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editorial

Pavol Tomašovič

Náš príbeh
Deti uvádzame do zložitého sveta rozprávaním príbehov. 

Vďaka nim a rozprávkam sa im snažíme vykresliť priestor,
 do ktorého vstupujú, vštepiť cit pre rozlišovanie dobra a zla. Svet 

však nie je jasný a uchopiteľný ani pre nás dospelých. 
Pre porozumenie miesta v spoločnosti, pre schopnosť dohodnúť 

sa o prioritách, celé generácie vnímali príbeh ľudstva zarámovaný 
tradíciou a náboženstvom. V devätnástom storočí sme obraz 

sveta začali načrtávať a ohraničovať vedou a schopnosťou nášho 
rozumu. Začali sme rozprávať príbeh vedy a demokracie. 
Z rámu obrazu sme vytesnili iracionálne, nedefinovateľné 

a všetko, čo nevieme uchopiť rozumom. 
Zrozumiteľnosť príbehov vo všetkých prípadoch rozprávania, 

demokratickom, biblickom, vedeckom či rozprávkovom, 
zabezpečovala skutočnosť, že každý, rozprávajúci i počúvajúci, 
bol pokračovaním a súčasťou nosného príbehu. Jeho sila stála 

na viere v podstatu rozprávania. Nesmrteľnosť príbehu zaručovala 
snaha rozprávajúcich žiť s ostatnými v súlade s príbehom. 

Vďaka prepojeniu rozprávania so životom mal príbeh 
zrozumiteľnosť a rozprávajúci dôveru. Rodičia pred deťmi, 

učitelia pred študentmi, politici pred ľudom. Miznúca dôvera 
v spoločnosti naznačuje, že sme rozprávaniu nosných príbehov 

prestali veriť, a podľa nich žiť. Dôvodov je viac. 
Zlyhania jednotlivcov, zneužitie, zjednodušenie a zdeformovanie 

príbehu do konečného, totalitného videnia. Nosný príbeh 
našich životov preto dnes vytesňuje množstvo slov a rozprávania, 

ktoré nezodpovedá spoločnej skúsenosti. Myslenie, 
ktoré nevychádza z reality, ale z predstáv, ktoré sú v rozpore 

s možným či s podmienkami života, sa mení na virtuálne. 
Milióny drobných príbehov, kníh, filmov a informácií 

sú k dispozícii kedykoľvek. Svoj význam však nadobúdajú 
len v kontexte príbehu, v ktorom vznikajú, 

z ktorého boli vytrhnuté pre mediálne rozprávanie. 
Rozum, myslenie i život nezáležia na množstve, ale na hĺbke 

a kontexte. O tom bolo nosné rozprávanie. Na ňom stojí 
predpoklad porozumenia, i toho, čo nás presahuje, čo nemôžeme 
uchopiť rozumom. Vďaka nemu bolo možné vnímať i budúcnosť 

vyrastajúcu z minulosti a konania súčasnosti. Odkrýval sa tak 
aj zmysel existencie každého človeka vo svete. 

V týchto súvislostiach prichádzala i dôvera k ľudom, 
ktorí žili a tvorili v súlade so zmyslom 

spoločných predpokladov života. 
Vrátiť nášmu rozprávaniu širší kontext so životom, 

ktorého sme súčasťou, vrátiť slovám obsah, ktorému sami veríme, 
je cestou ako vrátiť dôveru a zmysel spoločnej existencie 

medzi nás. Začať rozprávaním s deťmi o snahe 
hľadať širší kontext života a o porozumení spoločných snáh 

je dobrá cesta. Nielen pre budúcnosť detí. 
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Realizácia projektu s názvom 
Obnova verejných priestorov 
Hlavnej ulice v Trnave, ktorý 
vypracovali Dušan Dóka, Chris-
to Dóka a kolektív, sa začala 
v apríli 2013 a rozdelená bola 
na štyri etapy. Preberacie kona-
nie prvého úseku od mestskej 
veže po križovatku s Radlinské-
ho ulicou bolo ukončené 28. 
októbra 2013. Druhá etapa po 
Zámočnícku ulicu sa začala 2. 
júla 2013, preberacie konanie 
bolo ukončené 11. októbra. 
Tretia etapa po podchod za 
predajňou obuvi sa začala 4. 
októbra 2013, mesto ju pre-
bralo 15. januára 2014. Štvrtá 
etapa výstavby po križovatku 
s Vajanského ulicou a Dolnými 
Baštami sa začala 2. februára 
tohto roku.
Predpokladaný rozpočet re-
konštrukcie podľa projektovej 
dokumentácie bol 3,32 mi-
lióna eur, z verejnej súťaže 
vzišla cena diela 1,97 milióna 
eur. Práce navyše, ktoré sa 
vyskytli počas rekonštrukcie, 
spôsobili zvýšenie tejto ceny 
o 51 292 eur. Šlo o viacero 
úkonov, s ktorými sa pôvodne 
nepočítalo, napríklad, plynová 
prípojka pred Prachárňou bola 
osadená príliš plytko, preto bo-
lo nutné zabezpečiť jej pre-
kládku, v niektorých vrstvách 
boli pomiešané asfalt a betón, 
čo skomplikovalo predpísaný 
proces recyklácie materiálu, 
odhalené boli pivnice, ktoré sa 
museli zakryť, ukázalo sa aj, 

že je nutné staticky zabezpečiť 
stenu na Zámočníckej ulici, 
ktorej hrozilo zrútenie, atď. 
Slávnostné odovzdanie zrekon-
štruovanej pešej zóny spojené 
s kultúrnym programom sa 
uskutoční 28. júna, súvisieť 
s ním budú aj ďalšie kultúr-
no-spoločenské podujatia. 
Úmyslom mestskej samosprávy 
je vrátiť život na hlavnú tepnu 
osídlenia tohto územia, kde aj 
podľa najnovších archeologic-
kých nálezov, ktoré umožnila 
práve rekonštrukcia pešej zóny, 
pulzoval život už od praveku. 
Hlavnou ideou je však ožive-
nie legendárneho trnavského 
korza, na ktorom sa pravidelne 
stretávali Trnavčania najmä 
v zlatých šesťdesiatych rokoch 
minulého storočia. Darčekom 
nielen pre pamätníkov, ale aj 
pre mladú generáciu, ktorá má 

potenciál nadviazať na túto 
tradíciu, bude Leto na korze 
– pásmo kultúrnych podujatí, 
ktoré každý večer oživia pešiu 
zónu hudbou, spevom, tancom 
alebo pouličným divadlom.

Kráľovská fontána
Ústredným motívom trnavskej 
pešej zóny je kráľovská fon-
tána. Fontánu charakterizuje 
jemne zvlnená krivka levitujú-
ceho prstenca bronzovej plas-
tiky, ktorá môže pripomínať 
kráľovskú korunu. Bronzová 
plastika je nosičom sklených 
prvkov situovaných v rotujú-
com prstenci voľne sa vzná-
šajúcim nad kamenným hra-
natým podstavcom. Spája to 
v sebe symbol duchovnej di-
menzie a zeme vo vesmírnom 
priestore vyjadrujúci kolobeh 
dejín v časopriestore. K tomu 

udalosti

(eu, pp) foto: J. Gmitterová

Trnavská pešia zóna začína žiť novým životom
Rekonštrukcia pešej zóny sa končí. V čase uzávierky tohto vydania bola hotová dlažba, mo-
biliár aj sadové úpravy. Jasene mannové, ozdobné hrušky a ginká dvojlaločné už zapúšťajú 
korene na svojich nových stanoviskách a nevšedné trvalkové záhony s druhovou skladbou 
spájajúcou tradíciu s najmodernejším pohľadom na kvetinovú výsadbu začínajú pod vply-
vom teplejšieho počasia prezrádzať svoje budúce farby a štruktúry. Osadené sú už aj ozdob-
né detaily a štyri vodné prvky – Kráľovská fontána, stĺpcová fontána a dve pitné fontány. 
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Očakávate návštevu z Varšavy, 
Madridu, či Štokholmu? Už 
približne mesiac môžete vďa-
ka reliéfu mestského znaku 
ukázať všetkým návštevníkom 
Trnavy, ako ďaleko sa nachá-
dzate od vybraných hlavných 
európskych metropol. V reliéfe 
nájdete mapu Európy a v nej 
vkomponovaný trnavský znak, 
ktorý symbolizuje skutočnosť, 
že Slovensko je integrálnou sú-
časťou Európskej únie. Aby ste 
vedeli, kde je sever, pri orientá-
cii pomôže severka zobrazená 
na vonkajšom kruhu. Autorom 
tohto diela z bronzu a čiernej 
žuly je trnavský akademický 
sochár Pavol Čambál.
Mestská samospráva osadila aj 
desať bronzových erbov part-
nerských miest Trnavy. Pešiu 
zónu pri vlajkosláve zdobia 
erby Balakova, Břeclavi, Casale 
Monferrata, Charkova, Chomu-
tova, Novo mesta, Sangerhau-
senu, Szombathely, Varaždína 
a Zabrze. Ich autorom je Otakar 

Příhoda z Prahy.
V západnom krídle radnice 
sa na prízemí nachádza mi-
moriadne vzácna renesančná 
väznica so zachovalými kres-
bami a nápismi väzňov a cenný 
barokový žalár s pôvodnými 
zaklenutými malými celami 
a miestnosťou pre žalárnika. 
Aby sme si symbolicky pripo-
menuli poslednú cestu odsúde-

ného z väzenia na popravisko, 
pred radnicou je osadená bron-
zová tabuľa, ktorej autorom je 
taktiež Otakar Příhoda z Prahy.
V priebehu septembra pribud-
ne na pešiu zónu pri radnici aj 
bronzový model historického 
jadra Trnavy v mierke 1:750, 
ktorý bude vo výške 75 centi-
metrov nad úrovňou dlažby. 
Vymodelované budú všetky 

udalosti

sa pridáva prvok vody sym-
bolizujúci nádej a dynamický 
život súčasnej Trnavy.
Fontána je navrhnutá tak, aby 
rešpektovala okolitú historic-
kú architektúru. Umiestne-
ním vodných trysiek na zem 
sa minimalizuje prekrytie 
významných priehľadov na 
dominanty v historickom 
prostredí a zároveň prezentuje 
zamýšľaný zámer – dôstojne 
pripomenúť bohatú históriu 
mesta Trnavy. V ploche fontá-
ny je na úrovni terénu bronzo-

vá linka, ktorá sa kompozične 
viaže na bronzovú plastiku 
rotujúceho telesa a symbo-
lizuje stredovekú obchodnú 
cestu, ktorá prechádzala 
Hlavnou ulicou.
Fontána je bohato iluminova-
ná širokým spektrom farieb 
s bohatým programom pre-
mien. Iluminovaná je voda 
chrlená vo vnútri sochárskeho 
diela, a tiež i jej bezprostred-
né okolie so šiestimi spenený-
mi a tromi hmlovými tryskami.
Iluminácia v spojitosti s plas-

tikou a prvkom vody bude 
vytvárať bohaté efekty, ktoré 
podporia pôsobenie celého 
diela. Svetelné efekty bude 
možné naprogramovať a vy-
tvárať tak rôzne režimy svie-
tenia počas prevádzky. Dielo 
bolo koncipované tak, aby 
bolo dominantou pešej zóny 
počas celého roka. Podsvie-
tením diela počas odstávky 
fontány bude fontána ozvlášt-
ňovať prostredie farebným 
svetlom a svojim tvarom aj 
v zimných mesiacoch. 

Pešiu zónu zdobia nové detaily spájajúce 
Trnavu s Európou a súčasnosť s históriou
Mestský znak s mapou Európy, erby partnerských miest, pripomienka poslednej cesty odsú-
dencov z väzenia na radnici a v septembri pribudne aj bronzový model historického jadra 

Jana Gmitterová,  foto: (jg, eu)
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objekty v historickom jadre. 
Dvadsaťsedem najvýznamnej-
ších pamiatok bude stvárnených 
podrobnejšie. Názvom vybra-
ných objektov budú rozumieť aj 
zahraniční návštevníci, pretože 
budú v slovenskom a anglickom 
jazyku. Nevidiacich a slabozra-
kých možno poteší, že názvy 
budú aj v Braillovom písme. 
Autorom modelu je akademický 
sochár Pavol Čambál. 

