vzniku našej samo-
statnej republiky, keď som bol náčelník 
krajskej vojenskej správy pre Západo-
slovenský kraj. Nikto s takýmito úloha-
mi nemal skúsenosť, na mnohé veci sme 
neboli pripravení, ale museli sme sa učiť. 
Za dva mesiace príprav sme 1. mája 
1993 dokázali pripraviť jednotku a vy-
cestovať zo seredskej stanice. Prišli sme 
do chorvátskych miest Daruvaru a Li-
piku, aby sme sa začlenili do mierovej 
misie. Bolo to vôbec prvýkrát, čo naši 
príslušníci armády pôsobili v operáciách 
na podporu mieru pod hlavičkou OSN, 
NATO, EÚ a Organizácie pre bezpečnosť 
a spoluprácu v Európe,“ spomína dnes Ľubomír Kolenčík, ktorý pôsobil ako veliteľ 
misie do decembra 1994 a jej presnému popisu sa venoval aj v príspevku na konfe-
rencii o dobrovoľníctve v trnavskom divadle v decembri minulého roka. 
 Celkovo do prvej misie odchádzalo šesťstošesťdesiat ženistov s viac ako štyristo 
kusmi techniky. Prápor operoval v Chorvátsku a na území Bosny a Hercegoviny a ich 
hlavnými úlohami bolo odmínovanie, príprava komunikácií, ale aj stavba a obnova 
mostov. Príslušníci ženijného práporu za celé obdobie až do roka 1996 postavili tri-
dsaťsedem mostov, upravili vyše šesťsto kilometrov ciest a zničili viac ako tridsať 
ton munície.
 „Keď sme prechádzali cez Komárno, akoby sa za nami zatvárali okenice. Dĺžka 
trvania jednej misie je pol roka, ja som vydržal dva roky. Práca v takýchto podmien-
kach nie je jednoduchá a je nebezpečná, stačí si len predstaviť stavať v takýchto 
podmienkach most. Aj celkom jednoduché veci, ako napríklad zabezpečenie ubyto-
vania, predstavujú problém, lebo sme vlastne fungovali na zelenej lúke. 
 Podstatné je, že sme sa tam my, Slováci, presadili cez všetky ťažkosti terénu, aj 
napriek čiastkovým neúspechom. Keď si predstavíte, že máte naraz na tridsiatich 
miestach na Balkáne svojich ľudí, je to veľká zodpovednosť. Nebolo jednoduché pri-
spôsobiť sa prostrediu, ktoré bolo nebezpečné na každom kroku,“ spomína Ľubomír 
Kolenčík, ktorý bol v máji 2011 v ženevskom Paláci národov OSN ocenený pamät-
nou medailou OSN za prínos pri upevňovaní mieru vo svete. Dnes pracuje v civilnej 
sfére. Na základe dobrých vzťahov medzi Úniou vojnových veteránov SR a Chorvát-
skou republikou bude začiatkom mája inštalovaná a odhalená v parku v meste Daru-
var pamätná tabuľa občanom Slovenskej republiky, ktorí sa zaslúžili o návrat mieru 
v Chorvátskej republike.                                                Martin JURČO, foto: archív Ľ. K.

Trnavčan Ľubomír Kolenčík bol v máji 2011 v ženev-
skom Paláci národov OSN ocenený pamätnou me-
dailou OSN za prínos pri upevňovaní mieru vo svete.
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – apríl 2013
2. 4. 1993 – V Bratislave umrel literárny 
historik, editor a prekladateľ JOZEF AM-
BRUŠ, ktorý dlhé roky pôsobil v Trnave 
ako pracovník Spolku sv. Vojtecha (20. 
výročie) 
5. 4. 1933 – V Trnave sa narodil mu-
zikológ, redaktor a publicista MARIÁN 
JURÍK, riaditeľ Slovkoncertu a umelecký 
šéf opery SND v Bratislave (80. výročie). 
6. 4. 2012 – V Trnave umrel jazyko-
vedec JÁN ŠTIBRANÝ, rodák zo Smole-
nickej Novej Vsi a absolvent trnavského 
gymnázia, ktorý pôsobil na UCM v Trna-
ve (1. výročie).
7. 4. 1613 – V Klobušiciach sa narodil 
profesor Trnavskej univerzity, jej kan-
celár a dekan teologickej fakulty FRAN-
TIŠEK TOPOŠ, zostaviteľ a vydavateľ 
zborníka na poctu prvých bakalárov Tr-
navskej univerzity (400. výročie). 
10. 4. 1488 – Kráľ MATEJ povýšil do 
zemianskeho stavu trnavského mešťana 
a obchodníka PAVLA HOLÉHO (525. vý-
ročie).
10. 4. 2008 – V Ivánke pri Dunaji umrel 
emeritný biskup, pedagóg a predseda 
Spolku sv. Vojtecha v Trnave PETER DU-
BOVSKÝ, rodák z Rakovíc, ktorý študoval 
na trnavskom gymnáziu a neskôr pôsobil 
na Teologickej fakulte Trnavskej univer-
zity (5. výročie). 
11. 4. 1953 – V Trnave sa narodil od-
borník pre železničnú dopravu a vyso-
koškolský pedagóg PETER ZVOLENSKÝ, 
profesor VŠDS v Žiline a dekan Žilinskej 
univerzity (60. narodeniny). 
13. 4. 1323 – Trnavu navštívil uhorský 
kráľ KAROL ROBERT (690. výročie).
15. 4. 1763 – V Košiciach umrel profe-
sor Trnavskej univerzity, dramatik a ver-
šovník JOZEF BARTAKOVIČ, autor dvoch 
školských hier a veršovanej rozpravy 
o baniach na zlato a striebro, ktorú vy-
dal v Trnave spolu so slovníčkom termí-
nov z oblasti ťažby drahých kovov (250. 
výročie). 
18. 4. 1948 – V Trnave sa narodil peda-
góg, šachista, šachový tréner a rozhod-

ca VLADIMÍR HAGARA, nositeľ Uznania 
za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mes-
ta Trnava (65. narodeniny). 
20. 4. 1788 – V Trnave sa narodil kar-
dinál a verejný činiteľ JURAJ HAULÍK, 
ktorého pamiatku v Trnave pripomína 
pamätná tabuľa na jeho rodnom dome 
a ulica nesúca jeho meno (225. výročie). 
20. 4. 1913 – V Bolerázi sa narodil pub-
licista, prekladateľ a kňaz ALOJZ DANI-
ŠOVIČ, absolvent trnavského gymnázia, 
ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel 
(100. výročie). 
20. 4. 1943 – V Trnave sa narodil sto-
matológ, karikaturista a publicista IVAN 
KOŠICKÝ (70. výročie).
22. 4. 1813 – V Trnave umrel právnik, 
tabulárny sudca, historik a genealóg  
ANDREJ LEHOTSKÝ (200. výročie). 
23. 4. 1863 – V Trnave umrel provin-
ciál františkánov, pedagóg, teológ a ná-
boženský spisovateľ PANTALEÓN JOZEF 
GOLESSENY (150. výročie).
24. 4. 1763 – Vo Veľkých Chlievanoch 
sa narodil národnokultúrny dejateľ, cir-
kevný hodnostár, vydavateľ a preklada-
teľ JURAJ PALKOVIČ, profesor seminára 
v Trnave, zakladajúci člen Slovenského 
učebného tovarišstva, vydavateľ básnic-
kých spisov Jána Hollého i Bernolákovho 
Slovára a autor prvého prekladu biblie 
do bernolákovčiny (250. výročie). 
25. 4. 1993 – V Trnave slávnostne od-
halili pamätnú tabuľu spisovateľovi, lite-
rárnemu historikovi, prekladateľovi a ev. 
teológovi GUSTÁVOVI VIKTORYMU (20. 
výročie).
28. 4. 1913 – V Novej Bani sa narodil 
jazykovedec a pedagóg JÁN HOLÝ, ktorý 
pôsobil v Trnave ako profesor gymnázia 
(100. výročie). 
30. 4. 1943 – V Trnave sa narodila he-
rečka a pedagogička VIERA HLADKÁ-
-VÁVROVÁ, ktorá pôsobila v Krajovom 
divadle v Trnave a neskôr na VŠMU 
v Bratislave (70. narodeniny).

P.R.
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Stavebný vývoj obytného obvodu Hlboká

Začiatkom sedemdesiatich rokoch minulého storočia, v súvislosti s mimo-
riadnym rozvojom priemyslu v meste a jeho okolí a tým i počtu obyvateľov, 
potrebovalo mesto v priebehu 10 rokov lokalizovať a postaviť približne 10 
000 nových bytov. Mesto narástlo od roku 1961 do roku 1980  z 37 978 na 
60 750 obyvateľov. Územné možnosti boli vyčerpané a vstup na úrodnú 
pôdu bol nežiaduci. 

Urbanisticko-architektonická 
súťaž: Na umiestnenie väčšieho 
počtu bytov bola vhodná len loka-
lita vo východnej časti mesta pod 
pracovným názvom Hlboká (neskôr 
Družba). Podmienky na toto riešenie 
boli vytvorené rozhodnutím o ukon-
čení ťažby zeminy a výroby tehál na 
tomto území. Mestský národný vý-
bor v Trnave so súhlasom Minister-
stva výstavby a techniky SSR a po 
prerokovaní so Zväzom slovenských 
architektov vypísal 15. októbra 1970 
celoštátnu verejnú anonymnú súťaž 
na urbanisticko-architektonické rie-
šenie obytného obvodu Hlboká v Trnave. Súťažné podmienky a smernice pre rieše-
nie vypracoval Útvar hlavného architekta mesta. Vymedzil v nich zásady organické-
ho napojenia na jestvujúce mesto, zachovania panorámy mesta z cesty od Piešťan 
a maximálneho využitia tvaru terénu. Ďalej určil počet cca 4 200 bytov pre cca 
15 000 obyvateľov s príslušnou základnou občianskou vybavenosťou a s primera-
nou rezervou územia na mestskú vybavenosť. Mestu bolo doručených 31 súťažných 
návrhov, z ktorých porota v dňoch 3. až 5. mája 1971 hlasovaním určila poradie. 
Najvyššie ocenený bol návrh autorov Ing. arch. J. Antala a Ing. arch. F. Trnkusa zo 
stavebnej fakulty SVŠT Bratislava. Porota odporučila, aby ďalší stupeň územníckej 
prípravy obytného obvodu Hlboká – podrobný územný plán, dopracovali autori ví-
ťazného návrhu.

Podrobný územný plán: V decembri 1971 spracoval Útvar hlavného architekta 
mesta program výstavby s lokalitným programom. Autormi podrobného územného 
plánu boli architekti T. Alexy, J. Antal, J. Kavan a F. Trnkus. Riešené územie bolo 
ohraničené zo západnej strany mestskými hradbami a Sladovníckou ulicou, zo seve-
ru cestou I. triedy Trnava – Piešťany, južne predĺženou osou Kollárovej ulice a z vý-
chodu ohraničovala územie trasa hlavného vodovodného potrubia. Na tomto území 
autori riešili umiestnenie 3 292 bytov v hromadnej bytovej výstavbe a 188 bytov 
v rodinných domoch s komplexnou občianskou vybavenosťou – jasle, materské ško-
ly, základné školy, služby, obchody, osveta a pohostinstvo. Pre mestskú vybavenosť 
navrhli umiestnenie zimného štadióna, polikliniku pre 50 lekárskych pracovísk, au-
tomatickú telefónnu ústredňu s poštou, hotel, účelovú slobodáreň so 400 lôžkami, 
športový areál s kúpaliskom pre TJ Lokomotíva, hromadné garáže a objekty pre 
špecializované obchodné zariadenia. Týmto sa čiastočne odľahčili nároky na stavby 
v historickom jadre mesta. V počte bytov bol zahrnutý i objekt s 200 malometrážny-

Výber z pripravovaného druhého zväzku Dejiny Trnavy – 3. časť

Model víťazného návrhu súťaže Hlboká



  14

mi bytmi pre dôchodcov s komplex-
nou opatrovateľskou službou. 
 Ako organizujúce jadro nového 
obytného obvodu riešil návrh kon-
centráciu vyššej občianskej vy-
bavenosti v dotyku na centrum 
mesta mimoúrovňovým peším pre-
mostením. Celý obvod bol rozdelený 
do troch obytných okrskov s klasic-
kou uličnou zástavbou, smerujúcou 
do obvodového centra. Usporiada-
ním bytovej výstavby boli vytvorené 
vnútroblokové priestory s vylúčením 
priebežnej dopravy a s umiestnením 

základnej občianskej vybavenosti a oddychových priestorov. Zeleň bola sústrede-
ná do športových areálov, pozdĺž hradieb a ochranných pásiem komunikácií. Autori 
podrobného územného plánu v zásade dodržali koncepciu víťazného návrhu, i keď 
riešenie bolo čiastočne ovplyvnené použitím systému montovaných panelových do-
mov. Po prerokovaní tohto návrhu v mestských orgánoch bol podrobný územný plán 
schválený 14. augusta 1973 v Rade Okresného národného výboru v Trnave s číslom 

uznesenia 194/73. Týmto uznesením 
bolo tiež vyslovené poďakovanie ko-
lektívu Útvaru hlavného architekta 
mesta za dôslednú a precíznu prí-
pravu územného plánu. Autorom 
návrhu bola udelená cena Dušana 
Jurkoviča za rok 1973 za dielo urba-
nistickej tvorby, ktorú každoročne 
udeľuje Zväz slovenských architek-
tov a Slovenský fond výtvarných 
umení v Bratislave.

Realizácia obytného obvodu:
Schválením územného plánu boli 
vytvorené podmienky na realizačnú 

projektovú prípravu a vlastnú realizáciu. Hlavným projektantom celého súboru sta-
vieb komplexnej bytovej výstavby bol Stavoprojekt Trnava. Vyššiu mestskú vyba-
venosť projektovali špecializované projektové ústavy. Komplexnou inžinierskou čin-
nosťou bola poverená inžinierska organizácia Stavoinvesta Bratislava. Za hlavného 
zhotoviteľa celého súboru stavieb boli určené Pozemné stavby Trnava. Financovanie 
bolo zabezpečené zo štátnych zdrojov na komplexnú bytovú výstavbu a na účelové 

stavby zo zdrojov jednotlivých rezor-
tov. Na financovaní športových sta-
vieb sa podieľalo mesto z účelových 
zdrojov na tzv. „akciu Z“. Slávnostné 
začatie prvej stavby v tomto obvo-
de sa uskutočnilo 5. novembra 1975 
za prítomnosti predstaviteľov Zápa-
doslovenského kraja, okresu Trnava 
a mesta, zástupcov investorských, pro-
jektových a stavebných organizácií. 

Slávnostný výkop prvého objektu Hlboká

Pohľad na územie Hlboká pred výstavbou

Panoráma Trnavy z cesty od Piešťan
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 Z odstupom tridsiatich ôsmich rokov možno konštatovať, že pôvodný urbanis-
tický zámer nového obytného obvodu Hlboká sa naplnil. Komplexne bola ukončená 
bytová výstavba a základná občianska vybavenosť. Ukončená bola i mestská vy-
bavenosť – zimný štadión, telovýchovný areál TJ Lokomotíva, mestská poliklinika, 
automatická telefónna ústredňa s poštou, účelová ubytovňa Budovateľ, malomet-
rážne byty pre dôchodcov a iné zariadenia mestského i nadmestského významu. 
V súvislosti s výstavbou bola vybudovaná i náročná mestská infraštruktúra – prívod 
tepla z Jaslovských Bohuníc, nový kanalizačný zberač s kapacitou na ďalší východ-
ný rozvoj územia, zásobovací vodovodný okruh Trnavy Js 300, napojenie plynu na 
jestvujúci vysokotlakový plynovod Bratislava – Trenčín s novou regulačnou stanicou, 
nové 22 kV okružné elektrické vedenie s novou transformovňou vo východnej časti 
mesta a rekonštrukciou mestských komunikácií Sladovníckej ulice a Hlbokej cesty. 
Obytnému obvodu dlho chýbalo vhodné mestské prostredie – zeleň, pešie komuni-
kácie, oddychové plochy, ale posledné obdobie naznačuje i v tomto smere naplnenie 
pôvodného zámeru územného plánu.

Územná príprava obytného obvodu Nad Hl-
bokou (Prúdy): Ďalší rozvoj územia na bytovú 
výstavbu sa začal pripravovať východným sme-
rom od obytného územia Hlboká (Družba) až po 
východný vonkajší mestský dopravný okruh. 
Toto územie sa pripravovalo pod pracovným ná-
zvom Nad Hlbokou (v niektorých materiáloch sa 
objavuje i názov Prúdy). Na tejto ploche cca 155 
ha sa uvažovalo o umiestnení okolo 7 200 bytov 
pre 26 000 obyvateľov s komplexnou základnou 
občianskou a určenou mestskou a nadmestskou 
vybavenosťou. Predmetné územie má priaznivé 
podmienky jestvujúcej infraštruktúry – kanali-
zácia, zásobovanie vodou, elektrinou, teplom, 
napojením na plynofikáciu a veľmi dobrými nad-
väznosťami na mestské i nadmestské komuniká-
cie. Nevýhodou tohto územia bol záber kvalitnej 
poľnohospodárskej pôdy. 
 Na urbanistické riešenie boli vypracované 
dve urbanistické štúdie. Prvú alternatívu spra-
coval kolektív architektov T. Alexy, J. Kavan, F. Trnkus zo stavebnej fakulty SVŠT 
Bratislava, druhú alternatívu spracovali J. Danák a R. Blážo zo Stavoprojektu Trna-
va. V nadväznosti na štúdie spracoval Útvar hlavného architekta mesta program 
výstavby, ktorý bol prerokovaný v mestských orgánoch a schválený v Rade ONV 
Trnava 13. decembra 1977 uznesením č. 367/77. Z dôvodov zvýšenej ochrany poľ-
nohospodárskej pôdy boli ďalšie práce na príprave územia pozastavené a mesto bolo 
nútené orientovať sa na výstavbu bytov intenzifikáciou jestvujúcej zástavby. Dá sa 
však predpokladať, že po vyčerpaní všetkých možností v jestvujúcom intraviláne 
mesta bude príprava na tomto území pokračovať.

Silvester KOREC 
Poznámky:
Archív mesta Trnavy; Štátny archív Trnava; vlastný archív autora príspevku
Korec S., Hrončo J.: Štúdia rozvoja terciárnej sféry mesta Trnava do roku 1990 

Oprava NzR č. 2/2013, str. 14, popis k fotografii. Správne znenie: Návrh architektonického riešenia 
Štefánikovej ulice

Štúdia územia Nad Hlbokou – Prúdy 
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Prvoaprílové žartovanie s Ovídiom Faustom
...napríklad o tom, ako radní páni hľadali v bratislavskej Petržalke mamuta, 
a namiesto neho našli prvoaprílovú novinársku kačicu

Prvým historikom krajského múzea v Trnave bol od 1. februára 1955 Dr. Ovídius 
Faust. O jeho pôsobení v trnavskom múzeu (dnes Západoslovenské múzeum) mo-
mentálne pripravujeme článok a popritom študujeme dokumenty a hľadáme stopy 
po jeho činnosti v archíve múzea. 
 Faust prišiel do Trnavy z Bratislavy, kde pôsobil v medzivojnovom období ako 
mestský archivár i ako prednosta inštitúcie nazvanej Vedecké ústavy mesta Brati-
slavy, ktoré združovali mestský archív, knižnicu a mestské múzeum. Bol to vzde-
laný muž, ovládal šesť jazykov (okrem iného i hebrejčinu, starú gréčtinu a starú 
nemčinu). Obracali sa naňho mnohí odborníci, ale chodili za ním aj obyčajní ľudia 
s rôznymi starými listinami, knihami alebo starožitnosťami. V trnavskom období bol 
už starší, sužovalo ho veľa nespravodlivostí, ktoré zažil, ale aj zdravotné problémy. 
 Privyrábal si tiež písaním článkov a prispievaním do časopisov a novín. Z hľa-
diska súčasných parametrov sa nedajú mnohé z jeho príspevkov považovať za 
odborné, pretože iba zriedka udával zdroj svojich, mnohokrát odvážnych tvrdení. 
Veľa z nich bolo neskôr prekonaných výskumom i vyvrátených (napr. jeho úvahy 
o umiestnení tzv. matematickej veže Trnavskej univerzity v rámci budovy Adalber-
tína boli vyvrátené výskumom, ktorý čerstvo vyšiel v skvelej knižnej podobe auto-
riek Hološová – Žažová: Dejiny observatória na Trnavskej univerzite 1756 – 1785).  
 Pri štúdiu materiálov som objavila kratučký článok, v ktorom sa Ovídius Faust 
zaoberá tematikou práve veľmi aktuálnou – tradíciou prvoaprílového žartovania. 
Nedá mi, aby som sa s čitateľmi Noviniek z radnice nepodelila o tento text. Netu-
ším, odkiaľ tieto informácie Dr. Ovídius Faust vzal, ani kde bol článok publikovaný 
(pravdepodobne na objednávku). Prinášam ho v mierne štylisticky upravenej po-
dobe, autor ho predsa len písal pôvodne tak trochu v starosvetskej forme. Článok 
pochádza z obdobia rokov 1955 – 69 (Faustove pôsobenie v trnavskom múzeu).

Ovídius Faust: PRVÝ APRÍL 
„Poslanie ľudí do apríla“ má svoju bohatú tradíciu v minulosti. Už uznesenia stre-
dovekých koncilov vytýkajú veriacim v IX. a X. storočí ako zlozvyk, že si okolo 
začiatku jari robia „dobrý deň“ zo svojich spoluveriacich, keď im narozprávajú či 
vyvedú všelijaké hlúposti. Nariadenie francúzskeho kráľa z roku 1564 už spomína 
konkrétne 1. apríl ako deň, kedy sa zvykli raz menej, inokedy viac podarené vtipy 
predvádzať.
 Z histórie sú známe najmä dva takéto aprílové žarty. Jeden sa viaže k osobe 
pruského kráľa Fridricha zvaného veľký. Fridrich mal rád prírodu a vyznal sa aj do 
záhradkárstva.  Prostredníctvom týchto vedomostí chcel „dostať“ svojho hlavného 
záhradníka Joachima Kaufmanna. Koncom marca 1779 si ho zavolal a odovzdal mu 
kopu čiernych „bobúľ“, ktoré údajne dostal ako veľmi vzácne, ktoré za jednu noc 
vyrastú na rastlinu a zakvitnú krásnym kvetom. A ten vraj chce ukázať svojim hos-
ťom. Kaufmann bobule bez slova vzal a odišiel. Na druhý deň prechádzal Fridrich 
so sprievodom hostí po záhrade a spýtal sa záhradníka, ako sa mu podaril pokus. 
Kaufmann poprosil kráľa, aby sa ráčil unúvať do osobitnej časti parku. Tam mu uká-
zal jediné prázdne miesto s čiernou hlinou, kde boli však pozapichované malé rybky 
– slanečky – len hlavičky im trčali zo zeme. Kráľ sa začal smiať, lebo pochopil, že 
žart sa mu vrátil. Bobule, ktoré dal deň predtým záhradníkovi, boli totiž čierne ikry, 
čo záhradník, samozrejme, rozpoznal, a tak nasadil do zeme malé rybky...
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Neuskutočnené plány turistického ruchu v Trnave
Prvé roky po Nežnej revolúcii priniesli vlnu záujmu o „mesto slovenskej 
histórie a kultúry“ ako turistickej destinácie. S najkompletnejším návrhom 
zaradiť Trnavu medzi turistické centrá na Slovensku, ktoré budú dlhodobo 
navštevovať predovšetkým americkí Slováci, aby spoznali krajinu, z ktorej 
pochádzajú ich predkovia, prišli predstavitelia troch najväčších združení 
Slovákov v USA. 

Ich predstava bola, že po prílete amerických turistov do Viedne pricestujú luxus-
ným autobusom do Trnavy, kde sa ubytujú v novopostavenom hoteli so službami 
vyššieho amerického hotelového štandardu. V samotnej Trnave mali mať Američa-
nia možnosť spoznať historické slovenské mesto, Spolok sv. Vojtecha a navštevovať 
bohoslužby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a v iných chrámoch, s možnosťou účasti 
na koncertoch. Nový hotel mal byť situovaný na mieste dnešného hotela Holiday 
Inn s vchodom cez historickú budovu Lekárskej fakulty Trnavskej univerzity, (dnes 
sídlo Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce), s ktorou mal byť hotel stavebne pre-
pojený. 
 Po prehliadke Bratislavy mali mať americkí turisti rezervované lístky na pred-
stavenia v Národnom divadle. Navštíviť mali aj ďalšie zaujímavé lokality Slovenska. 
Na usporadúvanie piknikov s ľudovou hudbou sa mal vybudovať štýlový podnik 
v Smoleniciach. Z Trnavy mali mať turisti možnosť zájazdov do Viedne, Budapešti, 
Krakova, Brna a Prahy. Takéto turistické centrá mali byť na Slovensku tri. Žiaľ, po 
prvých rokovaniach sa americká strana odmlčala.
 Japonská štúdia o možnostiach turistického ruchu pre japonských turistov vy-
chádzala z predpokladu vybudovať na Slovensku sieť charakteristických japonských 
hotelov a jeden z prvých mal byť situovaný v Trnave.
 Španielsky podnikateľ chcel v okolí mesta vybudovať charakteristickú španiel-
sku reštauráciu. Podnikateľský zámer Mohameda Boukhersa bol orientovaný na 
vybudovanie originálnej rybej reštaurácie pre ktorú mali byť pravidelne privážané 
čerstvé ryby a dary mora leteckou dopravou.
 Medzinárodné zviditeľnenie nášho mesta mohla prispieť nová tlačiareň Spolku 
svätého Vojtecha zabezpečujúca vydavateľské potreby katolíckej cirkvi vo všetkých 
postkomunistických krajinách.
 Príspevkom pre turistický ruch malo byť vybudovanie prvého parku na streche 
budovy na Slovensku a vo výbere bola aj Trnava. Jednou z vhodných budov mala 
byť strecha Mestskej polikliniky na Starohájskej ulici. 
 Dnes sú tieto neuskutočnené plány výzvou hľadať nové podoby cestovného ru-
chu, ktoré vzbudia medzinárodnú i domácu pozornosť a návštevníci prejavia záujem 
o pobyt v Trnave.

Bohumil CHMELÍK, poslanec Trnavského samosprávneho kraja

 Druhým známym prípadom bola aféra s topánkami ministerského predsedu Ho-
henwarta vo Viedni z konca 19. storočia. Prvého apríla mu – údajne na jeho ob-
jednávku – poslali z 31 veľkých viedenských firiem do jeho paláca spolu 71 párov 
lakoviek. Ministerský predseda dokonca zalarmoval políciu, no nikto nikdy neprišiel 
na pôvodcu tohto žartu.
 Začiatkom 20. storočia si urobil jeden bratislavský (po nemecky píšuci) denník 
aprílový žart správou, že archeológovia našli na druhom brehu Dunaja pozostatky 
mamuta. Starosta Bratislavy údajne vyslal dvoch radných pánov do Petržalky. Tí na 
mieste zistili, že ide len o prvoaprílovú novinársku kačicu.

Pripravila Simona JURČOVÁ
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Prvá krížová cesta v Uhorsku bola v Trnave
Informáciu z knihy Čičo M. – Kalinová M. – Pau-
lusová S. a kol.: Kalvárie a Krížové cesty na Slo-
vensku. Pamiatkový úrad Bratislava 2002, s. 166 
– 368 rád dopĺňam niektorými dodatkami: 
     Prvá krížová cesta viedla z Trnavy do Modranky 
a končila sa pri Božom hrobe. Kaplnka bola tam, 
kde je dnes predná časť svätyne. Pred vstupom 
bola Kaplnka sv. Anjelov, potom Kaplnka Božieho 
hrobu, podľa skutočného v Jeruzaleme. 
     Trnava bola od roku 1543 sídlom ostrihomských 
arcibiskupov a katedrálnej kapituly. Od roku 1653 
tu bola Trnavská univerzita – teda stredisko ná-
boženského a kultúrneho života. Vediac o stykoch 
trnavských jezuitov s viedenskými neprekvapuje, 
že krížová cesta so siedmimi zastaveniami bola 
riešená ako z Viedne do obce Hermals. Dosved-
čuje to aj dielo jezuitu P. Karola Musarta: Peregri-
nus Calvariae... z roku 1638, kde je popis krížovej 
cesty, modlitby, zastavenia i pobožnosti. 

Toto bolo akiste vzorom pre trnavskú krížovú cestu v čase, keď boli rakúski aj tr-
navskí jezuiti v spoločnej provincii Austria. Podľa niektorých autorov krížová cesta 
vznikla okolo roku 1642 za arcibiskupa Juraja Lipaia, mala sedem zastavení, a pri 
Božom hrobe boli tri kríže. 
Od roku 1635 kapitula, ale aj Trnavská univerzita – ako profesori, tak aj mnohí štu-
denti boli členmi kongregácie Kristovej agónie a nielen na Veľkú noc, ale aj počas 
roka sa zúčastňovali na modlitbách a obradoch. 
Nemožno obísť ani cennú tlač Pozvanie na procesiu k Božiemu hrobu, z ktorej ci-

tujeme: „Krystus Geyss, kteri skrze swe predy-
wne wskrysseni gest oslawen darugž vssechnem 
w Krystu Panu negmylegssymu Bratrstwu milost 
swu swatu a radost duchownu...“ Na záver: „Pro-
cesia pogde o 8. hodine do Modrdorfa k Bozymu 
hrobu, kdežto gedna každa natia bude myty swu 
kazen a po kazni opet Pristim do Trnavi do kos-
tola sw. Gana Krstitela se nawratime...“ Na kon-
ci: „Kongregationis Praeses P. Wenceslaus Kubicy 
S. J. (vynechané miesto na doplnenie dáta). Ide 
pravdepodobne o roky 1664 – 1665.
      V Trnave bolo viac kongregácií, ktoré sa ochot-
ne pridávali na krížovú cestu. Keď dal miestny ro-
dák kanonik Adam Šalkovič vybudovať v Modran-
ke Kostol Najsv. Trojice, kaplnka Božieho hrobu 
bola poslednou časťou začlenená do svätyne.  
V rokoch 1954 – 55 pri zhotovení novej strechy 
kostola boli na dvoch miestach muriva nájdené 
vyvýšené časti, v miestach, kde bola oddelená 
Kaplnka sv. Anjelov a Boží hrob. 
    V roku 1674 prevzal správu kostola rád sv. 
Pavla pustovníka. V roku 1683 Tökölyho vojská 

Trojvežový kostol v Modranke z veduty 
z roku 1733

Pôdorys Kostola Najsv. Trojice v Mod-
ranke: 1 Kaplnka Božieho hrobu, 
2 Kaplnka sv. Anjelov, 3 Kaplnka Panny 
Márie Loretánskej, 4 nová sakristia
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Niekoľko údajov zo života Cyrila a Metoda
Konštantín (Cyril) bol najmladším synom plu-
kovníka Leva, ktorý žil v Slovanmi obývanom 
Solúne. Konštantín bol po kňazskej vysviac-
ke bol tajomníkom patriarchu Ignácia. One-
dlho opustil svoje miesto a odišiel za bratom 
Metodom do kláštora. Neskôr na cisárskom 
dvore vyučoval filozofiu. Za vysokú vzdela-
nosť sa mu dostalo prímena Konštantín Filozof. 
Odišiel ku Kozárom (s bratom), a pri Cherzone na-
šli ostatky pápeža Klementa I. 
Ďalší jeho život sa už odvíjal v spojení s bratom 
Metodom. Po žiadosti kniežaťa Rastislava obaja 
bratia odišli v roku 683 na Veľkú Moravu. Už po-
čas príprav na túto misijnú cestu Konštantín Fi-
lozof zostavil písmo hlaholiku, preložil evanjelium 
sv. Jána a pripravil mnohé liturgické texty, žalmy, 
spovedné formuly. 
Keď bratia prišli medzi Slovienov, založili školu na 
výchovu domáceho kňazstva. Preložili štyri evan-
jeliá, Konštantín napísal Proglas. Okolo roku 867 

šli cez Blatnograd do Ríma. Cestou v Benátkach zvíťazili nad trojjazyčníkmi. V roku 
867 boli prijatí pápežom Hadriánom II., ktorému odovzdali nájdené ostatky pápeža 
Klementa I. Pápež schválil liturgické texty a dal vysvätiť prvých žiakov na kňazov. 
 V Ríme Konštantín ochorel a v roku 868 vstúpil do kláštora, kde prijal rehoľné meno 
Cyril, a kde zomrel. Ale pred smrťou žiadal brata Metoda, aby pokračoval v začatom diele.
 Svätý Metod sa narodil okolo roku 813 – 815 v Solúne. Matka Mária bola pravde-
podobne Slovanka. Študoval právo v Konštantinopole a po smrti otca bol správcom 
Sturmskej provincie. Ale po prevrate sa utiahol do kláštora v Bitýnii.
 V roku 863 odišiel s Konštantínom do Ríma, kde ho vysvätil pápež Hadrián II. Po 
bratovej smrti šiel ku kniežaťu Koceľovi – už ako  arcibiskup a pápežský legát. Bol 
zajatý a skoro dva roky väznený, až po zákroku pápeža prepustený. Vrátil sa medzi 
Slovienov. Juhonemecké kňazstvo neprijalo domácu reč a liturgiu a posielalo ponosy 
na Metoda. Pápež Ján VIII. v roku 880 povolil slovanskú reč v liturgii. Metod konsek-
roval biskupov. Neskôr pre neústupčivosť Vichinga bola slovanská liturgia zrušená. 
Arcibiskup zomrel v roku 885. 
 Životopisy svätých bratov spracovali mnohí autori. Predpokladá sa, že životopis 
sv. Metoda spracoval jeden z jeho žiakov sv. Gorazd v roku 885. 
 Dedičstvo Otcov – zachovaj nám, Pane!                                                     H. R.

vykradli kostol a niektoré zastavenia krížovej cesty pováľali. 30. júna udelil pápež 
Inocent III. odpustky na sedem rokov (za zvyčajných podmienok) návštevníkom 
Božieho hrobu. Boží hrob už bol totiž v tom čase v ľavostrannej kaplnke (kde potom 
bola Loretánska kaplnka). Okolo roku 1780 bola socha Ježiš na Olivovej hore z trho-
viska na Tulipáne premiestnená na dnešnú kalváriu. Posledné časti z rozpadnutých 
zastavení boli nájdené v roku 1823. 
 A. Jordánsky, ktorý opísal pútnické miesta Slovenska (r. 1838), píše: „...abi pobožní 
Werící z Mesta tam putowat móhli k Rozgímání Umučeňá Krista Pána, lebo od Mesta až 
po Modrdorf pri ceste sedem štácií aleb Kaplnek stálo, potom tri kríže a pri ňich Kapln-
ka Hrobu Pána sa nachádzala. Toto slúžilo teda Trnawe na misto Werchu Kalwarie“.