Prvou lastovičkou, ktorá prinesie 
25. júna o 17. hodine letný život 
do centra mesta, bude Té o péci 
na nádvorí radnice. Hudobno-
-slovné pásmo venované otvo-
reniu novej pešej zóny voľne 
nadviaže na Čaje o piatej, ktoré 
boli medzi mladými Trnavčanmi 
mimoriadne obľúbené v sláv-
nych šesťdesiatych rokoch. 
Účinkovať budú stálice The 
Breakers, historik Peter Horváth 
a ďalší pamätníci tých čias. 
Pokračovať budeme pred rad-
nicou moderným jazzom, ktorý 
prinesie do Trnavy komorné 
zoskupenie popredných jazzo-
vých hudobníkov Michal Bugala, 
Libor Šmoldas a Robert Balzar.
Slávnostný začiatok Leta na 
korze a oficiálne otvorenie no-
vej pešej zóny je naplánované 
o tri dni neskôr. V sobotu 28. 
júna ovládne trnavskú Hlavnú 
ulicu a vdýchne jej atmosféru 
histórie Kompánia trnavských 
žoldnierov, akrobati Long Ve-
hicle Circus prepoja chôdzu na 
chodúľoch s tancom, akroba-
ciou a pantomímou, sviežimi 
rytmami rozprúdi krv v žilách 

Mango molas sextet a do Ria 
de Janeira nás prenesú svo-
jou brazílskou bubnovou šou 
Tam Tam Batucada. Mladšie 
ročníky možno poteší koncert 
populárneho slovenského ra-
pera EGA a DJ Poppera, a pre 
najmladších návštevníkov je 
pripravené obľúbené divadelné 
predstavenie Elá hop v podaní 
Divadla Piki. Divadlom budeme 
pokračovať aj v nedeľu 29. júna 
v kine Hviezda, kde o 19. ho-
dine zahrá divadelný súbor Na 
strnisku hru Stanislava Štepku 
s názvom Konečná stanica v ré-
žii Mirky Čibenkovej.
V júli a auguste už začne kor-
zo žiť naplno. Každý podve-
čer scénu historického centra 
mesta ovládne hudba rôznych 
žánrov, spev, tanec a pouličné 
divadlo. Prvý júlový týždeň sa 
môžete tešiť na hudobný pro-
jekt Gonsofus, Spievajúceho 
Jánošíka z Dolnej Lehoty, ktorý 
hrou na fujaru reprezentuje 
rôzne časti Slovenska, funk, 
rock a jazz prinesú do Malé-
ho Ríma OIT Orchester Band 
z Trnavy a deti sa potešia roz-

právke O deviatich mesiačikoch 
v podaní divadla PIKI. Sobota 5. 
júla bude patriť skupine Divosi, 
ktorá Hlavnú ulicu rozblázni 
hudbou v štýle country. Prvý 
júlový týždeň zakončí v nedeľu 
zostava Street Beat, ktorá vždy 
vycíti náladu okoloidúcich a hrá 
im presne do kroku. 
Kompletný program júlových 
a augustových večerov na korze 
prinesieme v budúcom vydaní. 

Leto na trnavskom korze bude s hudbou, 
spevom, tancom a pouličným divadlom
Na zrekonštruovanej pešej zóne znova ožíva legendárne trnavské korzo. Mestská samosprá-
va pripravila pre Trnavčanov a návštevníkov mesta bohatú ponuku kultúrnych podujatí s ná-
zvom Leto na korze. 

Jana Gmitterová
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  Na Hlbokej bude 
nová autobusová zastávka 
Práce na výstavbe trvalej au-
tobusovej zastávky na Hlbo-
kej ulici, ktorú zabezpečovala 
mestská samospráva, vrcholili 
počas uzávierky tohto vydania. 
Vznikol tu odstavný pruh pre 
dva autobusy s betónovým po-
vrchom. Po jeho dĺžke je vybu-
dovaný tri metre široký chodník 
z betónovej dlažby s úpravou 
pre nevidiacich a slabozrakých, 
ktorý je na oboch stranách pri-
pojený na jestvujúci pôvodný 
chodník. 
Súčasťou stavby je aj nika z be-
tónovej dlažby pod autobuso-
vým prístreškom vrátane zákla-
dových pätiek na jeho ukotvenie, 
realizácia prekládky rozvodov 
verejného osvetlenia a elektrická 
prípojka k budúcim svetelným 
panelom. Dodávka a montáž 
autobusového prístrešku bude 
riešená osobitne po dokončení 
stavby. Jej predpokladaná cena 
je vyše 25 tisíc eur. 

  Nanovo vysadená Rozkvit-
nutá ulica ostane na námestí 
do konca leta
Kvety z Rozkvitnutej ulice – his-
toricky prvého veľkého kveti-
nového záhona na Trojičnom 
námestí dostali druhú šancu 
v záhradách a na balkónoch 
Trnavčanov. Záujemcovia o má-
jové kvietky pre šťastie aj pre 
krásu si ich mohli kúpiť v sobo-
tu 24. mája. Ešte lepšia správa 
však je, že mestská samospráva 
Rozkvitnutú ulicu po rozpreda-
ní kvetov nezatvorila. Trnavské 
záhradnícke firmy, ktoré veľký 
záhon pred Divadlom Jána Palá-
rika vysádzali, mali zrealizovať 
novú výsadbu, ktorá má v zdraví 
a v plnej kráse prežiť na tomto 

mieste až do konca leta. O dru-
hovej skladbe a farebnej kom-
pozícii kvetov sa rozhodovalo 
čase uzávierky tohto vydania, 
a keď tieto Novinky z radnice 
držíte v ruke, už by mala byť 
nová výsadba záhonu sku-
točnosťou. Inšpiráciou na za-
chovanie Rozkvitnutej ulice na 
Trojičnom námestí až do konca 
leta boli pre samosprávu najmä 
mnohé pozitívne ohlasy Trnav-
čanov a návštevníkov mesta.

  Dni zdravia opäť ponúknu 
inšpiráciu, ako žiť zdravo celý 
rok
Tradičné Dni zdravia, ktoré sa 
uskutočnia 19. a 20. júna na 
Trojičnom námestí, na radnici, 
v Základnej umeleckej škole 
M. Schneidera Trnavského a na 
uliciach v centre mesta, opäť 
ponúknu Trnavčanom inšpi-
ráciu na osvojenie zdravého 
životného štýlu. Neoddeliteľnou 
súčasťou tohto podujatia je kaž-
doročne ponuka Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva 
na nádvorí radnice, kde si mô-
žeme dať vyšetriť cholesterol 
a cukor z kvapky krvi, zistiť svoj 
index centrálnej obezity, od-
merať množstvo tuku, fajčiari aj 
stav „zadymenia“ svojich pľúc, 
využiť poradenské služby alebo 
si overiť kvalitu vody studniach 
a obsah dusičnanov vo vlastno-
ručne vypestovanej zelenine. Na 
Trojičnom námestí nebude chý-
bať ponuka firiem pôsobiacich 
v oblasti podpory zdravia a na 
viacerých miestach v centre si 
budeme môcť dať zmerať krvný 
tlak.
Dni zdravia sa ani tento rok ne-
zaobídu bez kultúrneho progra-
mu, ktorý je zameraný najmä 
na pohyb v podobe tanca alebo 

rôznych cvičení a bojových štý-
lov posilňujúcich sebadôveru 
a koncentráciu. Jeho súčasťou 
je pravidelne aj Dvor nádeje 
s prezentáciou tvorivosti hen-
dikepovaných detí a mládeže. 
Novinkou podujatia bude detské 
dopravné ihrisko pred divadlom, 
kde si budú môcť deti natréno-
vať naživo hlavné pravidlá cest-
nej premávky a bezpečné sprá-
vanie jej účastníkov. Študenti 
Strednej zdravotníckej školy 
v Trnave opäť ponúknu v Zá-
kladnej umeleckej škole M. Sch. 
Trnavského obľúbené ukážky 
klasickej masáže a ochutnávku 
liečivých čajov. Trnavčania, ktorí 
si chcú otestovať svoju fyzickú 
kondíciu, sa môžu zúčastniť 
na štvrtom ročníku PSA Trnava 
inline a bercajgla – jazdy inline 
korčuliarov a bicyklistov po hlav-
ných uliciach a obchvate Trnavy. 
Sprievodným podujatím zame-
raným nielen na fyzickú kondí-
ciu, ale aj na aktívny kultúrny 
a spoločenský život v neskoršom 
veku, bude Pochod zdravia seni-
orov do Kamenného mlyna, kto-
rý sa uskutoční už 18. júna.

  Na Dvore nádeje nejestvu-
jú hendikepy

Podujatie podporujúce tvorivosť 
hendikepovaných detí a mládeže 
s názvom Dvor nádeje sa usku-
toční v rámci Dní zdravia 19. 
a 20. júna na Trojičnom námestí. 
Na programe, v ktorom sa pred-
staví Súkromná baletná škola D. 
Nebylu, sa budú podieľať aj deti 
zo Spojených škôl na Beethove-
novej a Čajkovského ulici a Špe-
ciálnej základnej školy inter-
nátnej na Spojnej ulici. Hosťom 
podujatia bude Gizka Oňová, 
úlohy moderátorky sa aj tento 
rok ujme Bibiana Ondrejková.

 v skratke
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udalosti

Cieľom projektu je posilniť 
sebadôveru zdravotne postih-
nutých ľudí a prispieť k ich in-
tegrácii do spoločnosti formou 
prezentácie ich manuálnych 
zručností a umeleckého nada-
nia. Finančné prostriedky získané 
z  predaja ručných umeleckých 
prác budú použité na ďalšiu 
tvorivú činnosť škôl a zariadení. 
Vzhľadom na pozitívnu odozvu 
trnavskej verejnosti uvažuje mest-
ská samospráva v budúcnosti 
o rozšírení počtu stánkov, aby 
mali možnosť prezentovať svoje 
výrobky a ich predajom získať 
finančné prostriedky aj zariadenia 
z celého Trnavského kraja. 
Súčasťou podujatia bude 19. 
júna o 18. hodine na Trojičnom 
námestí aj koncert nevidiacich 
spevákov Maroša Banga a Radka 
Žaluďa s názvom Mosty snov. 

  Kurz plstenia v Západoslo-
venskom múzeu
Starobylú technológiu spraco-
vania ovčej vlny priblížia záu-
jemcom 21. júna o 14. hodine 
v Západoslovenskom múzeu. Na 
podujatí, ktoré sa uskutočňuje 
v rámci cyklu Škola ľudových 
remesiel, lektorka kurzu Jarmila 
Rybánska z Bratislavy priblíži zá-
ujemcom techniku plstenia mok-
rou i suchou technológiou. Spo-
ločne sa naučia vyrobiť ozdobnú 
guličku, kvet, obrázok či puzdro 
na mobil. Na kurz sa treba pri-
hlásiť osobne v múzeu, alebo na 
telefónnom čísle 033/55 12 913. 

  Hrubáci organizujú dob-
rodružný letný tábor pre deti
Pobytový tábor pre deti od 7 
do 14 rokov v rekreačnom za-
riadení Jedliny pri Kostoľanoch 
pod Tribečom organizuje od 
27. júla do 1. augusta trnavské 
spoločenstvo Hrubáci. Deti sa 
môžu tešiť na dobrodružný výlet 
na hrad Gýmeš, hry v bazéne, 
návštevu národnej kultúrnej 

pamiatky – stredovekého Kos-
tola sv. Juraja, stopovanie v le-
se, veselé športové súťaže ako 
napríklad beh so zaviazanými 
nohami, štafeta s paličkou, ská-
kanie vo vreci, ale aj na stolný 
tenis a plavecké preteky. Nebu-
de chýbať ani hľadanie pokladu, 
skúšky odvahy po zotmení, 
diskotéka a posedenie pri tábo-
rovom ohni.
film. Podujatie sa uskutočňuje 
s finančnou dotáciou Mesta Tr-
navy v rámci projektu Celoročné 
aktivity a letné tábory Spoločen-
stva Hrubáci. Presné informácie 
o tábore nájdete na webstránke 
spoločenstva hrubaci.sk.