H. R.

Detail z listu pápeža Jána VIII. z roku 
880, v ktorom povoľuje slovanské bo-
hoslužby. 
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Budúca legenda o hercovi a hudobníkovi z Trnavy
Kamil Mikulčík: „Budem rád, keď sa o nás bude hovoriť, že sme pokračova-
ním silnej generácie trnavského divadla z osemdesiatych rokov.“

Vďaka množstvu aktivít aj na významných slovenských scénach patrí azda 
k najznámejším hercom mladšej generácie.  Meno Kamila Mikulčíka (nar. 18. 
novembra 1977 v Trnave) sa objavuje na fermanoch niekoľkých slovenských 
divadiel, spolupracoval i so Slovenským národným divadlom v Bratislave 
a okrem hereckej práce pôsobí aj ako autor scénickej hudby. 

Spomeňme aspoň Lastovičie rozprávky 
(Radošinské naivné divadlo), Poplete-
ná pančucha (Divadlo Ludus Bratislava) 
alebo Tri prasiatka (Divadlo Aréna v Bra-
tislave). Z filmovej tvorby treba spome-
núť jeho účinkovanie vo filmoch Behind 
The Enemy Lines (2003), Povesť o Čier-
nej pani (2004), Muzika (2008) a Lieta-
júci Cyprián (2010), účinkoval aj v tele-
víznych seriáloch Medzi nami, Ordinácia 
v ružovej záhrade, Nesmrteľní a Druhý 
dych. Spolupracuje s českou šansoniér-
kou Emou Márovou. Do širokého povedo-
mia sa dostal aj vďaka duetu Leť tmou 
s Nelou Pociskovou v semifinále súťaže Eurovision Song Contest v Moskve v roku 
2009. Kamil Mikulčík je aj zakladateľom a členom a capella skupiny Fragile (existuje 
od roku 2004) a v Slovenskom rozhlase sa predstavil napríklad v seriáli Cirkus ľud-
ský, vo Večeroch Trnavského divadla, v nevšednej dramatizácii Macbeth, alebo veľa 
krvi pre nič, v hre Pán Boh v Temešvári či v hre pre mládež Cesta do stredu Zeme. 
 Kamil Mikulčík sa v týchto dňoch vracia ako umelec aj do Trnavy – 26. apríla o 19. 
hodine v Synagóge – Centre súčasného umenia sa predstaví trnavskému publiku 
v monodráme Novecento (Tisícdeväťsto) – Legenda o pianistovi, ktorú pravidelne 
uvádzajú v bratislavskom Divadle v podpalubí. Je to vôbec prvé uvedenie tejto mo-
nodrámy u nás a úloha v nej je pre Kamila Mikulčíka ako ušitá: Divadelná hra autora 
talianskej literatúry Alessandra Baricca je totiž neobyčajným a krásnym príbehom 
geniálneho klaviristu, ktorý po celý život neopustil palubu zaoceánskej lode.
 My sme sa pri tejto príležitosti Kamila Mikulčíka opýtali aj na jeho trnavské rodisko. 

- V Trnave som vyrastal na Vodárni, žil 
som panelákový život, chodil som do 
školy neďaleko, na Atómovú ulicu. Pokiaľ 
ide o umeleckú prácu, neviem presne, 
ako sa to celé začalo. Ale s hudobnými 
aktivitami sme začali na Kopánke u sa-
leziánov, kde sme založili zbor. Tam sme 
sa s kamarátmi aktivizovali aj v rámci di-
vadla. Hudba a divadlo sú veci, ktoré ma 
dodnes rovnako bavia, a snažím sa deliť 
svoju pozornosť medzi tieto dve oblasti. 
Študoval som na Gymnáziu Jána Hollého, 
o ktorom som sa nedávno dozvedel, že 
už nesídli tam, kde v minulosti, ale dakde 

V jame. Práve tadiaľ som kedysi chodil 
na Kopánku. Vtedy tam ešte neboli ani 
paneláky. Bola tam naozaj len jama, asi 
preto sa to aj tak volalo. Počas gymnázia 
som chodil do speváckeho zboru Cantica 
nova, boli sme tam silná partia. To bola 
v rámci gymnázia naša priorita, mnoho 
sme v zbore zažili.  
* Študovali ste však aj na ekono-
mickej univerzite a na Vysokej škole 
múzických umení v Bratislave. 
- To je ďalší nevšedný prvok v mojom 
vývine (smiech). Moji rodičia sú eko-
nómovia a bratia tiež, preto som z ich 
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vôle išiel študovať na ekonomickú školu. 
A pretože som bol dobrý z matematiky 
a bavila ma, urobil som aj tie prijímacie 
skúšky. Potom som tri roky kombinoval 
na oboch školách denné štúdium. Dnes 
by som to určite takto nezvládol. Mno-
hí sa ma pýtajú, či mi ekonomická ško-
la niekedy na niečo bola. Možno to bolo 
pre mňa zaujímavé práve cez kontrast. 
Pragmatické riešenia na ekonomickej, 
pocitové a emocionálne na VŠMU – to mi 
dávalo možnosť rozhodnúť sa, čomu sa 
mám v živote venovať. Momentálne eko-
nomické vzdelanie využívam v čase pred 
daňovým priznaním (smiech).
* Aký bol váš vstup na akademickú 
pôdu univerzity, kde sa študovalo di-
vadlo?
- Spočiatku som to ani nevnímal, že som 
na VŠMU. Porovnával som, že sa mu-
sím učiť na dve školy naraz a tráviť čas 
tam aj tam. Bol to skôr zhon ako nejaké 
prežívanie. Keď človek pochopí, čo je di-
vadlo, ako sa tam tvorí, inak to vníma. 
My sme na VŠMU boli ako ročník veľmi 
spätí, chceli sme vytvoriť generačné di-
vadlo. S mojimi spolužiakmi z Trnavy ako 
sú Jakub Nvota a Kamil Žiška, som ro-
bil v Trnave študentské divadlo. To pô-
vodne v Trnave robili oni. Jakub začal 
so mnou študovať na VŠMU a bol mojím 
kmeňovým režisérom. Spolu sme školu 
vyštudovali a pokračovali sme v Túlavom 
divadle, no už ako pokračovatelia štu-
dentského divadla. Rozšírili sme súbor 
a začali sme robiť vlastné hry. Kubo písal 
a ja som k predstaveniam skladal hudbu. 
Vytvorili sme si vlastnú poetiku, ktorá 
zaiste má divákom aj dnes čo povedať. 
A ak sa často hovorí o poetike niekdajšie-
ho Divadla pre deti a mládež, my sme si 
vytvorili akoby vlastné pokračovanie tej-
to poetiky. Je tam možno istá podobnosť, 
práve v Nvotovcoch, teda v Jurajovi ako 
zástupcovi prvého obdobia a Jakubovi 
ako spolutvorcovi nášho divadla. Budem 
rád, keď sa o nás bude hovoriť, že sme 
pokračovaním silnej generácie divadla 
z osemdesiatych rokov.
* Hovorí sa, že kedysi to mali herci 
celkom jednoduché. Skončili vysokú 
školu a dostali angažmán v niekto-

rom z divadiel. Aj keď to bolo regi-
onálne divadlo, neskôr sa v lepšom 
prípade prepracovali do prvej línie. 
Dnes angažmán nie je bežná vec. Ale 
zasa niektorým hercom práca na pro-
jektoch – teda v konkrétnych insce-
náciách v rôznych divadlách, vyho-
vuje. Vaše meno sa spája s viac ako 
desiatkou divadiel – od Novej scény 
a Slovenského národného divadla cez 
divadlá v Trnave, Zvolene, až po rôz-
ne bratislavské alternatívne divadlá. 
 - Už po škole som dostal ponuku spo-
lupracovať s Divadlom Bolka Polívky 
v Brne, kde som sa stretol s mojím ka-
marátom, tiež Trnavčanom Dodom Gom-
bárom. Ten pracoval v tom čase v Brne 
v Divadelnom spolku Frída, čo je spolok, 
ktorý spolupracuje so slovenskými i čes-
kými hercami a autorskými textami. Je-
den z nich napísal práve Dodo Gombár. 
Hneď po škole som mal to šťastie ísť tiež 
do Radošinského naivného divadla. Do-
stal som sa tam vďaka jednému konkur-
zu, ktorý ani konkurzom nebol. Zaskako-
val som Kamila Žišku na klavíri. Za jednu 
noc som to nejako nacvičil, zahral som 
a zobrali ma. Bolo to predstavenie Jááá-
nošííík, ktoré robili po tridsiatich rokoch. 
Kamil tam robil hudbu, Jakub to režíro-
val, a ja som sa od tohto momentu stal 
členom RND. Tam som prišiel oficiálne 
ako kontrabasista. Požičal som si z VŠMU 
kontrabas a cvičil som tak, že som mal 
na rukách pľuzgiere. V tom čase som mal 
tú drzosť, že som si povedal, že aj na tom 
nástroji viem hrať (smiech). 
* To je ďalšia zaujímavosť, že viete 
hrať na viacerých hudobných nástro-
joch. Nemusíme spomínať len klavír, 
gitaru a kontrabas, ale aj flautu či bi-
cie alebo akordeón. 
- Ja som v tomto veľmi otvorený, vždy 
som túžil hrať na rôzne nástroje. Keď-
že som nemal možnosť študovať v Tr-
nave na nejakej základnej umelec-
kej škole, tak to nejako ku mne prišlo 
samo, a čo sa mi páčilo, na to som sa 
naučil hrať. Napríklad, akordeón sme 
mali doma. A pokiaľ ide o nejaké gény, 
mal som deda z otcovej strany, ktorý 
bol učiteľom. Síce na základnej škole 
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v Dolnom Dubovom, ale výborne ovlá-
dal veľa hudobných nástrojov. Tam by 
som mohol hľadať nejakú spojitosť, od-
kiaľ by som mohol mať nejaký vzťah 
k hudbe. Hudba bola však u nás v rodi-
ne celkom bežná, spievali sme si všade.
* Nechceli ste ísť na konkurz do 
jedného divadla a v pokoji „plávať“ 
v angažmáne? Cesta herca bez trva-
lej scény je náročnejšia. 
- Ono to vždy ide v nejakej časovej sú-
slednosti, že človek niečo v nejakom di-
vadle vytvorí a možno si ho všimne reži-
sér alebo iný kolega, ktorý ho odporučí. 
Samozrejme, sú kastingy alebo konkurzy 
na niektoré predstavenia, kde ma vybrali 
a išiel som ďalej. V našich podmienkach 
je to trošku zdĺhavá cesta. V Bratislave 
som hral tuším už vo všetkých divad-
lách okrem GUnaGU. Pokiaľ ide o Trnavu, 
v Divadle Jána Palárika som robil viace-
ro hudieb, ale hral som len jednu rolu 
v inscenácii Padá lístie, padajú jabĺčka 
od Jiřího Šotolu. Bolo to ešte po škole. 
Potom nebola príležitosť na nejaké trnav-
ské účinkovanie. Rád by som tu hosťoval 
v nejakej hre, ale v súčasnosti na to nie 
je ani čas, ani priestor.
* S vaším menom sa spája aj skupina 
Fragile, s ktorou ste vydali už päť plat-
ní. Opäť ste si nevybrali jednoduch-
šiu cestu, ale účinkujete v zoskupe-
ní, ktoré spieva hudbu a capella, teda 
bez inštrumentálneho sprievodu. 
- Myšlienka založiť takúto skupinu bola 
vo výzve posunúť ten môj muzikantský 
smer. Bola to iniciatíva Braňa Kostku, 
ktorý hľadal ľudí pre takéto zoskupenie. 
Soňa Norisová, ktorá bola vtedy moja ko-
legyňa v Radošinskom naivnom divadle, 
sa ma pýtala, či by som nechcel účinko-
vať v takomto zoskupení. A bolo to. Pre 
mňa to bola výzva, kvôli tomu, že som 
tam mal robiť basu. Necítil som sa na to, 
a ani som to dovtedy nerobil. Ale zase to, 
čo neviem, ma zaujíma a chcem to robiť. 
Takže som to bral ako výzvu. Takýchto 
skupín je u nás málo a robiť to na profe-
sionálnej úrovni je náročné. Vyžaduje to 
naplno sa venovať tejto profesii.
* Ako sa to dá všetko skĺbiť? Divadlá, 
účinkovanie vo filme a televízii, na 

rôznych iných projektoch a ešte aj 
koncertovať?
- Treba mať stále pri sebe diár, ten to rie-
ši. Viem si upraviť program a viem, čo 
sa dá a čo sa nedá. Snažím sa, aby tie-
to všetky aktivity napĺňali hlavne mňa.  
Ak sa tie veci dajú neustále obmieňať 
a nie je to rutina, je to pre mňa veľmi 
obohacujúce. 
* Popri iných projektoch vás poslu-
cháči poznajú aj z nedávno vydanej 
platne Dáma v rýchliku, ktorú ini-
cioval Stanislav Šurin. Je to platňa 
zhudobnených básní významného 
slovenského básnika a nášho rodáka 
Miroslava Válka. Vy ste spievali tieto 
piesne naživo v divadle, a po rokoch 
vyšli aj v takejto ucelenej podobe. 
- So Stanom sme dlhoroční kamaráti, on 
bol organový hráč a ja som na Kopán-
ke začínal hrať na organ tesne po ňom. 
Ako organista bol mojím vzorom. Po čase 
mi prezentoval svoje zhudobnené veci 
a spýtal sa ma, či by som nebol ochot-
ný niektoré z nich naspievať. Nakoniec 
som ich naspieval všetky. Stanislav Pa-
lúch to zaranžoval a vytvorili sme spoloč-
ný koncept piesní. Myslím, že táto naša 
spoločná kombinácia je na tej platni vi-
dieť. A pokiaľ ide o Miroslava Válka, jeho 
poézia mi je blízka. Aj ja zhudobňujem 
básne, no Válek ma obišiel, takže som sa 
k tomu dostal až cez Stanislava Šurina.
* Okrem televíznych seriálov žijete 
dnes najmä spomínanou inscenáciou 
Novecento. Aké máte pocity, keď ste 
sám na javisku, nemáte sa o koho 
oprieť, nečaká vás kolega so svojou 
replikou, na ktorú môžete nadviazať?
- Toto predstavenie je aj pre mňa veľ-
kým zážitkom. Dve hodiny rozprávam 
celý príbeh sám. Je to jedna z vecí, ktoré 
ma bavia v poslednom čase najviac. Je to 
ako keby moja osobná výpoveď. Pre mňa 
je fascinujúce, keď je človek schopný dve 
hodiny byť na javisku a rozprávať ľudom 
príbeh, a ešte ich to bude aj baviť. Mám 
chuť vyberať si veci, ktoré nie sú úplne 
štandardné. Je to možno to, čo ma drží 
pri tejto práci, keď si v nej môžem nájsť 
aj kúsok pre seba. 

Text a foto: Martin JURČO
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Trnavčania prekladali Dobšinského do španielčiny
Ak by sme povedali jeho meno, hneď k nemu dodáme – slovenská ľudová 
rozprávka. Hovoríme o prekladateľovi, osvetovom pracovníkovi, spisovate-
ľovi a evanjelickom kňazovi Pavlovi Dobšinskom. Od jeho narodenia tento 
rok uplynulo 185 rokov. Pri spomínanom jubileu pripravili a vydali v Madri-
de sériu ľudových rozprávok Pavla Dobšinského v preklade do španielčiny. 
Isto si hovoríte, čo tento rozprávkar môže mať spoločné s Trnavou? Odteraz 
už má. Dielo vzniklo aj vďaka Katedre romanistiky na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. A práve dvaja z trojice autorského ko-
lektívu Valéria Kováčová, Bohdan Ulašin a Zuzana Fráterová sú Trnavčania.

Výber z Dobšinského rozprávok bol preložený do 
väčšiny významných jazykov – do angličtiny, fran-
cúzštiny, nemčiny, taliančiny, ruštiny i ďalších slo-
vanských jazykov, ale chýbala španielčina. A práve 
to si uvedomil Trnavčan Bohdan Ulašin, ktorý je 
pedagógom na Katedre romanistiky na Filozofickej 
fakulte UK. 
 „Kedysi, keď som bol ešte študent, sme prekla-
dali rôzne texty s tým, že naše preklady budú možno 
použité v nejakom vydaní. Dnes som na spomínanej 
katedre pedagógom. Pred troma rokmi odišla moja 
kolegyňa, Trnavčanka Zuzana Fráterová na lektorát 
slovenského jazyka do Madridu, a to bol prvý krok, 
ako našu dávnu myšlienku zrealizovať. Proces pre-
kladania bol zaujímavý. Zobrali sme to ako študent-
skú iniciatívu. Je známe, že keď si študent pripraví 
preklad na hodinu, tak sa až tak nesnaží. Preto sme 
im dali motiváciu. Študenti prekladali niečo, čo by 
sa mohlo použiť do knihy. Polovicu z textov rozprávok ako Valibuk, Soľ nad zlato, 
Kráľ času prekladali študenti zo Slovenska a polovicu španielski študenti z Madridu. 
Potom si to medzi sebou vymenili. Potom text prešiel ešte niekoľkými úpravami 
a jazykovými kontrolami,“ hovorí Bohdan Ulašin, ktorého mnohí zaiste poznajú aj 
z viacerých trnavských projektov s Miroslavom Švickým, propagujúcim najmä v 90. 
rokoch v našom meste tradičnú ľudovú kultúru. 
 Madridské vydanie Dobšinského rozprávok takto uvádza spisovateľa aj do nové-
ho kontextu. „Dobšinského rozprávky vychádzali ešte v 19. storočí v lacných a do-
stupných zošitoch, čiže v tom čase slúžili aj ako cvičebnica materinského jazyka. 
Motívy a rozprávková látka, tú často zdieľame s ostatnými kultúrami, preto som aj 
pripravil prehľad o tom, ako sa zhodujú s látkami, ktoré pozná španielska kultúra. 
Z tridsiatich štyroch rozprávkových látok (obsiahnutých v šestnástich rozprávkach) 
len štyri sú také, ktoré nepoznajú Španieli v tradičnej ľudovej próze. Mnohé sú aj 
spoločné, ako napríklad motív Lomidreva alebo Valibuka. Tento prehľad zasadzuje 
naše rozprávky do medzinárodného kontextu. Dobšinský aj jeho zbierka je porov-
nateľná v tými, ktoré poznáme od bratov Grimmovcov v Nemecku, A. N. Afanasieva 
v Rusku, K. J. Erbena a B. Němcovej v Česku a na Morave, či V. Karadžiča v Srbsku,“ 
hovorí Bohdan Ulašin, ktorý je rád, že sa takto Dobšinského dielo otvára potenciál-
nemu okruhu pol miliardy španielskych čitateľov. Významným prínosom je aj využi-
tie ilustrácií Ľudovíta Fullu, ktoré boli použité vďaka grantovým prostriedkom nášho 
ministerstva kultúry. 

Text a foto Martin JURČO
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Nestihli ste Janin koncert? Ďalší bude v apríli
Jana Andevska k nám po druhý raz priletí na západnom krídle múzy 24. 
apríla o 18. hodine

Prvé tohtoročné podujatie z cyklu Na 
západnom krídle múzy zaplnilo 13. 
marca historickú časť radnice do po-
sledného miesta. Klub priateľov Tr-
navy spolu s mestskou samosprávou 
pripravili trnavskému publiku príjemný 
podvečer, ktorému dominoval koncert 
Jany Andevskej. 
 V hudobných prestávkach spolu 
s moderátorom a spoluautorom večera 
Pavlom Tomašovičom hovorili o súvis-
lostiach a paralelách medzi slovom a hudbou. Popri vzťahu medzi týmito prejavmi 
ľudského ducha poodkryla pesničkárka i dôvod zámeny hry na husle za gitaru a spev. 
Ten pramení v jej rozhodnutí neinterpretovať len osvedčené hudobné diela, ale tvori-
vo na ne nadviazať a vytvárať vlastné inšpirácie pre poslucháčov.
 Hudobníčka potvrdila aj svoje odhodlanie pokračovať v príprave večerov v zá-
padnom krídle radnice s rôznymi ľuďmi s tvorivým potenciálom. Obaja organizátori 
večera chcú týmito stretnutiami prepájať ľudí, ktorí majú ku kultúre hlbší vzťah, a tak 
vytvárať možnosti pre ďalšie inšpiratívne podnety. V prvý večer sa túto ambíciu podľa 
názoru prítomných podarilo naplniť. Jana Andevska svojím kultivovaným hudobným 
prejavom, precítenou akustickou hrou a spevom prekvapila všetkých, ktorí ju prvý-
krát počuli. Jej charizmatický hudobný prejav ocenili diváci potleskom a tešia sa na 
ďalšie stretnutie, ktoré organizátori naplánovali v západnom krídle radnice na 24. 
apríla 2013 o 18. hodine, vstup je voľný.
 Viac informácií o charizmatickej hudobníčke Jane Andevskej prinášame v nasledu-
júcom článku.                                                                              -red- foto: B. Vittek

Skúsenosti z USA chce využiť na trnavskej scéne
Pred časom sa predstavila v našom meste napríklad v našich dvoch synagó-
gach, v Bratislave na oslavách tibetského nového roku, na festivale Pohoda 
či v Rozhlase a televízii Slovenska na Rádiu Devín. K týmto miestam nedávno 
pribudlo i západné krídlo trnavskej radnice. Tam koncertom i rozprávaním 
o svojej tvorbe odštartovala voľný cyklus podujatí, ktorými by sa pravidelne 
chcela prihovárať trnavskému publiku.  
Nevšedná hudobníčka, autorka a trnavská rodáčka Jana Andevská je v súčasnosti viac 
známa v Spojených štátoch amerických, kde študovala na Hudobnej univerzite hru na 
husle a predstavila sa aj vlastnou tvorbou. Pred piatimi rokmi sa podieľala na nahráva-
ní albumu Radio Retaliation tamojšej skupiny Thievery Corporation. Pieseň Beautiful 
Drug, ktorú Jana Andevská nahrala a naspievala, stala sa najpredávanejšou skladbou 
albumu, ktorý bol neskôr nominovaný na ocenenie Grammy. Po rokoch sa však vrátila 
domov a okrem návratu k vlastným koreňom hľadá aj svojho domáceho poslucháča. 
 Jana Andevská vyrastala v časti Trnavy v blízkosti cukrovaru. Jej hudobné korene 
pochádzajú z otcovej strany, ktorý má vzťah k umeniu a venuje sa výrobe tradičných 
macedónskych nástrojov nazvaných kavaly. Po absolvovaní základnej umeleckej školy 
v hre na husliach v triede učiteľky Zuzany Romančíkovej odišla štrnásťročná Jana 
do Bratislavy, kde pokračovala v štúdiu na bratislavskom Konzervatóriu. Prirodzene 
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nasledovalo aj štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, v triede pro-
fesora Jozefa Kopelmana. Po skončení bakalárskeho štúdia sa rozhodla pre odchod do 
New Yorku. 
 „Hľadala som inšpiráciu, chcela som skúsiť niečo nové. Najprv som váhala, či 
odísť. Spočiatku to bolo preto, že som chcela ísť pozrieť priateľov na letné prázdni-
ny. Výlet sa mi však zapáčil, a tak som tam zostala, čo potvrdilo tamojšie prijatie 
na vysokú školu. To rozhodlo aj v tom, ako vysvetliť rodičom, že sa mi z Ameriky 
akosi nechce vrátiť späť domov,“ hovorí Jana Andevská, ktorá bola v cudzine dva-
násť rokov. Pobyt v zahraničí jej rozšíril obzory, naučila sa postupne komunikovať aj 
v cudzom jazyku. Aj keď ani to spočiatku nebolo jednoduché. Tamojšie ovzdušie je 
veľmi tolerantné k cudzincom, a sama dnes priznáva, že dôležité je byť tam, kde sa 
nám páči. Ostatné veci sa dajú zariadiť. 
 „New York ma hneď ohúril. Po prvej hodine huslí mi známy profesor Masao Kawa-
saki navrhol štúdium na hudobnej New York University, na ktorej som prijímacími 
skúškami dostala štipendium. Dvojročné štúdium v hre na husliach som skončila 
s titulom Master of Music. Po skončení univerzity som začala koncertovať s rôznymi 
komornými a symfonickými orchestrami ako napríklad The Knights, Camerata New 
York, Orchester Grand Opery v Connecticute, alebo som účinkovala ako sólistka 
s orchestrom, kde som mala možnosť zahrať si husľový koncert e mol od Felixa 
Mendelssohna Bartholdyho. Absolvovala som aj hudobný festival klasickej hudby 
Spoleto v Južnej Karolíne a v Taliansku.“
 Spoluhráči, s ktorými si Jana v Amerike zahrala, boli výborní muzikanti z celého 
sveta. „So spomínanými hudobnými telesami sme hrali napríklad v slávnej Carnegie 
Hall, v Lincoln Centre pri Metropolitnej opere, ale i v Town Hall. Krásnych hudobných 
zážitkov mám veľmi veľa a takéto skúsenosti vo mne zostanú na celý život...“ 
 New York ju ohúril svojím kozmopolitným charakterom, miešaním kultúr, čo vy-
tvára veľkú inšpiráciu. „Populárna hudba, džez, klasika. Všetko sa tam deje naplno. 
Je tam veľký priestor pre každý hudobný žáner. Ľudia sú veľmi otvorení voči umel-
com, ktorí majú talent a majú čo ponúknuť, a takisto majú záujem ich podporovať. 
Na Slovensku pociťujem, že sú tu kvalitní hudobníci, no nemajú až taký priestor, aby 
sa ukázali väčšiemu publiku,“ hovorí Jana, ktorá mala možnosť zaspievať a zahrať na 
husliach pred tridsaťtisícovým obecenstvom na festivaloch, kde vystúpila so spomí-
nanou americkou formáciou Thievery Corporation. 
 Vyskúšala si aj pedagogickú prácu na Konzervatóriu v Brooklyne a na najstaršej 
hudobnej škole v Manhattane, kde vyučovala hru na husliach v škole, v ktorej sa do-
konca nakrúcal aj jeden z filmov herca a režiséra Woodyho Allena. A keď už sme pri 
tých osobnostiach, jednou z jej žiakov bola dcéra slávnej herečky Brooke Shieldsovej. 
 Popri husliach a klavíri neskôr objavila aj gitaru. A v tomto čase začala aj kompo-
novať. Spievať vlastný text na vlastnú hudbu ju posmeľovalo aj v tom, že nemusela 
ísť vychodenými cestičkami. Nemusela dokazovať iným hráčom i publiku, ako sa má 
hrať a spievať niečo, čo pred ňou hralo množstvo iných hudobníkov. Pri dnešných 
koncertoch, na ktoré si piesne sama skladá, sa sprevádza gitarou, klavírom a husľa-
mi. „Hrám a spievam akustickú hudbu, Američania ju nazývajú organická. Je to pes-
ničkársky spôsob hrania spojený s komponovaním a interpretáciou. Niektorí ľudia 
mi vravia, že im pripomínam Norah Jonesovú, no ja si to nemyslím,“ podotýka Jana 
Andevská, ktorá v súčasnosti pripravuje novú CD platňu. „Dnes je technika taká 
vyspelá, že časť vecí si môžem nahrať doma, poslať to hudobníkom napríklad aj do 
Ameriky a oni mi nahrajú, čo potrebujem,“ hovorí o novej platni, viac však o nej 
prezradiť nechce, lebo by mala byť pre poslucháčov prekvapením.
 Z Ameriky je teda už doma. A aj keď medzičasom vždy chodila do Trnavy, až teraz 
prišla túžba vyskúšať si, čo je to „byť doma“, pri koreňoch, rodine, pracovať na Slo-
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vensku a existovať v kontexte domácej kultúry. „Aj keď ma New York oslovil a má pre 
mňa veľkú energiu, vždy, keď je čas, keď srdce volá, je potrebné urobiť rozhodnutie. 
A ja som ho urobila v roku 2012, keď som si povedala, že pôjdem domov. Nasávala 
som energiu, učila sa a teraz chcem dávať, podeliť sa so zážitkami aj s ľuďmi na Slo-
vensku. Trnava sa zmenila, aj generácia sa vymenila. Myslím, že naše mesto je oveľa 
krajšie a pribudlo tu veľa nových miest. Čo mi však na Slovensku chýba, sú hudobné 
lokality. V Amerike sa mi páčilo, že na každom bloku boli asi tri hudobné miesta, kde 
bola živá a kvalitná hudobná produkcia. Verím, že sem môžem priniesť niečo nové 
a inšpirovať mladých ľudí alebo aj podnietiť vznik takýchto miest, kde by si mladí 
ľudia mohli zahrať.“ 
 Aj marcový hudobno-slovný večer v západnom krídle radnice je dôkazom, že Jana 
neostáva len pri slovách, ale ich mení na skutky. „Chcela by som pomôcť Trnave, aby 
sa tu rozrástla umelecká scéna. Tieto večery slova a hudby by sme chceli robiť pravi-
delne. Pozývali by sme si talentovaných umelcov, aby si ľudia mohli povedať, že v Tr-
nave sa každý mesiac niečo deje, že tu možno ísť na kvalitnú hudbu, aj na iné druhy 
umenia. A vystúpenie na radnici mi prinieslo aj novú skúsenosť, pretože po druhej 
pesničke mi prvýkrát v živote na pódiu praskla struna. Takže – aj pri koncertovaní prax 
prinesie nepredvídateľné situácie...“ dodáva Jana Andevská.                     Martin JURČO

Srdce, intelekt, duša, rozum a náruč mesta
Uvedenie novej publikácie Trnava – Mestská pamiatková rezervácia s pod-
titulom Majstrovstvo predkov rozpráva vydanej pri príležitosti 25. výro-
čia vyhlásenia historického centra za mestskú pamiatkovú rezerváciu, sa 
uskutoční 25. apríla o 17. hodine v západnom krídle radnice. Podujatie bude 
venované 775. výročiu udelenia kráľovských výsad Trnave, vďaka ktorému 
mohlo naše mesto prosperovať a stať sa nielen centrom obchodu, vzdela-
nosti a kultúry, ale aj veľkého architektonického a umeleckého bohatstva. 