  Univerzita tretieho veku 
na Univerzite sv. Cyrila a Me-
toda
Fakulta sociálnych vied Univer-
zity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
pripravila pre záujemcov vo 
veku od 45 rokov možnosť troj-
ročného vzdelávania na Univer-
zite tretieho veku UCM. Štúdium 
bude zamerané najmä na témy, 
ktoré výrazne ovplyvňujú život 
dospelých a seniorov. Študenti 
si budú môcť prehĺbiť právne 
povedomie, zoznámiť sa s fun-
govaním služieb v sociálnej sfé-
re na Slovensku, osvojiť si cviky 
na zlepšenie telesnej kondície, 
dozvedieť sa viac o bezpečnosti 
potravín, o vplyve médií na člo-
veka a ďalších zaujímavostiach 
z oblasti komunikačno-infor-
mačných technológií, zdravia, 
športovej činnosti, psychológie 
človeka či ochrany majetku. 
Počas štúdia budú môcť absol-
vovať aj exkurziu. Záujemcovia 
o štúdium musia mať ukončené 
stredoškolské vzdelanie s matu-
ritou. Prihlášku a viac informácií 
o podmienkach štúdia môžu 
získať priamo na Univerzite sv. 
Cyrila a Metoda. Akademický 
rok 2014/2015 sa začne v ok-
tóbri.   (eu)

 1. 6. 1644 – V Bratisla-
ve umrel cirkevný historik 
a knihovník JAKUB NÉ-
METHY, ktorý počas svojho 
účinkovania v Trnave ako 
správca univerzitnej knižnice 
zostavil jej prvý rukopisný 
katalóg (370. výročie).
 2. 6. 1889 – Začala sa pre-
prava na parnej železničnej 
trati z Trnavy do Nového Mes-
ta nad Váhom (125. výročie).
 2. 6. 1934 – V Hornej 
Krupej sa narodil architekt, 
projektant a výtvarník RU-
DOLF BLÁŽO, absolvent 
trnavského gymnázia, prvý 
hlavný architekt mesta Trna-
vy, neskôr projektant a hlav-
ný architekt Stavoprojektu 
v Trnave (80. narodeniny).
 3. 6. 1944 – V Trnave sa 
narodila divadelná a filmová 
herečka OĽGA ŠALAGOVÁ 
(70. narodeniny). 
 4. 6. 1894 – Rehoľa Ur-
šulíniek dostala povolenie na 
otvorenie Učiteľského ústavu 
v Trnave (120. výročie). 
 5. 6. 2009 – Z automo-
bilky PSA Peugeot Citroën 
Slovakia v Trnave vyšlo pol-
miliónte vozidlo Peugeot (5. 
výročie).
 9. 6. 1739 – V Krškanoch 
sa narodil profesor Trnavskej 
univerzity a neskôr riaditeľ 
Kráľovskej akadémie v Trnave 
ANTON MAJLÁT (275. výročie). 
 12. 6. 1819 – Ostrihom-
ským arcibiskupom so síd-
lom v Trnave a prímasom 
Uhorska sa stal ALEXANDER 
RUDNAY, člen Slovenského 
učeného tovarišstva a jeho 
mecén, ktorý pôsobil v Trna-

ľudia 
a udalosti
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Rekonštrukcia pešej zóny na 
Hlavnej ulici v Trnave v rokoch 
2013 a 2014 dala po mnohých 
rokoch archeológom jedinečnú 
príležitosť pozrieť sa popod jej 
povrch a zistiť, po akej ceste 
kedysi v stredoveku Trnavčania 
kráčali a čo tu po sebe zane-
chali. Ulice nebývajú častým 
miestom plošných archeologic-
kých výskumov, keďže väčši-
nou slúžia ako aktívne vozovky. 
V prípade trnavskej pešej zóny 
sa takýto celoplošný archeo-
logický výskum robil vôbec po 
prvýkrát, lebo v 80. rokoch, keď 
pôvodnú pešiu zónu budovali, 
plochu pod cestou archeológo-
via neskúmali.
Už v roku 2012, keď sa robila 
rekonštrukcia vodovodnej siete 
na Hlavnej ulici, objavili sa v jej 
hornej časti pri radnici kom-
paktné vrstvy pôvodnej stredo-
vekej cesty a torzá murív stre-
dovekých domov. O rok neskôr 
Mesto Trnava začalo s kom-
plexnou rekonštrukciou Hlavnej 

ulice vo vyústení na Trojičné 
námestie a hneď pri prvom 
odkopaní povrchu pri divadle 
bolo objavené tehlové stredo-
veké murivo domu, z ktorého 
sa zachovala pivnica v suteréne 
súčasného divadla. Vstupná 
murovaná šija budovaná z tehál 
zo 14. storočia doplnila pred-
stavu o vzhľade obydlí v čase, 
keď Trnavou kráčali uhorskí 
panovníci ako Ľudovít Veľký 
či jeho dcéra kráľovná Mária. 
Dom pod dnešným divadlom 
zrejme patril k tým výstavnej-
ším vzhľadom na jeho expo-
novanú polohu na západnej 
strane námestia a pri vstupe do 
ulice vedúcej k františkánske-
mu Kostolu sv. Jakuba. Zlomky 
nájdenej keramiky vo vstupe do 
domu naznačili, že vstupný ko-
ridor do polozahĺbeného sute-
rénu stredovekého domu zrušili 
pri prestavbe v 15. storočí. 
Zaujímavé z pohľadu arche-
ológov bolo zistenie, po akej 
ceste vlastne v stredoveku Tr-

história

Cesta pod Hlavnou ulicou 
ukrývala pravekú osadu 
Po „pešej“ chodili nielen Trnavčania, stredovekí kupci, uhor-
skí králi, ale niekoľko tisícročí pred nimi aj pravekí ľudia... 

Jozef Urminský, foto: autor

ľudia 
a udalosti
ve aj ako profesor a rektor 
seminára (195. výročie). 
 13. 6. 1584 – Vo Viedni 
umrel trnavský rodák JÁN 
SAMBUCUS, cisársky dvorný 
historik, univerzitný profesor, 
lekár a vydavateľ, ktorého 
pamiatku v Trnave pripomí-
na ulica nesúca jeho meno 
a pamätná tabuľa na priečelí 
radnice (430. výročie). 
 16. 6. 1604 – Trnavský 
magistrát potvrdil artikuly 
miestnym obchodníkom so 
súknom a plátnom (410. 
výročie).
 17. 6. 1884 – V Trnave 
umrel cirkevný hodnostár, 
spisovateľ a cestovateľ ŠTE-
FAN NEMEČKAJ, príslušník 
druhej generácie bernolá-
kovcov, ktorý pôsobil ako 
farár v Hrnčiarovciach (130. 
výročie). 
 19. 6. 1894 – V Zavare 
sa narodil architekt a od-
borný publicista FRANTI-
ŠEK FLORIANS, projektant 
Okresného domu, kostola 
na Tulipáne a viacerých ďal-
ších budov v Trnave (120. 
výročie). 
 20. 6. 1994 – Akademic-
ký senát Trnavskej univerzity 
zriadil Fakultu ošetrovateľ-
stva a sociálnej práce (20. 
výročie). 
 22. 6. 1729 – V Trnave 
bol vydaný mestský požiar-
ny štatút (285. výročie).
 22. 6. 1854 – V Trnave sa 
narodil operný spevák a hu-
dobný skladateľ FRANTIŠEK 
JOZEF BRAKL, ktorý pôsobil 
na operných scénach vo 
Viedni, Budapešti, Berlíne 
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navčania chodili. Prekvapujúce 
zistenia prišli na viacerých 
miestach Trojičného námes-
tia a Hlavnej ulice v hĺbke pol 
metra pod povrchom, kde boli 
nájdené pozostatky stredovekej 
komunikácie. Napriek tomu, 
že tadiaľto kedysi muselo 
denne prejsť veľké množstvo 
kupeckých povozov a Trojič-
né námestie spolu s Hlavnou 
ulicou bolo najdôležitejšou 
cestnou tepnou, márne by sme 
tu hľadali dláždením upravenú 
cestu. Trhové centrum, Trojičné 
námestie, bolo pred 700 rokmi 
vysypané a zhutnené hrubší-
mi štrkovými vrstvami. Aby sa 
kolesá vozov do nej nezabá-
rali, na najviac zaťažovaných 
miestach pred položením štrku 
povrch spevnili mäkkým ílom, 
ktorý po zatvrdnutí v kombinácii 
so štrkom vytvoril kompaktný 
tvrdý povrch. Hlavná ulica bola 
upravovaná podobne, ale vo 
väčšej miere namiesto štrku na 
spevnenie používali zlomkovú 
tehlu a drobné kamene zo star-
ších zbúraných stavieb. Keďže 
cesta musela byť priechodná, 
v stredoveku tu žiadne zahĺbené 
objekty neboli s výnimkou spo-
radických „zbožných“ jám na 
obilie vyhĺbených tesne pri vstu-
pe do domov. Odokryté zvyšky 
cesty preukázali, že tá bola 
pravidelne čistená a v mieste 
rozjazdených koľají od vozov aj 
spevňovaná ďalším štrkom. 
Azda najväčším prekvapením 
pre archeológov bolo objavenie 
pozostatkov pravekej osady, 
ktorá sa v dolnej časti Hlavnej 
ulice pred 6000 rokmi rozkla-
dala. Približne v jeden a pol 
metrovej hĺbke pod povrchom 
pred špitálom a Kostolom sv. 
Heleny v ryhe pre osadenie 
technológie budúcej fontány 
sa nachádzali jamy na ťažbu 
hliny, potrebnej na budovanie 

pravekých obydlí, vyplnené 
zlomkami pravekých nádob, 
kamenných nástrojov a blokov 
vypálenej hliny s odtlačkami 
dreva a prútia použitého pri 
stavbe pravekých domov. 
Tento unikátny objav nám do-
pĺňa poznatky o rozsahu pra-
vekej osady prvých roľníkov na 
území Trnavy. Rozkladala sa na 
pravom brehu potoka v mieste 
dnešnej Slovenskej sporiteľne, 
priľahlých častí Vajanského 
ulice, Hlavnej ulice a smerovala 
zrejme až k samotnému brehu 
potoka, ktorý kedysi pretekal 
Paulínskou ulicou. K osade 
pravdepodobne patrilo aj bliž-
šie neskúmané pohrebisko 
objavené ešte v 30. rokoch 
v miestach evanjelického domu. 
Objavená osada ľudu kultú-
ry s lineárnou keramikou, na 
našom území považovaná za 
vôbec najstaršiu kultúru vy-
rábajúcu nádoby z pálenej 
hliny, dodala tomuto miestu 
ďalší rozmer v otázke plynutia 
času v živote bežného človeka, 
často ani nevnímajúceho jeho 
význam. Zároveň vložila do 
pestrých dejín Trnavy nenápad-
ný, no výrečný dôkaz o tom, že 
tadiaľto v priebehu posledného 
tisícročia chodili nielen Trnav-
čania, stredovekí kupci, uhor-
skí králi, ale niekoľko tisícročí 
pred nimi aj pravekí ľudia. Pre 
nich bolo toto miesto rovnako 
osudové, tu prichádzali na svet 
a neskôr aj zomierali, len svojej 
osade vraveli inak ako my dnes 
nášmu mestu. 

história

ľudia 
a udalosti
a v Mníchove (160. výročie). 
 22. 6. 1979 – V Trnave 
sa uskutočnila ustanovujúca 
schôdza TJ Slovšport (35. 
výročie). 
 27. 6. 1609 – Narodil sa 
taliansky staviteľ PIETRO 
SPAZZO, staviteľ Univerzit-
ného kostola a viacerých 
budov v Trnave, neskôr 
trnavský mešťan, senátor 
a prvý portrétovaný umelec 
na Slovensku (405. výročie). 
 27. 6. 1914 – V Trnave 
umrel právnik, publicista 
a organizátor ochotníckeho 
divadla CYRIL HODŽA (100. 
výročie). 
 27. 6. 1929 – V Trnave 
vznikla dvojročná Verejná 
obchodná škola (85. výročie). 
 28. 6. 1574 – Murársky 
majster JAKUB sa zaviazal 
trnavskému richtárovi JU-
RAJOVI SCHLÉGELOVI, že 
spolu so svojimi pomoc-
níkmi postaví na námestí 
strážnu vežu (dnešnú mest-
skú vežu), ktorú dokončil 
o desať rokov neskôr (440. 
výročie). 
 28. 6. 1929 – V Križo-
vanoch nad Dudváhom sa 
narodil folklorista LEO BLA-
ŽEK, absolvent trnavského 
gymnázia, spoluzakladateľ 
a vedúci folklórnej skupiny 
Dudváh, ktorú roku 2002 
premenovali na FS Trnafčan 
(85. výročie). 
 30. 6. 1664 – Narodil sa 
taliansky jezuitský peda-
góg CLAUDIUS VORAIUS, 
ktorý pôsobil ako profesor 
matematiky a filozofie na 
Trnavskej univerzite (350. 
výročie).                       (pr)



8 Novinky z radnice 9jún 2014

história

Takto alebo podobne  
by možno mohol vyzerať 
záznam v zápisníku fiktívnej 
cestovateľky časom, ktorej sa 
podarilo preklenúť viac ako 
jedno storočie v histórii Tr-
navy. Na nasledujúcich riad-
kov sa však pokúsime opísať 
obraz Trnavy v roku 1880, 
keď ju táto cestovateľka nav-
štívila po prvý raz. 