Kniha, ktorá neprináša len odborné texty a „sterilné“ popisné fotografie, ale výtvar-
ne aj literárne kultivovaným spôsobom pozýva čitateľov na prechádzku do čias, keď 
vznikali najvzácnejšie kultúrne pamiatky nášho mesta, je pravdepodobne v Trnave 
prvá svojho druhu od roku 1989. Autormi poetického a zároveň informačne bohaté-
ho textu sú pracovníci Krajského pamiatkového úradu v Trnave Daniela Zacharová 
a Milan Kazimír, ktorí sú Trnavčanom známi už aj ako autori viacerých odborných 
a zároveň pútavo napísaných článkov v Novinkách z radnice, a tiež ako spoluautori 
knihy Trnava na starých pohľadniciach. Texty sú zaradené do tematických blokov 
s názvami Srdce  (Hlavné námestie, centrum pulzujúceho života), Intelekt (komplex 
budov historickej Trnavskej univerzity), Duša (Bazilika sv. Mikuláša), Rozum (rad-
ničný komplex) a Náruč (mestské opevnenie), evokujúcimi vnímanie mesta ako živý 
organizmus jeho najdôležitejšími orgánmi. Jednotlivé bloky textov a popisy k foto-
grafiám sú uvedené súčasne v slovenskom aj anglickom jazyku.
 Autormi fotografií sú Blažej Vittek, Ján Tarábek, Dano Miština, Bedrich Schreiber, 
Helena Tarábková a Daniela Zacharová. Ich výber nie je podriadený len požiadavke 
na obvyklý najvhodnejší uhol pohľadu v najpriaznivejších svetelných podmienkach, 
ale aj na zachytenie atmosféry, genia loci mesta, spočívajúceho v detailoch, ročných 
obdobiach, hrách počasia, svetla a tieňa. Cieľ autorov podporil kultivovaným grafic-
kým dizajnom renomovaný výtvarník Miloš Prekop.
 Uvedenie knihy Trnava – Mestská pamiatková rezervácia sa uskutoční formou 
literárno-hudobného večera. Rozhovory s autormi sa budú prelínať s trnavskými pes-
ničkami, ktoré na texty publicistu, básnika a spisovateľa Benjamína Škreka zložil 
publicista, spisovateľ a hudobník Marián Mrva.                                                 -red-
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Trnavský objektív potvrdil tradične vysokú úroveň
Vernisáž výstavy súťaže neprofesionálnych fotografov z okresov Trnava, 
Piešťany a Hlohovec s názvom Trnavský objektív 2013 sa uskutočnila 21. 
marca v Západoslovenskom múzeu.

Na súťaži sa zúčastnilo sedemdesiatštyri autorov s 501 
fotografiami a ôsmimi prezentáciami na CD. V porov-
naní s rokom 2012 pribudlo deväť nových autorov a 61 
súťažných fotografií. Podľa slov predsedu poroty Mgr. 
art. Františka Tomíka aj 43. ročník podujatia potvrdil 
tradične vysokú úroveň, a čo je obzvlášť potešujúce, 
popri osvedčených majstroch sa objavujú aj nové ta-
lenty v juniorských kategóriách. Dôkazom sú aj viaceré 
ocenenia udelené v týchto kategóriách. 
Zvláštnosťou a zároveň príjemným prekvapením tohto 
ročníka sú aj výsledky v dvoch nových tematických ka-
tegóriách Európsky rok občanov a 1150. výročie prícho-
du vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Mo-
ravy, v ktorých predložili veľmi kvalitné fotografie známi 
a aj na iných fórach úspešní autori Veronika Bahno-
vá a Marián Špajdel. Vzostupnú úroveň svojej tvorby 
potvrdili aj ďalší autori z trnavského fotoklubu Iris. 
Výstava Trnavský objektív 2013 v Západoslovenskom 
múzeu potrvá do 20. mája 2013. 

Foto 3: Zuzana Horváthová: z oceneného súboru 
Tichý príbeh

Foto 2: Marián Špajdel: zo súboru Religioso oceneného 
v tematickej kategórii 1150. výročie príchodu vieroz-
vestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy

Foto 4: Gréta Zubová: Oddávanie sa (z ocenenej ko-
lekcie) 4

2

3

Foto 1: Karol Križan: Spomienky na zimu (z oceneného 
cyklu)

1
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Ako sa prvomájové zástavy plavili do Budapešti
Byl pozdní večer – první máj, / večerní máj – byl lásky čas. / Hrdliččin zval 
ku lásce hlas, / kde borový zaváněl háj.                                    Karel Hynek Mácha              

Prvý máj – Sviatok práce
Prvý máj je najvhodnejším dňom osláv práce, lebo jej dodáva ráz pravej radosti. Na 1. 
mája oslavujeme prácu, lebo jedine práca nám umožňuje, aby sme ušľachtilo žili, zaisťu-
je budúcnosť nám i novým pokoleniam. Oslavujeme predovšetkým prácu statočnú, več-
ne tvoriacu, čo prináša pokoj a žiarivý rozkvet do našich rodín. Prácu, ktorej konečnou 
výslednicou je mravné a hmotné povznesenie nielen jednotlivca, ale celého pracujúceho 
celku národa a štátu. Prácu statočne vykonanú, ktorá nesie ako nezbytnú skutočnosť 
tiež statočnú odmenu. Prácu, čo pracujúceho neubíja, ale šľachtí. Oslavujeme, ale naše 
oslavy vyzneli by naprázdno a neprenikli by naše srdcia, ak by neboli vytvorené pred-
poklady pre základné požiadavky práce. Vytrvalosťou v práci a spoločnou usilovnosťou 
sme vykonali mnoho v minulosti a vykonáme ešte viac v budúcnosti. Na každom mieste 
vidíme stopy úspešného napredovania. Svojím disciplinovaným začlenením sa do práce 
sme vytvorili predpoklady k dôstojným oslavám 1. mája. 
 Kamaráti v práci! Prvý máj nás zaväzuje i naďalej plniť naše povinnosti vzorne 
a v bratskom spolunažívaní. Idealizmus musí predchnúť naše srdcia.
 Je načase povzniesť sa nad malichernosti dňa. Vychádzajme si ochotne v ústrety – 
úradník robotníkovi a robotník úradníkovi. Vytvorme jednu spoločnú pracujúcu rodinu. 
To bude tá najkrajšia oslava 1. mája, radostného sviatku nás všetkých, čo pracujeme 
a kráčame víťazne vpred – v ústrety krajšej a lepšej budúcnosti. 
O 1. máji 
Vo všetkých podnikoch bola táto oslava slávnostne vykonaná a účasť pracujúcich v na-
šom meste na tejto manifestácii bola uspokojivá. Len jedna vec nás veľmi zarazila, že 
nás tam nebolo práve „najviac“! Nevieme, ako si to máme vysvetliť a skoro by sme mohli 
povedať, že povedomie a hrdosť nášho robotníka je na úpadku. Ten robotník sa asi za 
jeho poctivo vykonanú prácu hanbí a preto za ňu ani nemanifestoval. Zaujímavé bolo po-
zorovať, s akou detskou naivitou si počínali naši kamaráti ráno pri pečiatkovaní. Na kaž-
dej tvári bolo vidieť výraz bezvýznamnej tvrdohlavosti. Bohužiaľ, nebolo toto na mieste, 
nakoľko sa na 1. mája nejedná o manifestovanie jednotlivca, ale pracujúceho celku.
 Neplatí to len na našich kamarátov robotníkov, ale v prvom rade na našich kamarátov 
úradníkov, od ktorých treba túto súdržnosť zvlášť žiadať. Nikomu z nás nemohla škodiť účasť 
v sprievode, a výhovorka, že sa manifestácie zúčastnil mimo sprievodu, nie je na mieste. 
 Nachádzajú sa medzi nami – na naše najväčšie potešenie – ešte aj ľudia, ktorí výz-
nam tejto oslavy správne pochopili a svojou účasťou na nej vystavili si najlepšie vysved-
čenie o ich národnom povedomí a disciplinovanosti. 
 Som toho názoru, že tieto úprimné slová nikomu nezaškodia. Ak sa len trochu nad 
nimi zamyslí, verím, že nabudúce ukáže pravý opak.
 Kým Karel Hynek Mácha v roku 1836 vo svojej nesmrteľnej básni Máj píše o prvom máji 
ako o najvhodnejšom dni na oslavu lásky, udalosti v USA 1. mája o polstoročie neskôr viedli 
k tomu, aby ustanovujúci kongres II. internacionály v roku 1889 v Paríži rozhodol, že 1. 
máj je najvhodnejším dňom na oslavu práce. Nenadarmo sa hovorí, že pokrok nezastavíš... 
 Po vzniku prvej Československej republiky bol v roku 1919 vyhlásený 1. máj za štátny 
sviatok aj u nás a v rokoch 1933 – 1938 sa niesli jeho oslavy aj v duchu protestu voči fašiz-
mu a vojne. Po „Víťaznom februári“ až do roku 1989 bola účasť na prvomájových manifes-
táciách sledovanou povinnosťou každého uvedomelého občana našej socialistickej vlasti. 
 Hoci oba vyššie citované články o 1. máji sa svojím charakterom nápadne podobajú 
na mnohé iné články, ktoré vznikli práve v tomto období, skutočnosť je celkom iná. Sú 
z obdobia tzv. Slovenského štátu, z trnavského podnikového časopisu závodu Coburg 
– Banská Hutná (BH), ktorý mal názov Kamarát v práci – Arbeitskamerad, a jeho prvé 
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číslo – ročník I. vyšlo pred šesťdesiatimi deviatimi rokmi v Trnave v januári 1944. Prvý 
citovaný článok o máji bol zverejnený v májovom vydaní časopisu, druhý v júnovom 
vydaní toho istého roku. Články sú písané v slovenčine aj v nemčine. Mená ich autorov 
z pochopiteľných dôvodov neuvádzam. Neubránil som sa však úvahe, koľkí si už tento 
deň privlastnili a zneužili, a koľkí to ešte v mene pracujúcich urobia. A bez lásky. 
 Hoci som sa narodil až po druhej svetovej vojne a moje prvé spomienky sa viažu na 
roky po „Víťaznom februári“, články o 1. máji mi živo pripomenuli moju mladosť. Keď 
som bol malý, 1. mája presne o 6. hodine ráno začali z pouličných reproduktorov znieť 
optimistické dychové pochody. Otec sa sviatočne obliekol, vyvesil do oblokov malé čes-
koslovenské a sovietske zástavky (to sa vtedy dobrovoľne muselo) a išiel do podniku, od-
kiaľ sa potom vybrali pracovníci povinne spontánne manifestovať. Niekedy ma brával so 
sebou. Keď pochodoval pred tribúnou, posadil si ma na plecia a ja som mával zástavkou. 
Predtým, a niekedy aj potom sa podávali párky s chlebom, horčicou a pivom alebo vínom. 
 Prvý a nadlho aj posledný 1. máj, keď sa nemuselo ísť do sprievodu, som zažil v roku 
1968. Sledoval som televízny prenos z prvých nepovinných osláv 1. mája v našej obývač-
ke na obrazovke televízora Athos. Bolo to strhujúce. Prezident Antonín Novotný „promlu-
vil k pracujícímu lidu přímo z Prahy“. Pred ním stálo niekoľko jeho rodinných príslušníkov, 
ktorí sa snažili Antonínovi vytvoriť po každej ukončenej myšlienke standing ovation. 
 Hovoril aj o radoch pred našimi obchodmi: „Západ nás kritizuje, že u nás máme řady 
před obchody, a oni ne. Řeknu vám proč. Na západě chudí proletáři nemají peníze na 
nákup, a proto nestojí před obchody v řadách. Naši pracující však peníze mají a proto, 
PROTO!... máme u nás ty řady.“ 
 Môžem potvrdiť, že niečo pravdy na tom bolo. Naši pracujúci si mohli naozaj raz do 
roka dopriať hojnosť... rekvizít na oslavu svojho sviatku. 
 Keď som neskôr, v sedemdesiatych rokoch, robil na Okresnom osvetovom stredisku 
(OOS) v Trnave (dnes v tých priestoroch sídli Knižnica Juraja Fándlyho), účasť na osla-
vách 1. mája bola opäť povinná. Časť našich pracovníkov, kontrolovaná pracovníkom na 
to určeným, šla do sprievodu a niekoľko poverených si sadlo ku kávičke na balkón oproti 
pomníku sovietskej armády, pred ktorým bola hlavná tribúna. Ich úlohou bolo zapisovať, 
koľko nadrozmerných obrazov Gotwaldov, Leninov, Brežnevov, Marxov a Engelsov niesli 
ľudia v sprievode. Takisto sa počítali československé aj sovietske zástavy a zapisovali 
nápisy na transparentoch. Ak ich nebolo dosť, organizátori boli následne popoťahovaní. 
A kto sa v tých časoch prvomájových osláv nezúčastnil a nemal potvrdenie od lekára, že 
práve v ten deň bol nútený ležať doma v predsmrtných kŕčoch, bol tiež popoťahovaný. 
 Niekedy v šesťdesiatych rokoch mali pracovníci Kovosmaltu, n. p., tiež v sprievode 
hojnosť transparentov o plnení plánu, húf Leninov, Gottwaldov, Marxov, Engelsov a toľko 
zástav, že by z nich mohli každému účastníkovi manifestácie našiť pätoro trenírok. Celú 
parádu mal na starosti jeden mladý majster odborného výcviku v Kovosmalte, ktorý do-
stal inštrukciu, že po sprievode sa manifestujúci stretnú v uličke za Pezinskou vinárňou. 
Tam potom príde nákladné auto, na ktoré naložia všetky sprievodné rekvizity a auto ich 
odvezie nazad do Kovosmaltu. 
 Zodpovedný majster odborného výcviku čakal dlho a auto neprichádzalo. Manifestan-
ti sa postupne uvoľnili, poodkladali rekvizity, kde sa dalo a odskakovali si do Pezinskej 
vinárne na „zápražku“. Keď auto ani po dvoch hodinách neprišlo, potúžení manifestanti 
pobrali prvomájové rekvizity a prešli úzkym otvorom k Trnávke. Na mieste, kde vraj 
veľa mladých dievčat prišlo o poctivosť, bujaro pohádzali všetko, vrátane zástav, do 
Trnávky, ktorá tieto vzácnosti odniesla až do Dudváhu. A pretože ani tam ich nik ne-
ratoval, plavili sa ďalej do Váhu, potom do Dunaja, a s ním možno až do Budapešti. 
 Ďalšiu cestu prvomájových rekvizít nikto nezmapoval. Isté je iba to, že majstra od-
borného výcviku, ktorý mal prvomájové rekvizity na starosti, od toho dňa už nikto nikdy 
v Trnave a ani v Kovosmalte n. p. nevidel.                                                  Marián MRVA

P. S. Viete, aký bol v socializme rozdiel medzi 1. májom a smrťou? Žiadny, keď to prišlo, musel si ísť...                                       



  30

Hviezdny Dinko Jukič v nových rekordoch
Veľká cena Trnavy 2013: stupeň najlepších aj pre domácich plavcov, medzi 
dospelými zlatá Sára Kozániová, strieborná Barbora Križanová, bronzový 
Tomáš Púchly

Dvojdňová Veľká cena Trnavy 2013 v plá-
vaní mala početné zastúpenie. Popri sloven-
ských oddieloch už tradične prijali pozvanie 
i kvalitné zahraničné výpravy. Najväčšou 
hviezdou bol rakúsky reprezentant Dinko 
Jukič, rodák z chorvátskej perly Jadranu, 
prímorského Dubrovníka. Dvojnásobný 
účastník olympijských hier sa zaskvel v tr-
navskej krytej dvadsaťpäťke dvoma nový-
mi rekordmi tamojšieho mítingu.
 Medzinárodná paráda, ktorú pripravil 
v predjarí skúsený štáb pod taktovkou Ras-
tislava Hlavatého, sa začala v sobotu 16. 
marca vo veľkom štýle. Predpoludním zau-
jala divákov najmä znakárska dvojstovka. 
Organizátori ňou tradične dávajú poctu Jo-
zefovi Stankovi, nezabudnuteľnému činov-
níkovi jubilujúceho oddielu na trnavskom 
Prednádraží. Pripomeňme, že TJ VŠ pritúli-
la plavcov pred štyridsiatimi piatimi rokmi, 
na jeseň 1968. Spomínaný Stankov me-
moriál sa teraz stal korisťou Mateusza Wy-
soczyňského (nar. 22. 3. 1993) z poľského 
SMS Krakov. Špecialista na tento plavec-
ký štýl má vo vitríne striebro z majstrov-
stiev Európy juniorov 2011 v Belehrade. 
 Rekordná listina 39. ročníka vrcholných 
pretekov v mokrom vydaní sa prepisovala 
viackrát. Hneď v úvodnej stovke voľným 
spôsobom dosiahol Tomáš Plevko (1991), 
český kráľ medzi šprintérmi z chýrnej ža-
teckej liahne, skvelých 50,10 s. Pred jede-
nástimi rokmi zaplával v trnavskej vode iný 
reprezentant ČR, Martin Verner, 50,29 s. 
Popoludní bola ťahákom hlavná disciplí-
na víkendovej Veľkej ceny Trnavy, dvoj-
stovka motýlikom. Odvíjala sa v Jukičovej 
réžii. Rodák z južnej Dalmácie (* 9. 1. 
1989) skončil v rovnakej disciplíne desia-
ty v pekinských OH 2008 a dokonca štvrtý 
v londýnskych OH 2012, kde mu name-
rali nový rakúsky rekord, excelentných 
1:54,35 min. Urastený, 193 cm vysoký 
plavec SC Austria Viedeň si z Prednádra-
žia odniesol prvenstvo za výkon 1:58,32 
min (doteraz Květoslav Svoboda, ČR, 
1:58,72 min – marec 2002). Tá istá kon-
frontácia žien bola pod kontrolou Katarzy-

ny Szpuchovej (SMS Krakov, 2:19,0 min). 
 Ďalší rekordný zásah prvého dňa sa po-
daril Jukičovi na 100 m motýlikom (52,97 
s). Delfinársky fenomén vymazal z trnav-
skej galérie Čecha Michala Rubáčka – 54,31 
spred štyroch rokov. Zo Sloveniek sa blys-
la Miroslava Syllabová (1990), účastníčka 
lanských Hier XXX. olympiády v Londýne. 
Pretekárke Dukly Banská Bystrica namera-
li teraz v Trnave na 50 m voľným spôso-
bom navlas rovnaký čas ako vlani (25,53 
s). Išlo teda o vyrovnaný rekord mítingu.
 Vo vysokoškolskom bazéne na Ulici 
Jána Bottu sa nestratili ani športovci Pla-
veckého klubu STU Trnava. V sobotu Bar-
bora Križanová (1996) dosiahla na 200 
m v. sp. čas 2:09,07 min. Medzi ženami 
ju vyniesol na druhý stupienok. Sprievod-
né zápolenie žiactva ozdobilo Mateja Da-
niša (2003) dvoma pódiovými umiestne-
niami vo vekovej C-kategórii, prvenstvom 
na 100 m motýlikom a striebornou prieč-
kou na 100 m voľným spôsobom. Druhým 
najrýchlejším časom zaplávala znakársku 
stovku v B-kategórii Barbora Tomanová 
(2001) a rovnako v C-kategórii Nina Vado-
vičová (2003, 100 m prsia). 
 Sedemnásteho marca zakončili naj-
významnejšie slovenské preteky v krytom 
25-metrovom bazéne deviatimi súťažami 
víkendového 26-dielneho programu. Opäť 
zažiaril Poliak Wysoczyňski, tentoraz naj-
lepším zápisom celej histórie mítingu 54,07 
v znakárskej stovke. Túto disciplínu pred 
ním rekordne zdolal v Trnave (10. 3. 2002, 
54,44 s) majster sveta 2000, majster Eu-
rópy 2000, 2001 (krátky bazén), 2002, 
štvornásobný olympionik Gordan Kožulj. 
Mladý Poliak teda dokázal hranicu chorvát-
skej ikony preskočiť!
 Usporiadajúci PK STU zaznamenal ďal-
šie čelné umiestnenia medzi dospelými 
pretekármi. Sára Kozániová (1997) vyhra-
la v nedeľu znakársku dvojstovku a Tomáš 
Púchly (1998) dosiahol na 200 m voľným 
spôsobom tretí najlepší čas. Tiež domá-
cim talentom sa počas druhého dňa dari-
lo: Danišovi sa ušlo v rámcových súťažiach 
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prvé a tretie, Tomanovej prvé, Vadovičovej 
tretie miesto. K trojici nádejí, ktoré získali 
medailové priečky i v sobotu, sa pridal dva 
razy strieborný František Jablčník (2003). 

Rovnaká veková skupina ozdobila medzi 
žiačkami Paulínu Malovcovú (druhý post) 
a medzi žiakmi Patrika Kudlu (tretí).                                            

Jaroslav LIESKOVSKÝ

Úzke galusky v apríli štyri razy na štart 
Šestnásťkolová liga príspevkom k jubileu organizovanej cyklistiky v Trnave 
(1893 – 2013)

Organizovaná cyklistika v Trnave oslavuje 
okrúhle narodeniny. Rodný list Trnavského 
cyklistického spolku pochádza zo sezóny 
1893, teda spred 120 rokov. Vzácne vý-
ročie inšpiruje milovníkov úzkych galusiek 
v aktuálnej sezóne k viacerým podujatiam.  
 Prívlastok najmasovejšej súťaže patrí 
dobre známej TCL. Začala sa časovkou 
jednotlivcov v stredu 27. marca, teda po 
uzávierke tohto čísla Noviniek z radni-
ce. Ďalšie štyri konfrontácie dostanú ze-
lenú v apríli rovnako uprostred týždňa: 
3., 10., 17. a 24., vo všetkých prípadoch 
o 17.00 h. Pôjde o preteky s hromadným 
štartom, iba štvrtá časť bude v časov-
kárskej  jazde proti chronometru. Roz-
hodcovský zbor povedie Milan Horváth.
 Marián Hlbocký, riaditeľ Trnavskej cyk-
listickej ligy 2013, pre náš mesačník uvie-
dol: „Premiéra seriálu sa jazdila v deväťde-
siatom piatom a najvyššie bodové konto 
vtedy nazbieral Bohuš Kondla. Tohtoročný 
blok má šestnásť kôl. V prípade dažďa si 
dáme prestávku, iba otvorené majstrov-
stvá kraja (8. mája) sa uskutočnia za kaž-
dého počasia. Posledné preteky plánujeme 
na 14. augusta. Bodku za cestnou sezónou 

položíme v septembri odovzdaním cien 
a medailí pri jarmočnej časovkárskej sobo-
te na Malženickej ceste.“
 Tiež v 19. ročníku Trnavskej cyklistickej 
ligy rozdelia aktérov do jedenástich veko-
vých kategórií. Tradiční účastníci už vedia, 
že u mladších a starších pretekárov prichá-
dza k slovu aplikovanie bonifikácie podľa 
veku. 
 Obhajcom absolútneho prvenstva z lan-
ského programu je Trnavčan Karol Lipov-
ský. Bývalý reprezentant Slovenska v cest-
nej cyklistike vyhral TCL-ku aj v sezónach 
2005, 2008, 2010 a 2011.
 Technickí realizátori z CK Trnava po-
zývajú na štartovú čiaru všetkých ctiteľov 
výkonnostnej i masovej cyklistiky, vrátane 
nečlenov usporiadateľského klubu. V unáh-
lenej dobe ďalšie vítané možnosti na zdra-
viu prospešné strávenie masových športo-
vých popoludní.
 „Podmienky účasti sú jednoduché: naj-
mladší adepti musia mať v deň pretekov 
minimálne desať rokov a pri prezentácii 
zapíšeme do účastníckej listiny iba záu-
jemcov s ochrannou cyklistickou prilbou,“ 
dodal Hlbocký.                Jaroslav LIESKOVSKÝ

Extraliga tímov na prelome apríla a mája
TC Empire Trnava má medzi tenisovou elitou, popri mužoch, aj nováčikov-
ské družstvo žien 

Posledný aprílový pondelok je vyhradený 
v slovenskej tenisovej ponuke úvodnému 
kolu extraligy družstiev 2013. Dvojnásob-
né zastúpenie medzi elitou má TC Empire. 
Kým trnavským mužom prichodí obhajovať 
bronzové medaily z predošlého ročníka, na 
ženský kolektív čaká nováčikovská pozícia. 
Po osem najlepších celkov sa na kurtoch 
predstaví tradičným k. o. systémom.
 Tiež v aktuálnej sezóne naberie vr-
cholná tímová súťaž raketové tempo. Po 
súbojoch 1. dejstva (29. 4. s úradným 

začiatkom o 10.00 h) uvidia diváci ďalšie 
dve kolá v stredu prvého a v piatok tretie-
ho mája. Na trnavskej súpiske mužov ani 
tentoraz nechýba skúsené trio Pavol Čer-
venák, Kamil Čapkovič a Ján Stančík. Z od-
chovancov domácej liahne neobíďme Filipa 
Vitteka, 19-ročného talentovaného tenistu. 
Hoci v čase uzávierky aprílového vydania 
nášho mesačníka ešte neboli známe kom-
pletné menoslovy jednotlivých klubov, 
podľa informácie z vedenia TC Empire majú 
Trnavčania na extraligovej muške i kvalitnú 
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Americký futbal na Zátvore medzinárodne
Trnava Bulldogs v novej sezóne medzi elitou za riekou Moravou, hrať budú 
v ČLAF 

Americký futbal chytá v Trnave druhý dych. 
Partia okolo Radovana Urbana začala slabi-
kovať v športovej abecede prvé litery tohto 
odvetvia pred vyše piatimi rokmi (novem-
ber 2007). V neoficiálnej minilige troch 
slovenských klubov (2008) naraz hrali pro-
ti sebe osemčlenné zostavy a Trnavčania 
skončili na 2. pozícii.
 Počas doterajších oficiálnych sezón medzi 
slovenskými ligovými klubmi vlani premié-
rovo finišovali trnavskí Bulldogs vyššie než 
na poslednom mieste. Zo štyroch účastníkov 
obsadili 2. priečku, keď majstrovský titul 
pripadol suverénnym Bratislava Monarchs. 
 S jedlom rástla chuť. Po obrúsení nová-
čikovských ostrôh si trúfli trnavskí výborní-
ci poslať prihlášku svojho tímu do vrcholnej 
súťaže v Česku. Už tento mesiac to Klub 
amerického futbalu Bulldogs rozbalí napl-
no. Ale po poriadku. 

 Zdá sa, že z Areálu zdravia ŠK Mod-
ranka natrvalo prešlo v našich zemepis-
ných šírkach stále priekopnícke odvetvie 
do športového objektu Strednej odbornej 
školy elektrotechnickej na Sibírskej uli-
ci. Zmena ihriska môže byť na prospech. 
Tak naznačili tri doterajšie súboje – lan-
ská slovenská liga 7. októbra so Zvolenom 
a tohtoročné marcové meranie výkonnosti 
s hosťami z Rakúska. 
 Priaznivý divácky ohlas možno očaká-
vať aj pri začínajúcej sa sezóne v rámci 
Českej ligy amerického futbalu, kde pri-
chodí trnavským buldogom odohrať osem 
duelov základnej časti. Doma privítajú na 
jar štyroch partnerov. Všetky zápasy v Tr-
nave na Olympijskej ulici (vchod do areálu 
je zboku) otvoria o 14.00 h: 7. 4. prices-
tujú na trávnik SOŠE příbramskí Bobcats, 
20. 4. Brno Alligators, 1. 6. Prague Black 

zahraničnú posilu. Iné ambície ako medai-
lové tento popredný klub vo vrcholnej ce-
loštátnej súťaži mužov ani mať nemôže. 
 So skromnejším cieľom vstupujú do ex-
traligových vôd ženy TC Empire. Z lanského 
kádra, ktorý suverénne zvíťazil v prvej lige, 
chýba jednotka tímu Antónia Markušková 
(v Trnave hosťovala z TK Svit), kým hrajú-
ca trénerka Mária Jedličková sa v júni stane 
mamičkou. Káder sa však podarilo posilniť 
košickými sestrami Schmiedlovými. Staršia 
Anna Karolína bola vlani juniorskou finalist-
kou na grandslamových dvorcoch Rolanda 
Garrosa. Už si odkrútila aj debut vo fedcupo-
vej reprezentácii SR. Mladšia Kristína kráča 
v jej šľapajach. Akiste nepotrvá dlho, aby 
výrazne prehovorila do poradia na čelných 
priečkach svetového rebríčka junioriek. 
 Pozoruhodná novinka z iného súdka. 
Informáciu nám poskytol Miroslav Hlavna, 
predseda predstavenstva akciovej spoloč-
nosti TC Empire: „Náš vrcholný medziná-
rodný turnaj žien po štyroch kapitolách 
presúvame z augusta na máj. Tento rok sa 
podujatie bude hrať od 5. do 12. mája pod 
novým názvom Empire Slovak Open. Zá-
roveň pôjde o ženské medzinárodné maj-
strovstvá Slovenska. Dotáciu 5. ročníka 

zvyšujeme z ostatných 50-tisíc na 75-tisíc 
dolárov. Tieto zmeny budú znamenať prí-
chod hráčok s vyšším svetovým renkingom.“  
 Minulé leto si krištáľovú misu odnies-
la z Trnavy najlepšia singlistka, Anastasia 
Sevastovová z Lotyšska, ktorá siahla rok 
predtým na 36. pozíciu svetového rebríč-
ka WTA. Štvorhra sa stala korisťou česko-
-rumunskej dvojice Renata Voráčová (jej 
druhý triumf v Trnave) – Elena Bogdanová. 
 Agilní činovníci od kormidla TC Empire 
venujú pozornosť aj tenisovej mladi. Naj-
novšie, počas ôsmich marcových dní, dali 
šancu, pod riaditeľskou taktovkou Tomá-
ša Bolemana, účastníkom dorasteneckého 
turnaja ITF Empire Cup. Bol adresovaný 
kategórii do 18 rokov. Na troch krytých 
kurtoch s taraflexovým povrchom sa pred-
stavili dievčatá a chlapci z osemnástich 
štátov. Singlové primáty pripadli Greskovi 
a Frechovej (obaja Poľsko) a naši severní 
susedia sa tešili aj z deblového prvenstva, 
zásluhou tandemu Borza – Gresk. Dievčen-
ská štvorhra ozdobila víťaznými pohármi  
domáce tenistky Sarah Máriu Jurákovú – 
Barboru Kötelesovú.

Jaroslav LIESKOVSKÝ
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Hrajte kráľovskú hru 
s Novinkami z radnice
Skladba č. 12, Jozef Ložek, originál pre NzR, 
pomocný mat 2. ťahom, štyri riešenia (8 – 6)
Pomocný mat patrí do oblasti exo – šachu. Začína 
čierny a spolupracuje s bielym, aby dali čiernemu krá-
ľovi mat druhým ťahom. Skladba má štyri riešenia. 
Možno sa to bude zdať niektorým šachistom nelogic-
ké, ale pri takto navrhnutých podmienkach sa dajú 
zložiť zaujímavé skladby, len sa treba vedieť odpútať 
od praktického šachu. 
 Autorom „pomocníka“ na diagrame (už tretí origi-
nálny príspevok v našej rubrike) je šachový skladateľ 
Jozef Ložek (*1959) z malej obce Lukáčovce pri Pastuchove, ktorý mal doteraz uverej-
nených 650 skladieb (120 dvojťažiek, jednu trojťažku a mnohoťažku, 10 exoproblémov 
a zvyšok pomocné maty, ktoré sú jeho najobľúbenejšie). Šach sa naučil hrať ako osem-
ročný. Najskôr sa venoval praktickému, a až neskôr kompozičnému šachu. Prvotinu mal 
uverejnenú v denníku Pravda v roku 1994. Za svoje skladby získal 20 zahraničných, a aj 
toľko domácich vyznamenaní. Riešenie a skladanie šachových skladieb považuje za svoju 
najlepšiu relaxáciu po práci. 
 Dve riešenia prezradíme: 1.Sxb2 Dxg7 2.Sa1 Dxa1 mat, 1.Sxc2 Dxg6 2.Sb1 Dxb1 
mat. Zvyšné dve riešenia nechávame objaviť riešiteľom.
 Riešenie záveru korešpondenčnej partie Lanč – Bjuhr: 75.Df6! (75.a6? h4 76.Df3 Db6 
77.Df7+ Kh6 78.Db7 Dc5+ 79.Kd3 Df5+ 80.Kc4 Df4+ 81.Kb5 De5+ 82.Kb6 Dd4+ 83.Kc7 
h3 84.Kb8 Dd8+ 85.Ka7 Dd4+ 86.Db6 Dg4 87.c7 h2 88.Db7 Dg1+ 89.Ka8 Dc1 90.c8D 
Dxc8 91.Dxc8 h1D+ 92.Db7 Df193.Dc6 Df8+ remíza) Dxa5 76.De7+ Kh6 77.c7 Df5+ 
78.Kc3 Df3+ 79.Kd4 a čierny sa vzdal, keď jedinú účinnú obranu voči premene bieleho pe-
šiaka na dámu má v šachovaní dámou bieleho kráľa, ktorý sa bude snažiť skryť v pravom 
hornom rohu šachovnice (79. – Dg4+ 80.Kd5 Dd1+ 81.Ke6 Db3+ 82.Kd7 Db5+ 83.Kd8 
Dd5+ 84.Ke8 Dc4 85.Kf8 h4 86.Dg7+ Kh5 87.Dh7+ Kg5 88.Dd7 Df4+ 89.Kg7 De5+ 
90.Kh7 Kf4 91.c8D Dh5+ 92.Kg8 Df5 93.Dc1+ Ke4 94.De1+ Kf3 95.Ddd1+ Kf4 96.Dd4+ 
De4 97.Ddxe4+ Kg5 98.D1xh4 mat).                                                                      GK

Panthers, a 8. 6. Ostrava Steelers. Rovnaký 
počet majstrovských vystúpení čaká Trnav-
čanov za riekou Moravou: 14. 4. o 14.00 
v Pardubiciach proti Stallions, 4. 5. o 13.00 
v Prahe proti Lions, 19. 5. o 14.00 v Brne 
proti Alligators a 25. 5. o 15.00 h v Ostrave 
proti Steelers. 
 Tento šport má v ČR – oproti Sloven-
sku – bohatšiu tradíciu, viac kvalitných 
tímov a lepšie podmienky.  Česká asociá-
cia amerického futbalu uzrela svetlo sve-
ta v sezóne 1994. Odvtedy sa hrá aj liga. 
Celky si zaradili v predošlých ročníkoch 
na súpisku viaceré posily z USA a Kana-
dy. Nie inak to bude teraz. Skalní telesnej 
kultúry v malom Ríme sa teda môžu tešiť  
na vítané obohatenie ponuky majstrov-
ských súťaží. Hoci v súbojoch so skúsenej-
šími partnermi z Čiech a Moravy nečaká na-

šich buldogov prechádzka ružovým sadom.
 Generálka pred štartom ČLAF čakala 
na modro-žlto-bielych v sobotu 2. marca. 
Ich pozvanie prijal medzinárodne ostrie-
ľaný celok St. Pölten Invaders. Hoci duel 
časovo kolidoval s prvoligovým futbalom 
„bílích andelov“ proti hosťom z Nitry, vedľa 
hracej plochy buldogov na sídlisku Zátvor 
sa návštevníkov stretlo požehnane. Skú-
sení Rakúšania mali po celé stretnutie na-
vrch a zaslúžene zvíťazili 33:16. V druhej 
polovici však domáci ako-tak zhodili prí-
lišný rešpekt, boli živší aj konštruktívnej-
ší. Náročná skúška pred ouvertúrou ČLAF 
s příbramskými hosťami, ktorí sa venujú 
tomuto mužnému športu od r. 1995, sa Tr-
navčanom šikla ako pochutiny do nedeľné-
ho mäsového vývaru. 