Ako vyzerala Trnava 
okolo roku 1880

Dielo Ilustrovaný sprievodca 
karpatskou oblasťou Uhorska 
a hornouhorskými kúpeľmi 
z roku 1881 venuje opisu Trna-
vy pomerne veľkú pozornosť, 
takmer tri plné strany. Naše 
mesto uvádza pod nemeckým 
názvom Tyrnau, na druhom 
mieste spomína maďarský ekvi-
valent Nagy-Szombat. 
V sprievodcovi sa o Trnave píše:
„Slobodné kráľovské mesto 
Trnava leží šesť míľ severno-vý-
chodným smerom od Bratislavy 
pri potoku Trnávka na peknej 
úrodnej rovine. Trnava je sta-
nicou kráľovskej maďarskej 
juhovýchodnej dráhy, vedúcej 
údolím Váhu. V meste žije pod-
ľa ostatného sčítania 10 375 
ľudí. Sídlia tu nasledovné úra-
dy: okresný súd, súdna sedria, 
daňový úrad, mestský magistrát 
a vzdelávacie inštitúcie: učiteľ-
ský ústav, gymnázium, kňazský 
seminár, meštianska škola, tri 
ľudové školy a dievčenský uči-
teľský ústav. 
Hostince: Čierny orol, nachádza 
sa priamo v centre, je tu dobrá 
reštaurácia s jedálňou na pr-
vom poschodí; ďalej hostinec 
Pri železnici, známy tiež pod 

Trnava pred sto tridsiatimi rokmi 
Jana Judinyová

Po rokoch som znova prišla do Trnavy. Vystúpila som 
na stanici, ktorá bola úplne inde a vyzerala celkom 
inakšie ako pri mojej ostatnej návšteve, a od tejto chvíle 
som neprestala vychádzať z údivu. Všade veľa ľudí, sú 
akosi inak oblečení, aj rozprávajú trocha inakšie a po 
uliciach premáva množstvo čudných povozov. Všade panuje 
pohyb, náhlenie a neutíchajúci ruch, až z toho človek celý 
zneistie. Vošla som do promenády. Aleja rozzelenaných 
gaštanov objíma zo západnej strany mesto ako veniec a len 
hradby jej bránia zahryznúť sa hlbšie do srdca mesta. 
Od neutíchajúceho huriavku ulice ju oddeľuje hlboké 
koryto, v ktorom rovnako ako za mojich čias lenivo plynie 
Trnávka. Z promenády som zamierila na pohár vína do 
hotela Polnitzky, aby som si dodala odvahy do ďalších 
prekvapení. Kedysi tam mali skvelé červené. Hotela niet, 
na jeho mieste stojí kostol a množstvo krámov. Potešilo 
ma, že aspoň kostol svätej Helenky je na svojom mieste, ba 
aj radnica, Trojička a mestská veža. To podstatné v Trnave 
zostalo tam, kde aj bolo, len je to akési vynovenejšie. 
Celkove, menej stromov, kríkov a kvetov, a viac kameňa. 
Pretože som vyhladla, spomenula som si na hostinec Čierny 
orol. Čože len ja, v hostinci vraj počas svojich inšpekčných 
ciest po krajine kedysi prenocoval aj náš milostivý 
panovník Jozef II., ba aj slávny ruský generál Kutuzov, keď 
tiahol od Slavkova so svojimi vojskami domov. V jedálni 
na prvom poschodí som si pred rokmi dala skvelú pečenú 
kačku na víne. Čierneho orla viac niet, na jeho miesto 
rozprestrelo svoje krídlo mestské divadlo. Dobre tak, aspoň 
niekde kultúra expanduje. Veľa vody pretieklo Trnávkou za 
tých 130 rokov, čo som tu nebola, mnohé zostalo v Trnave 
tak, ako bolo, no predsa je všetko inakšie. 
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menom Hôtel Polnitzky, ten leží 
na začiatku hlavnej ulice a pro-
menády pod hradbami; podnik 
možno vrele odporúčať najmä 
pre svoj skvelý vínny sklep.
Kaviarne: na hlavnej ulici sa 
nachádza kaviareň Hermann 
a kaviareň Rezsucha, obe sú 
dobre vybavené novinami a bi-
liardom; v meste je ešte okrem 
toho Eckhadtova kaviareň 
a Watzulikova kaviareň. 
V Trnave je tiež meštianske 
kasíno a strelnica. 
Na hlavnej ulici vpravo stojí 
poštový úrad.“ 
Sprievodca venuje pozornosť 
aj stavu kníhkupectiev v Tr-
nave. Spomína len jedno, a to 
Horowitzovo kníhkupectvo na 
hlavnej ulici, ktoré má dobrý 
výber kníh a vedie tiež písacie 
potreby. 
Turistický sprievodca karpatskou 
oblasťou Uhorska a hornouhor-

skými kúpeľmi z roku 1881 ve-
nuje značnú pozornosť vzhľadu 
mesta Trnavy. Pokračuje: 
„Trnava je pomerne pravidelne 
zastavaná a doteraz ešte čias-
točne obklopená hradbami. 
Časť mesta obklopuje prome-
náda, ktorá sa ťahá v býva-
lej priekope pod mestskými 
hradbami. Pre mnohé kostoly 
a kláštory toto mesto nazývajú 
aj Malým Rímom, a skutočne, 
deväť katolíckych chrámov, je-
den evanjelický kostol, grécko-
-ortodoxná kaplnka1, synagóga2 
a kaplnka v Invalidovni3 dávajú 
Trnave oprávnenie používať 
tento prídomok. Veľké admi-
nistratívne budovy, školy, se-
minárne budovy prepožičiavajú 
Trnave veľkomestský ráz, hoci 
súkromné domy sú napospol 
takmer všetky malé.
Zo severného konca mesta 
smerom na juh sa ťahá široká 

ulica, ktorá sa v strede roz-
širuje do veľkého námestia. 
Námestie krášli a dominuje mu 
vysoký pamätný stĺp, zasväte-
ný svätej Trojici a Panne Márii. 
Na jednej strane námestia 
sa týči mestská veža, z kto-
rej možno pozorovať mesto 
a celé okolie, najmä zvlnenú, 
úrodnú a dedinami posiatu 
rovinu medzi pohorím Karpaty 
a Nitrianskym pohorím. Túto 
rovinu nazývajú Matúšova kra-
jina (nem. Matthäusland; maď. 
Mátyusfölde), lebo voľakedy ju 
vlastnil mocný trenčiansky gróf 
Matúš Čák. Od radnice sme-
rom nadol stojí divadlo a ešte 
ďalej terajší jezuitský kostol. 
Z námestia vedie bočná ulica 
k dómu, ktorý je zasvätený 
svätému Mikulášovi. 
Dóm stojí na východnej stra-
ne mesta na malej vyvýšenine 
a má dve veže. Žiaľ, vonkajší 

história

1 Kaplnka bola vlastníctvom srbsko-východnej cirkvi, nachádzala sa vo dvore domu číslo 9 na terajšej Štefánikovej ulici; Invali-
dovňa bolo totiž celouhorské zariadenie pre vojenských vyslúžilcov a boli v nej umiestnení aj srbskí vojaci, ktorí boli pravosláv-
neho vierovyznania. Srbsko-východná cirkev vlastnila aj 22 jutár poľnohospodárskej pôdy na Bučianskej ceste.
2 Synagóga na dnešnej Haulíkovej ulici
3 Pravdepodobne sa myslí veľká sieň v Invalidovni na 1. poschodí, ktorú pridelil cisár Jozef II. roku 1787 evanjelikom na boho-
služby; predtým do veľkého trnavského požiaru v roku 1666 mali evanjelici kostol na terajšej Františkánskej ulici

Pohľad na Trnavu; zdroj: Jozef Šimončič, Jozef Watzka a kol.: Dejiny Trnavy, vydavateľstvo Obzor, Bratislava 1989
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vzhľad kostola znetvorila ne-
vhodná renovácia, vnútrajšok 
kostola vyzerá o čosi lepšie. 
Dóm je trojloďový gotický kostol 
halového typu, oblúky a rebro-
vitá klenba sú pekne vypracova-
né. V kostole sú štyri bočné ka-
plnky a veľké množstvo oltárov. 
Po oboch stranách hlavného 
oltára sú lavice pre kanonikov.
Trnava je sídlom svätiaceho 
biskupa a tzv. malej kapi-
tuly a generálneho vikariá-
tu; kapitula a vikariát patria 
k ostrihomskej arcidiecéze 
(Erzdiöcese Gran). Základný 
kameň dómu svätého Mikuláša 
položili ešte za vlády Ľudovíta 
I. Veľkého, ktorý v roku 1380 
v Trnave aj zomrel. 
Neďaleko dómu stojí biskupský 
palác, dal ho postaviť kardinál 
František Forgáč spolu s doma-
mi pre kanonikov. V blízkosti 
dómu sa nachádza aj rozľahlá 
budova kňazského seminára 
s pretiahnutým priečelím a tro-
ma bránami. 
Na námestí svätého Jána Krsti-
teľa stojí vojenská nemocnica, 
kde je aj oddelenie pre duševne 
chorých a Invalidovňa s kosto-
lom. Tento kostol dal pre jezui-
tov postaviť v roku 1639 palatín 
Mikuláš Esterházy s manželkou. 
V roku 1854 kostol zrenovovali 
a slúži najmä pre vykonávanie 
vojenských bohoslužieb.
Na južnej strane pred mestom 
leží nemocnica bratislavské-
ho komitátu, založili ju v roku 
1824. Je to pekná a svojmu účelu 

zodpovedajúca stavba, obklo-
pujú ju zeleninové a ovocné 
záhrady a zotavovne pre rekon-
valescentov.
Trnava bola už za čias kráľa 
Gejzu II. dôležitým mestom. Keď 
si Osmani podrobili mestá Ostri-
hom a Budu, arcibiskupstvo bolo 
presunuté do Trnavy a zotrvalo 
v nej od roku 1543 do roku 1820.
Trnava znášala všetky životné 
údery, ktoré osud uštedril Hor-
nému Uhorsku; v roku 1848 sa 
tu odohral neľútostný pouličný 
boj medzi prenikajúcimi ra-
kúskymi jednotkami a honvéd-

skymi oddielmi. Túto udalosť 
pripomína honvédsky pomník, 
ktorý stojí na východnom konci 
mesta4.“ 
Ako by asi zhodnotila  návštevu 
súčasnej Trnavy fiktívna ces-
tovateľka časom, ktorá mala 
v roku 1881 úžasnú možnosť 
spoznávať naše mesto na vlast-
né oči, v ruke so spomínaným 
sprievodcom karpatskou oblas-
ťou Uhorska a hornouhorskými 
kúpeľmi z roku 1881? To si mô-
žeme iba predstavovať vo svojej 
fantázii. Možno by svoje zápis-
ky ukončila týmito slovami:

4 16. decembra 1848 porazili rakúske oddiely pod velením generála Šimuniča oddiely maďarskej domobrany, tzv. honvédov. 
Veliteľ honvédov, plukovník Guyon sa so svojimi dôstojníkmi častoval v hostinci Čierny orol, keď pritiahlo vojsko generála 
Šimuniča k Trnave a streľbou z diel pobilo honvédov. Na pamiatku tejto bitky mesto postavilo roku 1871 pomník ihlanovitého 
tvaru, ktorý stál až do vzniku ČSR pri terajšej Krajskej knižnici Juraja Fándlyho. Po prevrate pomník presunuli na cintorín na 
ulici Terézie Vansovej. Tam stojí dosiaľ neďaleko kaplnky, pod korunami stromov obklopený menšími stĺpikmi (ako pôvodne).