Jaroslav LIESKOVSKÝ                   
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  POZVÁNKY

■ 9. apríla o 17.00 h  
v Synagóge – centre súčasného 
umenia 
ROBERT SZITTAY: TELÁ – BODIES
Autorská výstava – prierez tvorby mla-
dého sochára
Trvanie výstavy – do 28. 4. 2013
■ 11. apríla o 17.00 h  
v Kopplovej vile
RODNÝ MÔJ KRAJ – spoločná výstava 
krajinárov TTSK
Trvanie výstavy – do 28. 4. 2013
■ JÁN KONIAREK (1878 – 1952)
Zakladateľ moderného slovenského 
sochárstva – stála expozícia sochárskej 
tvorby 
■ KLENOTY DOMOVA – slovenské 
klasické umenie 20. storočia
■ GALÉRIA PORTRÉTOV – výber diel 
z kolekcie portrétneho žánru reprezen-
tujúce vývoj portrétneho maliarstva 
od konca 18. storočia po súčasnosť zo 
zbierok GJK

AKCIE / AKTIVITY
■ 4. apríla o 19.30 h 
v Synagóge – centre súčasného 
umenia 
MICHAL HVORECKÝ & STROON
Autorské čítanie z nového románu Naum 
a koncert multižánrového hudobníka 
Stroona
Vstup voľný
■ 26. apríla o 20.00 h 
v Synagóge – centre súčasného 
umenia
NOVECENTO – LEGENDA O PIANIS-
TOVI
Divadelná hra hviezdy talianskej litera-
túry Alessandra Baricca ponúka divákom 
strhujúci, neobyčajný a krásny príbeh 
geniálneho klaviristu, ktorý po celý život 
neopustil palubu zaoceánskej lode
Hrajú: Kamil Mikulčík a Vladislav „Slnko“ 
Šarišský 
Hudba: V. Šarišský a K. Mikulčík, drama-

turgia: Peter Pavlac, scéna a kostýmy: 
Lucia Šedivá, produkcia: Dušan Lančarič
Réžia: Patrik Lančarič
Vstupné 10 €, predpredaj vstupeniek na 
www.ticketportal.sk  a v TTi (Mestská 
veža Trnava) Trojičné námestie 1

■ 5. apríla – 6. apríla 2013 
NOC S ANDERSENOM
Spolu 120 detí so svojimi knihovníčka-
mi a učiteľkami strávi dobrodružnú noc 
s knihou v oddelení knižnice pre deti 
a v pobočkách Vodáreň, ZŠ na Atómovej 
1 a Tulipán, ZŠ na Ulici M. Gorkého 21
■ 11. apríla o 17.00 h 
v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palá-
rika 
NESTRIEĽAJTE SI Z NÁS! 
Fórum humoristov predstavuje naše 
najúspešnejšie olympioničky v športo-
vej streľbe Danku Bartekovú a Zuzanu 
Štefečekovú, reprezentačného trénera 
Juraja Sedláka a ďalších hostí. Rodin-
né balenie vzácnych hostí rozbalia Eva 
Jarábková a Peter Dobák. Hudba: Palo 
Opatovský a Jozef „Laci“ Pagáč
Vstup voľný 
■ 12. apríla od 9.00 h 
v hudobnom oddelení 
na Ul. M. Schneidera Trnavského 5
JAZYKOVÝ KVET – Celoslovenská 
jazyková súťaž. Krajské finálové kolo 
v prednese poézie, prózy a scénok
■ 12. apríla o 19.00 h 
v štúdiu Divadla Jána Palárika 
ČAS KIKIRÍKANIA
Monodráma herečky Milky Zimkovej. 
Súčasťou podujatia bude i prezentácia 
knihy DVE V TOM autoriek Milky Zimko-
vej a Gabriely Rothmayerovej 
Vstupenky si možno zakúpiť v predpred-
aji DJP
■ 23. apríla o 14.00 h 
v herni oddelenia pre deti 
KINO PRE NEVIDIACICH A SLABO-
ZRAKÝCH

  GALÉRIA JÁNA KONIARKA 

  KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO
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Premietanie filmu s audio komentárom. 
Spoluorganizuje Slovenská knižnica pre 
nevidiacich. Vstup len pre nevidiacich 
a slabozrakých
■ 25. apríla o 17.00 h v čitárni
SKUTOČNÉ PRÍBEHY
Stretnutie so spisovateľkou Andreou 
Coddington
■ 25. apríla o 11.50 h 
v pobočke Tulipán, ZŠ Ul. M. Gorké-
ho 21
OBCHODNÍCI S NÁDEJOU
Stretnutie detí so spisovateľkou – Trnav-
čankou Miroslavou Varáčkovou
■ 22. – 26. apríla 
LES UKRYTÝ V KNIHE
Aktivity na podporu celoslovenského 
projektu. Lesný pedagóg Ing. Michal 
Slávik sa stretne s deťmi: 
22. apríla o 9.00 h v pobočke Vodáreň, 
ZŠ, Atómová ul. 
11.00 h v pobočke Prednádražie, ZŠ, 
Ul. K. Mahra
23. apríla o 10.00 h v oddelení pre 
deti
11.30 h v pobočke Tulipán, ZŠ, Ul. M. 
Gorkého 

www.djp.sk 
■ 3. streda 19.00 TRI LETUŠKY 
V PARÍŽI 
■ 4. štvrtok 10.00 TRAJA TUČNIACI 
■ 5. piatok 10.00 800 MÍĽ PO AMA-
ZONKE 
■ 8. pondelok 10.00 MACO MAŤO 
hľadá hniezdo 
■ 9. utorok 10.00 MALÉ PENIAZE 
19.00 ZMIERENIE alebo DOB-
RODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH 
■ 10. streda 19.00 MEŠTIAK ŠĽACH-
TICOM 
■ 11. štvrtok 19.00 PRESTUPNÁ 
STANICA 
■ 17.00 v Zrkadlovej sieni NESTRIE-
ĽAJTE SI Z NÁS – Eva Jarábková, 
Peter Dobák: RODINNÉ BALENIE
■ 12. piatok 10.00 KOMÉDIA OMYLOV 
■ 15. pondelok 10.00 EUGEN ONE-
GIN 

■ 16. utorok 19.00 VRÁTILA SA RAZ 
V NOCI 
■ 17. streda 10.00 ADELKINA CESTA 
ZA ŠŤASTÍM 
19.00 VŠETKO O MUŽOCH 
18. štvrtok 19.00 ZÁVEJE (Vladimír 
Hurban Vladimírov) – Slovenské komor-
né divadlo Martin 
■ 19. piatok 10.00 TRAJA TUČNIACI 
19.00 TRI LETUŠKY V PARÍŽI 
■ 20. sobota 19.00 TRI LETUŠKY 
V PARÍŽI 
■ 22. pondelok 19.00 MALÉ PENIA-
ZE 
■ 23. utorok 19.00 POKRVNÍ BRA-
TIA (Willi Russell) – Divadlo Jonáša 
Záborského Prešov 
■ 24. streda 19.00 MEŠTIAK ŠĽACH-
TICOM 

ŠTÚDIO
■ 8. pondelok 19.00 PARVA ROMA 
■ 12. piatok 19.00 ČAS KIKIRÍKA-
NIA – Monodráma Milky Zimkovej 
■ 25. štvrtok 10.00 STAVITELIA 
BUDÚCNOSTI
■ 28. nedeľa 16.00 ŽABÍ KRÁĽ – Di-
vadlo NA HOJDAČKE, Žilina

REZERVÁCIE VSTUPENIEK na tel. č.. 
033/5511 125, e-mail. pokladna@djp.
sk. Predpredaj vstupeniek na progra-
movom oddelení DJP v Trnave pondelok 
– piatok od 9.00 – 12.30 a od 14.00 – 
16.30 a hodinu pred začiatkom predsta-
venia. 

KLARISKÝ KLÁŠTOR, Múzejné námestie 3

EXPOZÍCIE:
ARCHEOLÓGIA, GOTICKÁ TRNAVA, 
DEJINY TRNAVY, UMELECKÉ REMESLO 
V ČÍNE A JAPONSKU, KAMPANOLOGIC-
KÁ EXPOZÍCIA, ORATÓRIUM, ĽUDOVÁ 
HRNČINA, ĽUDOVÝ ODEV ZÁPADNÉHO 
SLOVENSKA, PRÍRODA MALÝCH KARPÁT, 
KRÁSA ZAŠLÝCH ČIAS, ŠTEFAN CYRIL 
PARRÁK – POCTA KRÁĽOVI ZBERATE-
ĽOV, SAKRÁLNE PAMIATKY

  DIVADLO JÁNA PALÁRIKA 

  ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM
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VÝSTAVY:
■ CESTA DO PRAVEKU
paleontologická výstava zo zbierok
od 6. marca 2013
■ TRNAVSKÝ OBJEKTÍV
súťažná prehliadka neprofesionálnych 
fotografov
do 20. mája 2013
■ ŽIVOT KLARISIEK V TRNAVE
do 19. 5. 2013
■ TRNAVSKÉ DROBNOSTI
do 30. 4. 2013
■ ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
veľkonočné tradície

PODUJATIA
■ NEDELE V MÚZEU
Každú nedeľu v klariskom kláštore od 
15.00 h prezentácia DVD – na objednanie

 DOM HUDBY 
 M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 
 Ul. M. Schneidera Trnavského 5
EXPOZÍCIE:
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA SCHNEIDE-
RA TRNAVSKÉHO, DEJINY CIRKEVNÉHO 
HUDOBNÉHO SPOLKU, DVORANA SLÁVY 
DOBRA
■ NA VLNÁCH MELÓDIÍ
výstava rádií – do 31. 12. 2013
■ HISTÓRIA POPULÁRNEJ HUDBY 
V TRNAVE DO ROKU 1989

 MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
 OLÁHOV SEMINÁR
 Námestie sv. Mikuláša 10
EXPOZÍCIA
WILLIAM SCHIFFER – ŽIVOT A DIELO 
SOCHÁRA A MEDAILÉRA
■ SLOVÁCI, PÍŠTE PO SLOVENSKY!
Výstava k 250. výročiu narodenia 
A. Bernoláka
do 31. 12. 2013
■ NÁSILIE A SMRŤ V MINULOSTI
na tlačiach z fondu historickej knižnice ZsM
predĺžená do 20. 5. 2013

Západoslovenské múzeum, Galéria Jána Koniar-
ka, Divadlo Jána Palárika a Knižnica Juraja Fán-
dlyho sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja

■ 4. a 5. apríla na základných ško-
lách
VYBÍJANÁ – majstrovstvá okresu naj-
mladších žiakov a žiačok 
■ 5. apríla od 8.00 h 
v Mestskej športovej hale
HÁDZANÁ – okresné kolo, finále stred-
ných škôl
■ 8. apríla od 8,00 h 
v Mestskej športovej hale
Okresné kolo v hádzanej – finále ZŠ
■ 9.apríla o 9.00 h 
na MAŠ A. Hajmássyho 
ATLETIKA – okresné kolo stredných 
škôl
■ 11. apríla o 8.00 h v K – CVČ 
ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO – krajské 
kolo súťaže žiakov ZŠ a osemročných 
gymnázií v prednese rozprávky
■ 12. apríla o 8.00 h 
v Mestskej športovej hale
AEROBIK MARATÓN na podporu boja 
proti rakovine pri príležitosti Dňa narci-
sov
■ 15. apríla o 8.00 h v K – CVČ 
ŠACHOVÝ REBRÍČEK – druhé kolo sú-
ťaže o najlepšieho hráča a kolektív SŠ
■ 16. apríla od 8.00 h v K – CVČ
PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU 
– spevácka súťaž pre žiakov ZŠ a osem-
ročných gymnázií
■ 17. apríla o 8.00 h v K – CVČ 
ŠACHOVÝ REBRÍČEK
druhé kolo súťaže o najlepšieho hráča 
a kolektív ZŠ
■ 22 . apríla o 8.00 h v K – CVČ
DEŇ ZEME – výtvarná súťaž žiakov 8. 
a 9. ročníkov trnavských ZŠ
■ 23. apríla o 8.00 h v kine Hviezda 
OKRESNÁ TANEČNÁ SÚŤAŽ žiakov ZŠ 
a osemročných gymnázií – disko, hip-
-hop, brušné tance, break dance
■ 26. apríla o 8.00 h 
v Mestskej športovej hale
VYBÍJANÁ – okresné kolo najmladších 
žiakov a žiačok ZŠ 
■ 27. apríla: Pravidelná turistická 
vychádzka, informácie v K-CVČ

  KALOKAGATIA



KLUBOVÉ PONUKY – Športové a zá-
bavné aktivity pre malých i veľkých, 
skupiny aj jednotlivcov od pondelka 
do štvrtka v čase od 9.00 – 12.00 a od 
13.00 – 15.00 h 

MAMA KLUB na Limbovej ulici – pre 
mamičky s deťmi na MD v pondelok, 
utorok, štvrtok a piatok od 8.00 do 
12.00 a od 15.00 do 18.00 h

■ 12. apríla od 8. do 18.00 h 
na Trojičnom námestí a pred ob-
chodnými centrami
DEŇ NARCISOV 2013 – verejná zbier-
ka na podporu boka proti rakovine
■ 12. apríla od 8.45 h 
v Mestskej športovej hale
AEROBIK MARATÓN na podporu boja 
proti rakovine
■ 18. apríla o 17.00 h 
na Trhovej ulici 2
BYLINKY A ČAJE O PÉCI
O bylinkách a čajoch vhodných na 
prevenciu prechladnutia alebo pri jarnej 
únave. Bylinkárka Margita Drobná tento 
raz zoznámi účastníkov aj s cudzokraj-
nými bylinkami a plodmi, napríklad 
s kustovnicou čínskou, vilcacorou, lapa-
chom, atď. 

www.kinohviezda.trnava.sk, www.naoko.sk
1. 4. o 17.30 h ■ SPRINGS BREAKERS
19.30 h ■ G. I. JOE 2. ODVETA
2. 4. FILMOVÝ KLUB
18.00 h ■ SIEDME NEBO
20.00 h ■ NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ
3. 4. o 17.30 a 19.30 h ■ ATTONITAS
4. 4. o 17.30 h ■ AKO ZA STARÝCH 
ČIAS  
19.30 h ■ HOSTITEĽ  
5. 4. o 17.30 h ■ AKO ZA STARÝCH 
ČIAS 
19.30 h ■ HOSTITEĽ  
6. 4. o 15.30 h ■ KRÚDOVCI
17.30 h ■ AKO ZA STARÝCH ČIAS  