Pramene: 
Alexander F. Heksch: Illustrirter Führer durch die Karpathen und oberungarischen Badeorte. Wien. Pest. Leipzig. A. Hartleben´s Verlag. 1881
Jozef Šimončič, Jozef Watzka a kol.: Dejiny Trnavy, vydavateľstvo Obzor, Bratislava 1989
Trnava 1238 –1938, vydala rada mesta Trnava, Trnava 1938, tlač Spolok sv. Vojtecha v Trnave
Spomienky dlhoročného obyvateľa Trnavy, Štefana Babiráta

Ilustračný obrázok zo sprievodcu od Alexandra F. Hekscha

„Čo bolo, bolo. Minulosť treba poznať, ale netreba vari 
za ňou príliš banovať. Koniec koncov, všetko má svoje 
čaro: minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Ja dúfam, 
že sa do Trnavy ešte o nejakých sto rokov vrátim. Chcem 
veriť, že tu bude ešte krajšie ako dnes!
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Začiatkom 20. storočia sa cho-
dilo kúpať (nelegálne) za cuk-
rovar na tzv. „kildajch“, teda 
chladiaci rybník (z nem. „Kühl 
– Teich“) – napojený na systém, 
ktorý chladil vodu v cukrova-
re. Obľúbeným miestom bol aj 
samotný potok Trnávka v časti 
Štrky, pred jeho vstupom do 
mesta. Tam sa chodilo kúpať 
ešte v 50. rokoch 20. storočia. 
Trnavčania sa chodili kúpať aj 
do Kamenného mlyna do rybní-
kov. Však našli si aj ďalšie mies-
ta, o ktorých sa zasa tak veľa 
nevedelo. 
V čase prvej republiky mesto 
otvorilo pre Trnavčanov letné 
kúpalisko nazývané mestská 
plaváreň. Dobová tlač nám 
ponúka nazrieť do Trnavy 
v júni 1927, keď vyšla reklama 
v novinách Nové Slovensko č. 
24 (11. 6. 1927): „Mestská pla-
váreň otvorená! Krásne písčité 
a slnečné kúpele. Za pekného 
počasia vždy od 3 do 7 hodiny 
koncert. Buffet. Zkúšaný plavčík 
– majster učí deti i dospelých 
plávanie dlhšími lekciami, na 
ktoré záznamy prijíma firma 
Kiss. Od obchodu firmy Kiss ide 
každých 10 minút auto až k pla-
várni (poplatok za auto 2,- Kč).“
O týždeň neskôr bola uverej-
nená obsiahlejšia informácia 
v rubrike Drobné správy na s. 4 
pod názvom Mestská plaváreň 
v Trnave: „V minulých dňoch 
otvorená bola v Trnave mestská 
plaváreň. Bolo už dávno po nej 
volané, bola s túžebnosťou oča-
kávaná, ale prišla predsa a treba 
doznať, že svojím pekným mo-
derným zariadením prekvapila. 

Mesto vybudovalo ju nákladom 
60 000 Kčs, zriadilo pri nej 
súčasne pekné písčité slnečné 
kúpele, postavilo dostatočný 
počet kabín a prenajalo plavá-
reň pánu Kissovi. Tento prevzal 
vedenie plavárne a postaral sa, 
aby každý návštevník plavárne 
bol plne spokojný. Tak tu vidíme 
zkúšaného plavčieho majstra, 
ktorý okrem dozoru vyučuje deti 
i dospelých plávaniu, tu nájde-
me i útulnú reštauráciu a bufet, 
nechýba samozrejme ani kon-
cert, vôbec máme tu všetko, 
o čom sa nám v Trnave ani ne-
snívalo.“ (Nové Slovensko 18. 6. 
1927, č. 25, s. 4).
Trnavčania hovorili svojmu 
kúpalisku nemeckým ná-
zvom pochádzajúcim ešte 
z čias monarchie – švimšula 
(schwimmschulle – plavecká 
škola). Používali ho skomolene 
aj v období prvej ČSR a ešte 

aj v 40. rokoch ako „šinšula“. 
O kúpalisku je krásny text v tr-
navskom nárečí v dielku Petra 
Horvátha: Malý Slovár trnafsko 
– slovenský (1998), v rámci do-
plnkového jazykového materiálu 
podľa rozprávania Magdy Šrute-
kovej-Žambokrétzky:
„Ket ešče na Rybníku bol ryb-
ník, tak sa okolo troch múrov 
stretávali Trnafčany, ket išli do 
švimšúly, alebo z néj. Nékerí 
peši a nékerí na bicygloch. Po 
meste zebrali nékeho na rúru.
Švimšúla nebola velká, ale sa 
tam každý zmescil. Boli tam dve 
velké kabíny pre mužov a pre 
ženy a potom pre fajnovejších 
tam boli malé kabíny s klúčom. 
Majitel mal extra velkú kabínu 
pre rodzinu a známých. Kúpat 
sa chodzilo od obeda. Doobeda 
tam bola extra kasta: učitely, 
profesori, dochtorské paničky 
a inakší, kerý boli známi celej 

Ket sa ešče stretávali Trnafčany na švimšúle
Simona Jurčová

Trnavčania mali v minulosti niekoľko možností, kde sa mohli chodiť v lete kúpať. Koncom 
19. storočia bola tzv. plaváreň v miestach za cukrovarom. Bola napojená na Trnávku a voda 
sa údajne vymieňala denne. Kúpanie bolo oddelené pre mužov a ženy, striedali sa po dvoch 
hodinách. 

Prehľad plaviek v rokoch 1880-1912, zdroj: internet
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švimšúly. V bufete volačo jedli, 
od smadu vypili a nezabudli na 
denne donesené velké kockové 
napolitánky za korunu. Okrem 
kúpaná sa hráli aj volajaké hry. 
Pre hanblivé knédičky bol kúsek 
ve vode oddzelený drevenýma 
latkáma, za kerýma sa člapotali.
Bádenanzúgy boli šelijaké. V pr-
vém štvrstoročí a kúsek dál boli 
na plafkách dole krézle a tak to 
vyzíralo jak sukna. Po okúpaní 
sa vyzléklo do šorték. Najprv 
boli vcelku, potom ve dvoch 
dzíloch. Na nohách sa nosili 
šlapiny. Jeden čas boli moderné 
aj drevené holandanky, keré 
šeci sceli, lebo sa v ných dobre 
chodzilo.
Čo sa týka vody, tá sa púščala 
z kanála od zatku Rybníka a na 
druhej strane sa vypúščala do 
potoka k Bulgárom. Tam sa ku-
puvala dobrá zelenina. Panstvo 
na obed odešlo a potom začali 
chodzit ostatný, kerý potom 
ostali do večera. Nékedy sa úská 
společnost v noci pri mesáčiku 
kúpala a pri cylindrovej lampe 
alebo svíčke v bufete unterhal-
tuvala. Tedy nygdo nikemu nyšt 
nezávidzel.“
Mestská plaváreň bola len se-
zónnou záležitosťou. Mesto 
však o niekoľko rokov vybu-
dovalo zariadenie, kde sa dalo 
plávať po celý rok. V roku 1931 
boli v Trnave dokončené a sláv-
nostne otvorené Mestské parné 

kúpele (16. 9.) postavené podľa 
návrhu architektov Floriansa 
a Schreibera (v Trnave táto 
dvojica projektovala aj Okresný 
dom). Byty a domy v starom 
trnavskom centre kedysi nemali 
kúpeľne. Dokonca i pitná voda 
v niektorých dvoroch bola rieše-
ná centrálnou studňou. V obdo-
bí prvej ČSR si len vrstva bohat-
ších obyvateľov mohla dovoliť 
prestavať byty a domy s kúpeľ-
ňou a záchodom. Nachádzali sa 
v novostavbách postavených od 
konca 20. rokov. Tento luxus vy-
užívalo približne 25% obyvate-
ľov mesta. Udržiavať pravidelnú 
hygienu pre bežných obyvateľov 
bol teda tak trochu problém a aj 
preto mesto odsúhlasilo realizá-
ciu projektu mestských parných 
kúpeľov.

V reklamnej publikácii o Trnave, 
ktorá vyšla v roku 1932, boli 
parné kúpele podrobne popí-
sané: „Mestské parné kúpele 
majú tri oddelenia. Oddelenie 
ľudových kúpeľov na prízemí 
pozostáva z dvoch miestností 
so šatňami a dvoranou s bazé-
nom a tromi sprchami. Za lacný 
peniaz sú prístupné najširším 
vrstvám obyvateľstva. Oddele-
nie parných a teplovzdušných 
kúpeľov je na 1. poschodí. 
Z priestrannej čakárne sa pre-
chádza cez kabínu a odtiaľ do 
veľkej miestnosti so sprchami 
a veľkým bazénom na pláva-
nie. Tu sú aj dve teplovzdušné 
komory (50 – 70 ˚C), parná 
komora, miestnosť pre osušenie 
a miestnosť pre maséra. Lehátka 
tohto oddelenia sú umiestnené 
na 2. poschodí. Oddelenie va-
ňových kúpeľov má 10 vkusne 
a pohodlne upravených kabín 
s vaňami. Osobitná je vaňa, kto-
rá sa používa na špeciálne prí-
pravky odporúčané lekárom. Na 
streche budovy sa nachádzajú 
slnečné kúpele so sprchami, 
pieskom a lehátkami. Celkom 
samostatné oddelenie tvoria 
rituálne kúpele vybudované 
podľa rituálnych predpisov pod 
dozorom izraelskej náboženskej 
obce v Trnave.“

Dievčatá pri bazéne mestskej plavárne v Trnave, 30. roky 20. storočia

Kúpanie v Trnávke v časti Štrky, 30. roky 20. storočia
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Propagačný materiál mestských 
parných kúpeľov uvádzal i ceny: 
parné a teplovzdušné kúpele 
– 12 Kč, slnečné kúpele – 4 Kč, 
vaňové kúpele – 10 Kč, ľudové 
kúpele – 3 Kč, veľký bazén – 8 
Kč. Deti do 6 rokov mali vstup 
zdarma a deti od 6 do 12 ro-
kov platili polovičné vstupné. 
Kúpele boli otvorené denne 
okrem stredy od 7.00 do 19.00, 
v nedeľu od 7.00 do 12.00. Pre 
ženy v pondelok a štvrtok, pre 
mužov v utorok, piatok, sobotu 
a nedeľu.
Tieto ceny boli v porovnaní 
s príjmami chudobnejšej vrstvy 
obyvateľstva v 30. rokoch asi 
dosť vysoké a boli pravde-
podobne príčinou toho, že 
v druhej polovici tridsiatych 
rokov začali mať mestské parné 
kúpele problém s rentabilnos-
ťou. Celou vecou sa zaoberala 
dokonca mestská rada na svo-
jom zasadnutí. V januári 1938 
usporiadal Štefan Hušt – člen 
mestskej rady anketu, ktorej sa 
zúčastnili zástupcovia rôznych, 
najmä telovýchovných spolkov 

v Trnave. Anketou sa zistilo, že 
veľa Trnavčanov kúpele vôbec 
nepozná, nikdy tam neboli 
a nevedia ani, čo tam všetko je. 

Mestská rada v diskusii zdôraz-
nila, že 85% obyvateľstva tvorí 
vrstva zamestnancov, úradní-
kov a robotníkov, pre ktorých 
boli vlastne kúpele postavené, 
pretože zvyšná – menšia časť 
obyvateľstva má svoju vlastnú 
kúpeľňu doma. Nakoniec sa 
zhodli, že ak majú byť mestské 
kúpele viac využívané, musia sa 
znížiť ceny a urobiť osveta. Na-

vrhli usporiadať zopár podujatí 
– napríklad, premietať v kine 
krátky dokument o kúpeľoch 
alebo usporiadať predvádzací 

deň, keď by si verejnosť mohla 
kúpele prezrieť. Tiež padli ná-
vrhy na umiestnenie gramofónu 
do priestorov kvôli hudbe a na 
usporiadanie módnej prehliadky 
plaveckých úborov. (Nové Slo-
vensko, 3/1938, s. 5)
Štefan Hušt – povedané 
dnešným jazykom – aktivis-
ta v oblasti záchrany parných 
kúpeľov v Trnave, uverejnil 

v nasledujúcom 4. čísle novín 
Nové Slovensko 1938 článok, 
v ktorom popisuje úsilie mesta 
v priblížení kúpeľov obyvate-
ľom. Spomína slová lekára Dr. 
Beluša o dôležitosti pravidelnej 
očisty tela pre zdravie človeka. 
Píše, ako turisti a návštevníci 
iných miest Trnave tieto kúpele 
závidia a ako ich pri návšteve 
Trnavy neobídu.
Už v čísle 6 časopisu Nové Slo-
vensko 1938 Hušt znovu písal, 
že na zasadnutí mestskej rady 
sa dohodli nové podmienky 
pre využitie mestských parných 
kúpeľov. Pod článkom boli zve-
rejnené aj nové otváracie hodiny 
a ceny: pondelok: 9.00 – 13.00 
pre ženy a 13.00 – 20.00 spo-
ločné, utorok: 9.00 – 20.00 pre 
mužov, streda: 9.00 – 20.00 pre 
ženy, štvrtok: 9.00 – 13.00 pre 

história

Mestské parné kúpele

Reklama a otváracie hodiny mestských parných kúpeľov, 30. roky 20. storočia
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mužov a 13.00 – 20.00 spo-
ločné, piatok: 9.00 – 20.00 pre 
mužov, sobota: 9.00 – 21.00 pre 
mužov, nedeľa a sviatky: 8.00 
– 12.00 pre mužov. Zásadne sa 
zmenili ceny za kúpele s výraz-
nými zľavami po 17.30 hodine: 
parné kúpele (para, bazény, 
sprchy, ležadlá) – 6 Kč, po 17.30 
4 Kč, bazény a sprchy – 5 Kč, po 
17.30 3 Kč, vaňa – 5 Kč, po 17.30 
4 Kč, ľudové kúpele (sprchy 
a bazén) – 2 Kč, po 17.30 1 Kč. 
Hneď za článkom uverejnili po-
zvánku na bezplatnú prehliadku 
mestských parných kúpeľov pre 
všetkých záujemcov spojenú 
s výstavkou kúpacích úborov 
v nedeľu 6. februára 1938 od 
10.00 do 17.00.
Parné kúpele sa v Trnave vy-
užívali bežne aj v 50. rokoch 
obyvateľmi bez kúpeľní. V sta-
rých a nevyhovujúcich priesto-
roch centra ich bývalo veľa aj 
napriek výstavbe nových sídlisk 
a moderných bytov s kúpeľňami 
a WC (50. roky – sídliská Podja-
vorinská ul. a Študentská ul.). 
Moja sestra si spomína na byt 
svojej babičky v rámci domu 
Bogschovcov na Hlavnej ulici. 
Ide o byty nad bývalou ka-
viarňou Thalmeiner (polovica 

50. rokov). Majiteľkou bola 
pani Eda, vdova po Karolovi 
Bogschovi. Priestory ich prvo-
republikového priestranného 
bytu rozdelili po roku 1948 na 
niekoľko malých bytov. Vodovod 
s ozdobnou liatinovou výlev-
kou bol na chodbe poschodia 
prístupný pre všetkých. Nájom-
níci sa chodili často kúpať do 
parných kúpeľov, kde využívali 
najmä vane. 
Na Hornopotočnej 3 bola ešte 
v 60. rokoch 20. storočia cen-
trálna studňa v strede dvora. 
Obyvatelia si tam chodili brávať 

vodu do smaltovaného vedra, 
to položili v kuchyni na stolič-
ku bez operadla – „štokerlu“ 
a vodu naberali buď malou 
smaltovanou šálkou, alebo 
naberačkou. V bytoch boli aj 
jednoduché umývadlá – kovové 
rámy, na ktoré sa postavil lavór 
na umývanie. Špinavá voda sa 
potom vyliala rovno na dvor ale-
bo na ulicu do kanála. Na kúpa-
nie slúžilo drevené koryto alebo 
smaltovaná prenosná vaňa. 
Voda sa zohrievala na viackrát 
a v jednej vani sa okúpala celá 
rodina. Obyvatelia využívali aj 
možnosti kúpania v parných 
kúpeľoch. Majiteľky domu však 
mali zavedený vodovod a kú-
peľňu priamo v bytoch. Tento 
status vydržal až do odsťahova-
nia všetkých obyvateľov z dvora 
(koniec 70. rokov). 
Na dom svojho detstva vedľa 
obchodu Chlieb – pečivo na 
Hlavnej ulici si spomína Laco 
Šebák (60. – 70. roky): „.Na 
dvore bola síce studňa, no ľudia 
mali už vodovody v bytoch. Kú-
peľne mali asi iba byty vpredu 
na poschodí (dom na Hlavnej 
ulici). My sme bývali vzadu vo 
dvore a mali sme kúpeľňu, ktorá 
vznikla predelením väčšej chod-
by. Bolo tam nové umývadlo, ale 

Mestské parné kúpele – odpočinková miestnosť

Kúpalisko Na Rybníku, 1962
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vzadu bolo ešte staré, železné, 
aké bývali ešte dlho na želez-
ničných staniciach. Oproti dve-
rám bol bojler na pevné palivo, 
ktorý som poznal veľmi dôverne 
– každú sobotu som bol ako 
najstarší syn hlavným kuričom. 
Kúrilo sa drevom, ale aj rozbi-

tými debničkami zo zelovocu 
a kartónmi z okolitých obcho-
dov. Vaňa bola obrovská (alebo 
my takí malí), že sme sa v nej 
okúpali traja bratia naraz.“
Parné kúpele fungovali ako 
celoročná plaváreň pomerne 
dlho. Ešte v prvej polovici se-
demdesiatych rokov absolvovali 
v tomto bazéne mnohí trnavskí 
školáci svoj prvý plavecký vý-
cvik. Moderná krytá plaváreň 
bola vybudovaná najskôr v are-
áli Pedagogickej fakulty v Tr-
nave a v 80. rokoch na sídlisku 
Zátvor. Čo sa týka sezónneho 
kúpania, k mestskej plavárni 
neskôr nazývanej kúpalisko Na 
Rybníku alebo aj Slávia pribu-
dlo v 50. rokoch 20. storočia 
kúpalisko v Kovosmalte, v 70. 
rokoch prírodné kúpalisko 
v Kamennom mlyne a v 80. ro-

koch kúpalisko Castiglione na 
sídlisku Družba. No aj predtým 
bolo v Trnave niekoľko menej 
známych bazénov využívaných 
sezónne iba sporadicky. Pri 
stavbe na svoju dobu moder-
nej budovy základnej školy na 
konci dnešnej Študentskej ulice 

(neskôr V. ZDŠ) vybudovali na 
školskom dvore aj bazén vy-
užívaný možno iba v prvých 
rokoch po otvorení. V areáli 
Strednej priemyselnej školy sa 

nachádzal tiež bazén, ktorý bol 
tak trochu utajený pred širokou 
verejnosťou, ale zopár šťastliv-
cov ho navštevovalo ešte v 70. 
rokoch. Napokon, dosť veľký 
bazén vybudovali pred aulou 
pedagogickej fakulty, ale celé 
roky nebol využívaný a dnes 
je na jeho mieste parkovisko. 
Trnavčania však vedia aj o ďal-
ších, menších a menej známych 
bazénoch, kam sa niekedy cho-
dili kúpať. Tie slúžili skôr úzke-
mu okruhu ľudí, prípadne iba 
na krátke obdobie (napr. bazén 
v areáli bývalého Nupod-u na 
Suchovskej ceste či v areáli ba-
liarní neďaleko železničného 
priechodu na Trstínskej ceste).
V súčasnosti fungujú tri letné 
kúpaliská (Slávia, Kamenný 
mlyn, Castiglione), no najlep-
šie roky majú dávno za sebou. 
Môžeme len závidieť Trnavča-
nom z 30. rokov ich „celoročné 
kúpeľné vymoženosti“ na svoju 
dobu tak moderné, že boli vy-
užívané nielen domácimi, ale aj 
návštevníkmi Trnavy. 

Kúpalisko so zvyškom rybníka za múrom, 1963

Kúpalisko Slávia, 1980

Zdroje:
Časopis Nové Slovensko a spomienky Tibora Grünnera, Vlasty Berkovej, Jozefa Benku a Ladislava Šebáka

Ilustrácie: Reklamná publikácia Mesto Trnava z roku 1932 (vydané v Banskej Bystrici), časopis Nové Slovensko 1927 –1938, 
fotografie z rodinného archívu autorky a z webových kolekcií Juraja Hlobena a Štefana Chovančáka.
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O služby trnavského kata mali 
záujem aj okolité panstvá, keď 
súdili previnilcov. Chtelnický 
richtár požiadal listom z 28. 
júna 1637 trnavského richtára 2, 
žeby poslal do Chtelnice „mistra 
slovutného sluhu“, ktorý by pri 
vyšetrovaní mučil „nečisté a ne-
pobožné ženy z Naháča“; vopred 
zaplatia za neho 200 zlatých 
a dovezú ho aj späť do Trnavy.
Na získanie do tejto, nie veľmi 
atraktívnej služby hľadala Trnava 
adeptov aj za hranicami Uhorska. 
Martin Stodola, mestský kat 
v Uherskom Hradišti, 10. júna 
1581 odpovedá na list trnavského 
richtára3 a ponúka svoje služby 
Trnave, prosí však trnavských 
senátorov, aby napísali pánom 
hradištským, žeby ho vyslobo-
dili z väzenia, v ktorom sa práve 
nachádza, a sľubuje trnavskému 
richtárovi a senátorom, keď na-
stúpi v Trnave do služby, bude sa 
im odsluhovať všetkým dobrým.
„Službu svu povolnu, ačkoli po-
niženú vaši milosti, pane richtarzi 
vskazuji, štiestí a v nem zdravi 
a dlouheho a štiastneho panovní 
i jiných všech dobrych vieci.
Tohot vza Vaši milosti pokornym 
a ponižienimm srdcem, že od 
Pana  Boha všemohuciho po-
všecky časy uprzimne žiadam 
etc. Psani vaši milosti, ktere ste 
račili učiniti mnie poniženemu 
človieku jsem dobrze porozu-
miel, jakž račite dokladati, že na 
ten čas mistra popravnyho nera-
čite miti, žiadost padnu, kteruž 
na mne ponižieneho služiebnika 

racszite vskladati, rad bych vy-
pylnil a k vaši milosti bych se rad 
dal najiti, by možne bylo hned 
s tym poslem a službu bych 

u vašich milosti przijal, ale však 
vaši milosti toho tajit nemohu, žie 
pan purmistr a pani hradišti rači 
mnie miti v svem viezení, pro kte-

Katovi Frayovi udelili lekársky diplom
prof. Jozef Šimončič

Mestská kniha účtov z rokov 1392 –1530 spomína kata Juraja medzi ostatnými členmi ma-
gistrátu, ktorí mu predkladajú vyúčtovanie v rokoch 1492 a 15051. Zachovaná séria mest-
ských účtovných kníh od 16. storočia uvádza kata medzi zamestnancami mesta, vykazuje 
jeho plat i výkonnostné za služby navyše – mučenie pri vypočúvaniach, vynášanie mŕtvol 
samovrahov. 

1 RÁBIK. V.: Mestská kniha účtov Trnavy 1392-1530. Trnava: FF TU 2008, 759, 772.
2 Št. archív Trnava, MG Missiles 28. 6. 1637.
3 Štátny archív v Trnave, MG Missiles 10. 6. 1581, orig., pap., pritlačená prsteňová pečať.
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rešto viezeni ja se k vaši milosti tak 
v rychlosti vypraviti nemohu, ale 
ja vaši milosti pokorne a ponižene 
prosim a žiadam, žie račite panuv 
vašich trnavski žiadati, aby pa-
num hradiškym psani račili uči-
niti a vaši milost tolkeš, aby mnie 
s takoveho viezeni propostiti račili 
a ja se slibuji vašim milostem svu 
poniženu službu ve všem dobrym 
odsluhovati a vašich milosti se chci 
podle sveho poniženeho povolaní 
poctive chovati. Ty duvernosti sem 
przedkem ku Panu Bohu a k vašim 
milostem, žie mí ponížený žiadosti 
oslyšeti račite pro odplatu všemo-
huciho Boha a pro me pokorne, 
ponižene odslužení skrzm vaši 
milosti v jeho Bosku ochranu po-
ručena činim. 
Dan v Hradišti tu sobotu przed III. 
niedely po s(va)te Trojici letha 1581.
Vaši milosti poniženy služiebnik 
Martin Stodola, na ten čas v Hra-
dišti mistr popravny“
Adresa: Vzacne a opatrne milos-
ti, Michalovi Matiejovi, na ten čas 
przisažnemu rychtarzi v mieste 
Trnavie, panu mnie milostivie 
prziznivemu k jeho vlastnymu 
dodaní bude dan.