19.30 h ■ HOSTITEĽ  
7. 4. o 15.30 h ■ KRÚDOVCI
17.30 h ■ AKO ZA STARÝCH ČIAS  
19.30 h ■ HOSTITEĽ  
8. – 11. 4. FEBIOFEST– program na 
samostatných plagátoch
12. 4. o 17.30 h ■ JURSKÝ PARK
19.30 h ■ PÁD BIELEHO DOMU
13. 4. o 15.30 h ■ SNEHULIENKA
17.30 h ■ JURSKÝ PARK 
19.30 h ■ PÁD BIELEHO DOMU
14. 4. o 17.30 h ■ JURSKÝ PARK
19.30 h o 17.30 h ■ PÁD BIELEHO 
DOMU
15. 4. o 17.30 h ■ JURSKÝ PARK
19.30 h ■ PÁD BIELEHO DOMU
16. 4. FILMOVÝ KLUB
18.00 h ■ PROTEKTOR
20.00 h ■ MEDVEDÍK
17. 4.o 1 9.00 h ■ KONVERT VLASTA 
REDLA
18. 4. o 17.30 h ■ NEVEDOMÍ
20.00 h ■ DIVADLO 3T – Tri Tvorivé 
Tvory
19. 4. o 17.30 h ■ SCARY MOVIE 5
19.30 h ■ NEVEDOMÍ
20. 4. o 17.30 h ■ SCARY MOVIE 5
19.30 h ■ NEVEDOMÍ
21. 4. o 17.30 h ■ SCARY MOVIE 5
19.30 ■ NEVEDOMÍ
22. 4. o 19.00 h ■ KONCERT VOCAL 
GROUP FRAGILE
23. 4. FILMOVÝ KLUB
18.00 h ■ KÝM SA SKONČÍ TÁTO NOC
20.00 h ■ DIVOKÉ BYTOSTI JUŽNÝCH 
KRAJÍN
24. 4. o 17.30 a 19.30 h ■ PRÁSKAČ
25. 4. o 17.30 a 19.30 h ■ ZLOMENÉ 
MESTO
26. 4. o 17.30 h ■ ZAMBEZIA
19.30 h ■ ZLOMENÉ MESTO
27. 4. o 15.30 h ■ ZAMBEZIA
17.30 h ■ ZLOMENÉ MESTO
19.30 h ■ ZÁHADA HORY MŔTVYCH
28. 4. o 13.30 a 15.30 h ■ ZAMBEZIA
17.30 h ■ ZLOMENÉ MESTO
19.30 h ■ ZÁHADA HORY MŔTVYCH
29. 4. o 17.30 h ■ ZLOMENÉ MESTO
19.30 h ■ ZÁHADA HORY MŔTVYCH
30. 4. o 18.00 h ■ NOC V KINE – 
program na samostatných plagátoch
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  ZDRAVÉ MESTO

  KINO HVIEZDA
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  KALENDÁR KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V TRNAVE

■ 2. apríla o 11.00 h 
pri Pomníku osloboditeľov 
na Námestí SNP 
OSLAVY 68. VÝROČIA OSLOBODE-
NIA MESTA TRNAVY

■ 2. apríla o 12.00 h 
v západnom krídle radnice 
Jaroslav Žák: HRDINOVIA
Vernisáž výstavy portrétnych fotografií 
priamych účastníkov protifašistického 
odboja pri príležitosti výročia oslobo-
denia Trnavy a ukončenia 2. svetovej 
vojny 

■ 4. apríla o 19.30 h 
v Synagóge – centre súčasného 
umenia 
MICHAL HVORECKÝ & STROON
Autorské čítanie z nového románu 
Naum a koncert multižánrového hudob-
níka Stroona
Vstup voľný
■ 5. apríla o 20.00 h 
v Cafe Amfík
BOOM – trnavská kapela a hostia

■ 6. apríla 2013 o 20.00 h 
v Divadelnom štúdiu DISK
PHILIP GLASS PIANO & ORGAN 
MUSIC
Účinkuje: Fero Király
Program: Philip Glass: Music in Contrary 
Motion
Mad Rush
Projekt podporilo Mesto Trnava
Predaj vstupeniek: TTi, www.ticketpor-
tal.sk
Cena vstupenky: 4 eurá

■ 7. apríla od 9.00 do 14.00 h 
v Mestskej športovej hale
AKVATERA TRNAVA – výstava akva-
ristických a terárijných zvierat chova-
teľov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, 
Poľska a Rakúska Organizátor: Združe-
nie priateľov herpetofauny Slovenska 
s podporou Mesta Trnavy 

■ 7. apríla o 19.00 h 
v Dome kultúry Tirnavia
Marc Camoletti: KTO ZHASOL SVETLO

  KONCERTNÝ CYKLUS MARIANUM - jar 2013

Trnavský festival klasickej hudby 
   25. marec – 23. máj 2013

Štvrtok, 25. apríl 2013, 19.00 h
   Arcibiskupský úrad – koncertná sieň Marianum
   Hudobné impresie – hudba 20. a 21. storočia
   JANA PASTORKOVÁ, spev
   ZUZANA BIŠČÁKOVÁ, klavír

Štvrtok, 23. máj 2013, 19.00 h
   Arcibiskupský úrad – koncertná sieň Marianum
   Klavírny recitál
   JORDANKA PALOVIČOVÁ
   D. Scarlatti, W. A. Mozart, F. Chopin, J. Cikker, I. Zeljenka
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Brilantná komédia o tom, čo všetko 
sa môže stať, ak si domov privediete 
milenca vo chvíli, keď sa tam objaví 
milenka s vaším manželom. A čo s tým 
všetkým urobí skrytý poklad rodiny, 
pomocnica v domácnosti Anna? Iskri-
vá fraška najhranejšieho francúzskeho 
autora súčasnosti má na konte tisícky 
repríz po celom svete
Účinkujú: Mária Kráľovičová/Z, Zuzana 
Tlučková, Kristína Svarinská, Ján Kole-
ník, Braňo Deák 
Preklad: Jana Kociánová, réžia: Peter 
Mikulík
Vstupné: 14 eur

■ 9. apríla o 17.00 h 
v Synagóge – centre súčasného 
umenia – GJK
ROBERT SZITTAY: TELÁ – BODIES
Autorská výstava – prierez tvorby mla-
dého sochára
Trvanie výstavy – do 28. 4. 2013

■ 11. apríla o 17.00 h 
v Zrkadlovej sieni 
Divadla Jána Palárika 
NESTRIEĽAJTE SI Z NÁS! 
Fórum humoristov predstavuje naše 
najúspešnejšie olympioničky v športo-
vej streľbe Danku Bartekovú a Zuzanu 
Štefečekovú, reprezentačného trénera 
Juraja Sedláka a ďalších hostí. Rodin-
né balenie vzácnych hostí rozbalia Eva 
Jarábková a Peter Dobák. Hudba: Paľo 
Opatovský a Jozef „Laci“ Pagáč
Vstup voľný

■ 11. apríla o 17.00 h 
v Galérii Jána Koniarka
RODNÝ MÔJ KRAJ – spoločná výstava 
krajinárov TTSK
Trvanie výstavy – do 28. 4. 2013

■ 12. apríla o 19.00 h 
v štúdiu Divadla Jána Palárika 
ČAS KIKIRÍKANIA
Monodráma herečky Milky Zimkovej. 
Súčasťou podujatia bude i prezentácia 
knihy DVE V TOM autoriek Milky Zimko-
vej a Gabriely Rothmayerovej 

Vstupenky si možno zakúpiť v predpred-
aji DJP

■ 18. apríla o 19.00 h 
v Divadle Jána Palárika
Vladimír Hurban Vladimírov: ZÁVEJE 
predstavenie Slovenského komorného 
divadla z Martina

■ 19. apríla od 13.00 do 22.00 
h v Mestskej športovej hale
VÍNO TIRNAVIA 2013 – Prezentácia 
súťažných vín 11. ročníka renomovanej 
vinárskej súťaže

■ 19. apríla o 21.00 h v Cafe Amfík 
MILD MIND feat. PALEC 
Tanečná ambient-relaxačná elektronická 
hudba so sólovou gitarou Matúš Dobeš, 
Paľo Kubalik

■ 20. apríla od 12.00 do 22.00 h 
v Mestskej športovej hale
VÍNO TIRNAVIA 2013 – Prezentácia 
súťažných vín 11. ročníka renomovanej 
vinárskej súťaže

■ 23. apríla o 19.00 h 
v Divadle Jána Palárika
Willi Russell: POKRVNÍ BRATIA 
predstavenie Divadla Jonáša Záborské-
ho z Prešova 

■ 24. apríla o 18.00 h 
v západnom krídle radnice
Na západnom krídle múzy: 
JANA ANDEVSKA a hostia
Moderuje Pavol Tomašovič

■ 25. apríla o 17.00 h 
v západnom krídle radnice
SRDCE, INTELEKT, DUŠA, ROZUM 
A NÁRUČ 
Literárno-hudobný večer – uvedenie no-
vej publikácie Trnava – Mestská pamiat-
ková rezervácia v prítomnosti autorov 
Daniely Zacharovej a Milana Kazimíra, 
autorov fotografií a zástupcov vydava-
teľstva.
Kniha, ktorá neprináša len odborné 
texty a „sterilné“ popisné fotografie, ale 
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V prehľade sú uvedené podujatia, o ktorých informovali organizátori redakciu NzR do termínu  
uzávierky. Za zmeny, ktoré nastali po tomto termíne, redakcia nezodpovedá. Informácie 
o pripravovaných podujatiach je potrebné doručiť na e-mailové adresy redakcie (v tiráži) 
alebo na adresu webredaktor@trnava.sk do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. 

výtvarne aj literárne kultivovaným  
spôsobom pozýva čitateľov na pre-
chádzku do čias, keď vznikali najvzác-
nejšie kultúrne pamiatky nášho mesta, 
je v Trnave prvá svojho druhu od roku 
1989. 
Hudba: Marián Mrva, texty piesní o Tr-
nave: Benjamín Škreko
Podujatie je venované 775. výročiu slo-
bodného kráľovského mesta Trnavy

■ 25. apríla o 19.00 h 
v koncertnej sieni Marianum
KONCERTNÝ CYKLUS MARIANUM – 
jar 2013
Trnavský festival klasickej hudby 
Hudobné impresie – hudba 20. a 21. 
storočia
JANA PASTORKOVÁ, spev
ZUZANA BIŠČÁKOVÁ, klavír

■ 26. apríla o 19.00 h 
v Synagóge – Centre súčasného 
umenia
NOVECENTO – Legenda o pianistovi 
(Divadlo v podpalubí)
Skvelá divadelná hra hviezdy talianskej 
literatúry A. Baricca ponúka divákom 
strhujúci, neobyčajný a krásny príbeh 
geniálneho klaviristu, ktorý po celý 
život neopustil palubu zaoceánskej lode. 
Hudba naživo, skvelé herecké aj hudob-
né výkony...
Hrajú: Kamil Mikulčík a Vladislav „Slnko“ 
Šarišský, hudba: V. Šarišský a K. Mikul-
čík, dramaturgia: Peter Pavlac, scéna 
a kostýmy: Lucia Šedivá, produkcia: 
Dušan Lančarič, réžia: Patrik Lančarič
Vstupné 10 €, predpredaj vstupeniek na 
www.ticketportal.sk  a v TTi (Mestská 
veža Trnava) Trojičné námestie 1

■ 27. apríla o 20.00 h 
v Cafe Amfík 
JANKO HANGONI (YPS) & friends

■ 27. apríla o 20.00 h 
v Divadelnom štúdiu DISK
PONOR (Sladké hry minulej sezóny)
Autori: Blaho Uhlár a kolektív DISK
Účinkujú: Monika Babicová, Jozef Beli-
ca, Milan Brežák, Daniel Duban, Missi 
Chudá, Ivan Kazimír, Braňo Mosný, Ján 
Rampák, Betka Sersenová, Peťa Soko-
lovská.
Réžia a svetlá: Blaho Uhlár, zvuky: 
Tomáš Knihár
V roku 1987 bola v súbore DISK Trna-
va premiéra inscenácie Ochotníci. Na 
sebe samom vtedy súbor pomenoval 
antagonizmus autoritatívneho a demo-
kratického spolužitia. Po vyše dvoch 
desaťročiach v celkom zmenených spo-
ločenských okolnostiach sa prezentuje 
ten istý súbor s pôvodnými i mnohými 
novými členmi s ponorom do vnútra 
medziľudských siločiar. Vtedajšie jed-
noduché delenie už nestačí na vyjad-
renie komplikovanosti súčasnej mnoho 
vrstevnatej spoločnosti. Vnútorný svet 
plný tentoraz osobných antagonizmov je 
veľmi nejednoznačný a ťažko pomeno-
vateľný. Postavy sa však o to pokúšajú 
v napätých, ale i zábavných rozhovo-
roch, aby hľadali svoje očistenie.
Projekt podporili: Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky, Nadácia Intenda, 
Trnavský samosprávny kraj Trnava, 
Mesto Trnava
Cena vstupenky: 4 eurá, predaj v TTi 
(mestská veža), www.ticketportal.sk

■ 28. apríla o 16.00 h 
v štúdiu Divadla Jána Palárika
ŽABÍ KRÁĽ – Divadlo NA HOJDAČKE, 
Žilina

■ 30. apríla o 16.00 h 
na Hlavnej ulici pred radnicou
STAVANIE MÁJA 2013
Účinkuje folklórny súbor Trnafčan
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19. – 20. apríla od 13.00 do 22.00 h 
v Mestskej športovej hale   

degustácia najlepších vín 
zo Slovenska a Moravy

                                                            

Mesto Trnava Vás pozýva

XI. ročník súťažnej výstavy vín
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Novinky z radnice nájdete aj na www.trnava.sk

26. apríla o 19.00 h 
v Synagóge 

Centre súčasného umenia
(Divadlo v podpalubí)

Autor: Alessandro Barrico 
hrajú: Kamil Mikulčík 

a Vladislav „Slnko“ Šarišský 
hudba: V. Šarišský 

a K. Mikulčík
dramaturgia: 
Peter Pavlac 

scéna a kostýmy: 
Lucia Šedivá 

produkcia: 
Dušan Lančarič, 

réžia: 
Patrik Lančarič

Slávnu Legendu o pianistovi vyrozpráva Trnavčanom ich rodák 
Trnavu opustil ako študent, teraz sa do nej vracia ako hviezda. Jeden z najobsadzovanejších 
hercov mladej generácie, hudobník a skladateľ Kamil Mikulčík sa 26. apríla o 19. hodine priplaví 
do trnavskej Synagógy – Centra súčasného umenia na zámorskej lodi Virginian v skvelej 
divadelnej hre populárneho talianskeho autora Alessandra Baricca Novecento – Legenda 
o pianistovi. Svojim rodákom sprostredkuje strhujúci, neobyčajný a krásny príbeh geniálneho 
klaviristu, ktorý po celý život neopustil palubu zaoceánskej lode. Vďaka autentickej 
rozprávačskej sile sa dej priam vrýva do srdca divákov. 
Srdečne vás pozývame, nenechajte si ujsť tento výnimočný zážitok v podaní Trnavčana. 
Ponorte sa do hudby oceánu a oceánu hudby. Hudby, ktorá je počas celého predstavenia 
hraná naživo na klavíri.

Viac o Kamilovi Mikulčíkovi si môžete prečítať v rozhovore s ním na stránkach tohto vydania. 

Vladislav Šarišský – za kompozíciu k inscenácii Novecento – Legenda o pianistovi získal Cenu 
nadácie Tatra banky za umenie, Laureát špeciálnej ceny MLADÝ TVORCA v kategórii Hudba. Ako 
skladateľ a klavirista spolupracoval s viacerými uznávanými európskymi orchestrami a v roku 
2012 sa stal laureátom Medzinárodnej skladateľskej súťaže Sergeja Prokofieva v Petrohrade. 
Aktívny je aj v triu Talent Transport a hrá hlavne vlastnú tvorbu najmä v žánri jazz-rocku.

Vstupné 10 €, predpredaj vstupeniek na www.ticketportal.sk  a v TTi (Mestská veža Trnava)
Hlavným organizátorom podujatia je Správa kultúrnych a športových zariadení v Trnave – úsek kultúry 

NOVECENTO  
Legenda o pianistovi 
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