List Martina Stodolu je napísaný 
bezchybnou češtinou, vypísaným 
rukopisom i dôkazom, že jeho 
autor písal častejšie. Jeho štýl 
je znalý súčasnej kancelárskej 
dikcie (14 raz oslovuje „vaši mi-
losti“), ale nechýba mu zmysel 
pre humor. Nerobí si ťažkú hlavu 
z toho, že je práve vo väzení, 
urguje, aby trnavský magistrát 
zaúradoval v Hradišti, žeby ho 
prepustili a keď nastúpi do Trna-
vy, odslúži sa trnavským pánom 
všetkým dobrým. Od kata tento 
prísľub nevyznieval akurát viero-
hodne...
Priam prekvapivo pôsobí článok 
A filantróp hohér (Kat filantrop) 
Dr. László Andráša Magyara 
v Orvosi Hetilap 2001, 142 (10), 
515-5164. V úvode hovorí, že 
katov niekde považovali – ako 
vykonávateľov hrdelných súd-
nych rozsudkov – za zločincov 
z povolania, ktorí nemohli ani 
v meste bývať, jedine za hradba-
mi. Iné mestá ich pokladali za 
predstaviteľov súdnej moci, mali 
ochranu a úctu. V Trnave kat 
býval aj s rodinou na radnici, po-
vedľa mestského väzenia. Roku 

1771 sa jeho syn zúčastňoval 
prednášok z chirurgie a patológie 
na Lekárskej fakulte Trnavskej 
univerzity; univerzita predložila 
Miestodržiteľskej rade sťažnosť, 
aby mu to zakázala, že poslu-
cháči sa ho štítia. Kati boli aj 
znalcami anatómie, zastupovali 
chirurgov, felčiarov, ošetrovali 
rany, vytknutia, zlomeniny, ba 
v čase epidémií preberali funkciu 
lekárov, ktorí neraz z obavy pred 
infekciou utiekli z mesta. Autor 
potom publikuje zo zápisnice 
Župného zastupiteľstva in exten-
so uznesenie č. 1 Kráľovského 
miestodržiteľstva, vydaného 
v Bratislave 28. septembra 1740, 
že kat slobodného kráľovského 
mesta Trnava Johan Jozef Gaš-
par Fray za svojho 28-ročného 
pôsobenia v meste sa zaslúžil 
o vyliečenie mnohých a ťažkých 
chorôb, zvlášť v dobách epidé-
mií, preto z rozhodnutia Miesto-
držiteľskej rady sa vyníma aj so 
svojimi dvomi synmi z katovské-
ho stavu a pre jeho preukázané 
schopnosti udeľuje sa mu lekár-
sky diplom a zaraďuje sa medzi 
plnoprávnych mešťanov.  

Autorkou výstavy, ktorú pripra-
vilo Mesto Trnava v spolupráci 
so Západoslovenským múzeom, 
je Simona Jurčová. 
Výstava pozostáva s približne 
sedemdesiatich reprodukcií 
starých pohľadníc Trnavy z ob-
dobia 1900 – 1960 zo zbierky 
trnavského zberateľa Jozefa 
Benku a ôsmich dvojíc fotografií 
Blažeja Vitteka z jeho výstavy, 
ktorá bola pred niekoľkými rok-
mi v Západoslovenskom múzeu 
v Trnave – pod názvom Trnava 
v minulosti a dnes. Najstaršie 

pohľady nám sprostredkujú dve 
kolorované kresby z prvých tzv. 
litografických „okienkových“ po-
hľadníc približne z roku 1898. 
Na každej z nich je niekoľko 
kresieb rôznych trnavských 
pamiatok doplnených ornamen-
tovým okrajom. Na pozvánke 
na výstavu je použitá kuriózna 
pohľadnica z obdobia okolo 
rokov 1910 – 18, ktorá zobrazuje 
vtedajšiu predstavu Trnavčanov 
o tom, ako bude vyzerať hlavná 
ulica nášho mesta v budúcnosti. 
Koncepcia výstavy ponúka 

návštevníkom prepojenia mik-
rosveta konkrétnych častí ulice 
a domov vo viacerých časových 
obdobiach na fotografiách 
zoskupených do tematických 
blokov v priamej nadväznosti 
na makrosvet plánu ulice z roku 
1895. Podľa slov Simony Jurčo-
vej je tento historický plán na-
toľko podrobný, že na ňom mô-
žeme nájsť dokonca aj niektoré 
miery domov a – čo je unikátne 
– aj mená vtedajších majiteľov 
domov. Na základe plánu sa 
návštevník zorientuje, v ktorej 

4 Za upozornenie naň ďakujem Ing. Miroslavovi Šimlaštíkovi.

Prechádzka storočím života na Hlavnej ulici
(eu)

Jedinečná výstava mapujúca storočný beh času na súčasnej trnavskej pešej zóne pod názvom 
Sto rokov na Hlavnej ulici v Trnave bola otvorená 20. mája v kaplnke na nádvorí radnice.
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časti ulice alebo pred ktorým 
domom práve „stojí“, autentic-
ký vizuálny vnem konkrétneho 
miesta doplnia fotografie alebo 
historická reklama obchodu 
či podniku, ktorý sa v týchto 
miestach nachádzal. Pohľadnice 
a fotografie sú doplnené struč-
nými popismi. 
Výstavu Sto rokov na Hlavnej 
ulici v Trnave uviedla autorka aj 
článkom v májových Novinkách 
z radnice Na Hlavnej ulici kedysi 
pulzoval život. Dostaneme ho 
späť?
Výstava v radničnej kaplnke bude 
otvorená do 30. septembra. Futuristická vízia mesta. Vydal ju Adolf Horowitz v Trnave okolo roku 1910

Ešte oscilujú živé spomienky 
na to, ako sa v septembri 2003 
podarilo s nesmiernym úsilím 
širokého zázemia obetavých 
občanov i oficiálnych predsta-
viteľov mesta a hodnostárov 
cirkevného života na Slovensku 
vyčistiť a vyzdobiť prístupo-
vé ulice mesta a s nezvykle 
prísnym protokolom zabezpe-
čiť prijatie pápeža Jána Pavla 
II. v Trnave. Už v predstihu sa 
významné svetové médiá zmie-
nili o Trnave, do ktorej zavíta 
pápež. Ako sa podarilo zachy-
tiť túto udalosť v autentickom 
zázname, predkladáme čitate-
ľom Noviniek z radnice.

Pamätný deň 
mesta Trnavy ................
Je nesporné, že 11. september 
2003 sa zapísal do večných 
análov mesta zlatými písmena-

mi. Pokým založenie Trnavskej 
univerzity v roku 1635 kardiná-
lom Petrom Pázmaňom pevne 
zakotvilo Trnavu do mapy eu-
rópskych univerzitných miest, 
udalosti okolo návštevy chariz-
matickej a populárnej osobnos-
ti, hlavy katolíckej cirkvi – Svä-
tého otca pápeža Jána Pavla II. 
v Trnave prebehli celosvetovými 
médiami. Trnava sa tak dostala 
do povedomia celého kresťan-
ského sveta. V ten deň naozaj 
všetky cesty viedli do „malého 
Ríma“. Prišli sem predstavitelia 
slovenského parlamentu, vlády 
SR, osobnosti cirkvi, akademic-
kí hodnostári, zahraniční hos-
tia. Je prirodzené, že i všetky 
slovenské médiá tejto udalosti 
venovali náležitú pozornosť 
a cesta pápeža do Trnavy a celý 
jeho pobyt v meste boli v pria-
mom televíznom a rozhlaso-

vom prenose vysielané nielen 
pre celonárodný okruh, ale aj 
pre zahraničie. 
Na podčiarknutie autentici-
ty týchto okamihov poslúži 
záznam z mestskej kroniky: 
„...Sv. Otec pricestoval z Bra-
tislavy do Trnavy na papamo-
bile, takže v meste ho po celej 
trase od Hospodárskej, cez 
Štefánikovu, Trojičné námestie, 
Hornopotočnú až do Katedrály 
sv. Jána Krstiteľa malo možnosť 
vidieť niekoľko tisíc ľudí. Na-
priek tomu, že bolo zamračené 
a fúkal studený vietor, odha-
duje sa ich počet len v blízkosti 
katedrály na približne 30 tisíc. 
Okrem Trnavčanov prišlo Sv. 
Otca pozdraviť asi 50 tisíc pút-
nikov z bližšieho i vzdialenej-
šieho okolia. Od rána v meste 
hliadkovalo asi 1 000 policajtov 
a od skorého popoludnia, keď 

Pápež Ján Pavol II. patrí aj nám, Trnavčanom
Celý kresťanský svet sledoval 27. apríla 2014 významnú udalosť, kedy v priamom televíznom 
prenose prebiehal slávnostný ceremoniál svätorečenia dvoch pápežov – osobností nášho veku 
Jána XXIII. (vlastným menom Angelo Giusepe Roncalli) a prvého slovanského pápeža Jána Pavla 
II. („najväčšieho Poliaka“ Karola Vojtylu). Hlavným aktérom bol súčasný pápež František, ktorý 
zvýraznil tento akt ako mimoriadnu udalosť v novodobých dejinách cirkvi. Pre nás občanov Tr-
navy sa pri tejto udalosti mohli oživiť autentické spomienky spred jedenástich rokov. 

Peter Horváth, foto: Štefan Bošnák
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sa začali prví ľudia na pred-
určenej trase zhromažďovať, 
ich usmerňovali okrem domá-
cich aj usporiadatelia z radov 
katolíckej mládeže z celého 
Slovenska. Na pôde mesta pred 
Katedrálou sv. Jána Krstiteľa 
privítal vzácneho hosťa primá-
tor Štefan Bošnák a vo vnútri 
katedrály arcibiskup Ján Sokol. 
Kyticu sv. Otcovi odovzdali 
zástupcovia trnavských detí 
Marienka Vagovičová a Miško 
Drdul.
Ján Pavol II. najskôr zotrval 
v krátkej modlitbe pred obra-
zom Trnavskej Panny Márie, 
ktorý sem preniesli deň vopred 
z Dómu sv. Mikuláša, a po-
tom sa po slovensky prihovoril 
k prítomným. Vzhľadom na 
zdravotný stav a vyčerpanosť 

spôsobenú pravdepodobne 
cestovaním poveril dočítaním 
svojho príhovoru kardinála 
Jozefa Tomku, emeritného 
prefekta Kongregácie pre evan-
jelizáciu národov. Nasledovalo 
modlitebné stretnutie na tému 
Povýšenie sv. Kríža a Kríž ako 
symbol spásy, ktoré už viedol 
sv. Otec osobne. Po modlitbe 
udelil požehnanie zhromaž-
deným telesne postihnutým 
spoluobčanom na invalidných 
vozíčkoch a na pamiatku im 
daroval sv. ruženec. Ján Pavol 
II. priniesol ako dar Katedrále 
sv. Krstiteľa pozlátený kalich, 
ktorý odovzdal arcibiskupovi 
Jánovi Sokolovi. Rektor Trnav-
skej univerzity prof. Peter Blaho 
zasa odovzdal Jánovi Pavlovi II. 
dar Mesta Trnavy a Trnavskej 

univerzity vo forme knižné-
ho vydania pápežovej štúdie 
o Druhom vatikánskom koncile 
nesúcej názov Pri základoch 
obnovy. Knihu vydala za fi-
nančnej pomoci mesta Trnav-
ská univerzita. Svoj osobný dar 
– medailu Panny Márie s Je-
žiškom – venoval i slovensko-
-francúzsky medailér Trnavčan 
Wiliam Schiffer. Panna Mária 
je zobrazená v goralskom kroji, 
ktorý je symbolickou pripo-
mienkou toho, že Karol Wojtyla 
zostal vo svojom srdci stále 
Poliakom – goralom.
Po rozlúčke s prítomnými sa sv. 
Otec opäť za hlaholu zvonov 
odobral do Bratislavy. Na veľké 
sklamanie ľudí zhromaždených 
na Hlbokej ceste už v dôsledku 
veľkej únavy neabsolvoval spia-
točnú cestu na papamobile, ale 
v uzavretom osobnom automo-
bile...“ Čordášová, S.: Kronika 
mesta za rok 2003, s. 25-26 
Ešte dlho rezonovala táto uda-
losť medzi občanmi mesta. 
Vyvrcholením snažení bolo 
napokon rozhodnutie mest-
ského magistrátu zvečniť túto 
historickú udalosť. V roku 2004 
bola v interiéri Katedrály sv. 
Jána Krstiteľa osadená pamät-
ná tabuľa zvečňujúca udalosť 
návštevy pápeža v Trnave. 
A na Univerzitnom námestí 
pred katedrálou bola v októb-
ri roku 2005 odhalená socha 
pápeža Jána Pavla II. (sochár 
A. Gábrik), ktorý oslovil svet 
a pomáhal meniť dejiny nášho 
veku. Právom aj občania Trnavy 
27. apríla 2014 pri TV prenose 
z Vatikánu akosi „zaintereso-
vanejšie“ precítili okamihy pri 
akte svätorečenia, že Ján Pavol 
II. – tento „pápež rodiny“ patrí 
aj nám.  

Poznámka: Text je súčasťou štúdie 
autora pre 2. zväzok Dejiny Trnavy 
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Adriána Kondlová

Prvé zmienky o prítomnosti ro-
diny Koppelovcov1 v Trnave sa 
dochovali v trnavskom archíve 
z roku 1576 (ide o testament K. 
Kopplovej, rodenej Rosenber-
gerovej). Keďže členovia rodiny 
boli židovského vierovyznania 
(aspoň dokázateľne v 19. a 20. 
storočí), v spoločenskom a hos-
podárskom živote Trnavy sa 
mohli významnejšie uplatniť 
až začiatkom 19. storočia, keď 
v rámci integračných procesov 
vstúpili do všeobecnej platnosti 
a verejného povedomia reform-
né tolerančné patenty Jozefa 
II. (tolerančný patent pre židov 
v Uhorsku bol vydaný v roku 
1789, avšak mnohé jozefínske 
nariadenia boli plne rešpekto-
vané až v priebehu 19. storočia). 
Tieto dovoľovali židom nielen 
slobodne vykonávať viaceré po-
volania, usídľovať sa v mestách, 
stavať si v nich svoje chrámy, 
ale aj uplatňovať sa vo verejnom 
živote a na verejnej správe miest 
a obcí. 
Prvým známym, hospodársky 
a spoločensky úspešným členom 
rodiny bol Mojžiš Koppel, ktorý 
bol prenajímateľom mestského 
pivovaru, ku ktorému neskôr 
prislúchal aj tzv. Káčerov majer. 
Po čase sa stal jeho vlastníkom, 
po ňom aj jeho syn Samuel, a po 
jeho smrti prešiel do rúk Heinri-
cha Kátsera, manžela dcéry Sa-
muelovej netere Rózy. Mojžiš bol 

tiež virilistom, teda členom mest-
skej rady zvoleným z platiteľov 
najväčších daní v meste – najma-
jetnejších občanov mesta. 
Mojžišov druhý syn, Jozef Kop-
pel (nar. cca v roku 1824), bol 
otcom neskoršieho vlastníka 
Kopplovej vily Ignáca Koppela. 
Jozef Koppel patril až do svojej 
smrti k najmajetnejším poľno-
hospodárom v Trnave, podľa 
záznamov magistrátu mesta 
Trnavy sa v správe majetku an-
gažoval ešte v roku 1898. Bol 
vlastníkom jedného z najväčších 
objemov poľnohospodárskej 
pôdy v katastri mesta Trnavy. 
Jozef Koppel zomrel 9. februára 
v roku 1899 a jeho manželka 
Fanny (Francisca) Rechnitzová- 

Koppelová 3. júna roku 1909. Po 
ich smrti prešiel majetok do rúk 
jeho detí. Silnú väzbu rodiny na 
Viedeň naznačuje skutočnosť, 
že nekrológy oboch manželov 
boli uverejnené v tunajšom pe-
riodiku.
Dedičmi majetkov sa stali dcéra 
Róza a synovia Ignác (nar. 24. 1. 
1861) a Adolf (nar. 12. 3. 1865, 
zomrel 4. 9. 1928 vo Viedni) 
Koppelovci. Keďže Adolf po svo-
jej svadbe s Idou rod. Herzlovou 
zostal natrvalo žiť vo Viedni 
(začiatok 20. storočia), majetky 
v Trnave spravoval pravdepo-
dobne len Ignác. 
O Ignácovi vieme, že bol pred-
sedom školskej stolice a zaslúžil 
sa o vybudovanie vodovodu pre 

Príbeh rodiny Koppelovcov a ich vily        1. časť
Rodina Koppelovcov sa zo spomienok Trnavčanom vytratila už dávno, spolu s priamymi 
svedkami dávnych udalostí. Našťastie, zostávajú archívne pramene, ktoré môžu trocha po-
odkryť oponu udalostí okolo Koppelovej vily. Náš príspevok sa snaží sumarizovať zistené 
informácie a doplniť ich svedectvami pamätníkov. Napriek tomu veľa otázok na svoje zodpo-
vedanie stále čaká. 

1 V písomnostiach vystupuje najčastejšie tvar priezviska Koppel, avšak na pečati Mojžiša Koppela v roku 1866 sa objavuje tvar 
M. Kopll. Pre Trnavčanov je bežné hovoriť o vile ako o Kopplovej vile. V 60. rokoch 20. storočia sa pri zázname o generálnej 
oprave objavuje tvar Koplov – Koplova. Je možné, že v tomto prípade ide o pomenovanie prevzaté z hovorovej reči (resp. zo 
zaužívaného dobového pomenovania). Avšak odvtedy sa toto pomenovanie traduje, a správnejší tvar Koppelova vyznieva v po-
rovnaní s ním trocha cudzo a násilne.

Katastrálna mapa mesta Trnavy 1895
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židovskú neologickú cirkevnú 
školu. Do roku 1918 – prípadne 
1921 (keď bola pretransformova-
ná štátna správa) bol tiež členom 
mestskej rady mesta Trnavy. Po 
roku 1918, ako reprezentant mo-
narchie neslovanskej národnosti 
so židovským vierovyznaním, sa 
z verejného života mesta stiahol 
(resp. nebol opätovne zvolený 
za člena mestskej rady). Spolu 
s bratom Adolfom bol v mest-
ských záznamoch spomínaný 
len sporadicky, napríklad v rámci 
iniciatívy mesta na vybudovanie 
nového trhoviska, na ktoré preda-
li mestu v roku 1925 pozemky). 
Ignác bol ženatý so Charlot-
te (Šarlotou) rod. Ungár, príp. 
Unger. Charlotte pochádzala 
z Viedne, rovnako ako manžel-
ka Adolfa Koppela, ktorý bol vo 
Viedni aj pochovaný. Aj svadba 
sa konala, rovnako ako Adolfova, 
vo Viedni v Stasttempel. Spolu 
mali dve deti, dcéru Mimi a sy-
na Arpáda Augusta (prípadne 
Augustína, Gustyho nar. v roku 
1895). Dnešnú Koppelovu vilu si 
zvolil za svoje sídlo medzi rokmi 
1895 až 1914. V roku 1895 bol na 
katastrálnej mape mesta ešte na 
jej mieste zaznačený pozemok 
s dvoma objektmi patriaci Anne 
Dohnálovej (príp. Dohnákovej). 
Najstarší dvojpodlažný objekt 
s pôdorysom v tvare písmena L 
bol situovaný v juhovýchodnom 
rohu parcely. Vznikol niekedy po 
roku 1820, keď boli odbúrané 
Stullpuchlerská mestská brána 
a časť opevnenia v tejto lokalite 
(na konci Štefánikovej ulice), ale 
najneskôr v roku 1865, keď už 
bol na Nemečkayovom pôdo-
ryse mesta zaznamenaný prvý, 
pôvodný dvojpodlažný objekt. 
Podľa katastrálnej mapy mesta 
z roku 1895 bola neskôr k nemu 
pristavaná v južnom závere par-
cely jednopodlažná, pravdepo-
dobne hospodárska stavba tvaru 
lichobežníka. Obe budovy na-
vzájom oddeľoval úzky priechod 

a v pôdoryse sledovali z Fran-
tiškánskej ulice líniu mestského 
opevnenia.
Nová vila, ktorá bola výsledkom 
prestavby pôvodných objektov 
Ignácom Koppelom, bola jed-
notne dvojpodlažná, poňatá 
v historizujúcom slohu. Jej prvé 
podlažie, orientované do ulice 
Zelený kríček (pôvodne ulica 
Zeleného stromu a v období 
počas II. svetovou vojnou na 
krátky čas Vajanského ulica), 
pravdepodobne slúžilo ako ob-
služné zázemie objektu (priestor 
pre služobníctvo a uskladnenie 
poľnohospodárskej techniky), 
časť orientovaná do Františkán-
skej ulice bola reprezentatívna, 
určená na súkromný aj spolo-
čenský život rodiny. Služobníctvo 
do nej malo prístup z najstaršej 
časti objektu priechodom ús-
tiacim priamo na schodisko 
a samostatným schodiskom 
umiestneným v arkieri (dnes sa 
na jeho mieste nachádza prístav-
ba galérie). Priestory určené pre 
rodinu svojím členením pripo-
mínali dispozíciu kaštieľa (napr. 
priechodnosťou miestností, tzv. 
enfiládou – dverami umiestne-
nými v strednej osi dispozície), 
čo na svoje expozičné zámery 
neskôr využila Galéria Jána Ko-
niarka. Veľmi zaujímavým prv-
kom celého priestoru je hala so 
schodiskom, ktorého nástup bol 
v časti od ulice Zelený kríček, čo 
je viditeľné podľa umeleckého 
zvýraznenia nástupného stĺpika 
schodiska s dreveným dekoratív-
nym obložením.
Neoddeliteľnou súčasťou vily 
bola záhrada, ktorá bola na po-
mery Trnavy výnimočne rozsiah-
la. Umožnila to skutočnosť, že 
vila bola vystavaná za hranicou 
pôdorysu historického centra, 
ktoré bolo do čias otvorenia 
hradieb čoraz viac zastavané 
na úkor zelene, objavujúcej sa 
v hojnejšej miere až v exteriéri 
v okolí hradieb. V tejto lokalite 

pred objektom bolo na his-
torických mapách naznačené 
stromoradie, ktoré bolo pokra-
čovaním pôvodnej vychádzkovej 
mestskej trasy vedúcej od empí-
rovej výpadovej bránky (dnešnej 
Bernolákovej brány) popri 
hradobnom múre. Od zelene 
záhradu vily oddeľovalo tehlové 
oplotenie. Pôvodne (v roku 1895) 
bol na mapovaní v rámci areálu 
vily v okolí objektov vyznačený 
dvor a záhrada či sad. Do 70. 
rokov 20. storočia bol dvor ne-
spevnený, až v tomto čase tu bol 
vybudovaný asfaltový chodník, 
ktorý pôvodne tvorila len cestič-
ka vysypaná štrkom. O záhrade 
vieme, že v nej rástli lipy, orechy 
a slivky mirabelky, a tvorila zá-
zemie pre obyvateľov vily. 
V tomto čase sa Ignác Koppel 
venoval výstavbe aj prestavbe 
objektu na ulici Zelený kríček 4, 
ktorý bol najskôr v jeho vlast-
níctve a potom vo vlastníctve 
jeho ženy Charlotte, a vedeniu 
hospodárstva. Objekt domu su-
sediaceho s vilou sa dostal do jej 
vlastníctva okolo roku 1938.
Samotná vila zostala dodnes 
v takmer nezmenenej podobe 
od obdobia, kedy ju Koppelovci 
naposledy opustili. O odchode 
rodiny vieme, že časť jej členov 
zostala v Trnave do roku 1944, 
keď tu ešte hospodárili, pravde-
podobne ako držitelia výnimky 
– štatútu hospodársky význam-
ného žida. Majetok rodiny, spolu 
s vilou, bol ako židovský majetok 
arizovaný v roku 1939. Vila bola 
následne daná do správy dočas-
nému správcovi – Mestskému 
úradu v Trnave. V tom období 
fungovala istý čas v dolnom 
podlaží od ulice Zelený kríček 
kaviareň pre dôstojníkov, či zá-
bavný klub určený aj širšej ve-
rejnosti, v ktorej sa organizovali 
estrády a kabaretné vystúpenia. 
Ich výťažok mal byť určený na 
dobročinné účely.  
Pokračovanie v budúcom vydaní.
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Medzi filmovými tvorcami z Tr-
navy bol napríklad Jozef Ružič-
ka, kameraman spravodajských, 
dokumentárnych a animova-
ných filmov, ale tiež aj redaktor, 
dramaturg, scenárista, režisér 
spravodajských a dokumentár-
nych filmov Dušan Kodaj. Po 
napísaní niekoľkých poviedok 
pre film stal sa aj režisérom 
hraných filmov. Ďalší Trnavčan 
– Eugen Bobek bol vedúci vý-
roby v hranom filme. Spočiatku 
začal pracovať ešte v provizór-
nych ateliéroch na Slodobe1, 
potom v dočasnom ateliéri na 
Jakubovom námestí a neskôr 
v novovybudovaných filmových 
ateliéroch na Kolibe. Pracoval 
s významnými slovenskými 
režisérmi a veľkú pozornosť 
venoval výchove mladých zá-
stupcov a vedúcich výroby. 

Predčasne zosnulý Vladislav 
Paulovič bol veľmi talentovaný 
herec a neskôr aj režisér. Pôso-
bil v trnavskom divadle, a tiež 
na scéne Slovenského národ-
ného divadla. Vo filme zastával 
funkciu scenáristu, režiséra 
dokumentárnych, a neskôr aj 
hraných filmov. Za spravodaj-
skou kamerou stál celý život Ján 
Kohút. Jeden z najznámejších 
Trnavčanov v rodine filmárov 
bol herec, scenárista a režisér 
hraných filmov Jozef Režucha. 
V našom meste sa narodil aj 
hudobník, dramaturg, scenáris-
ta, spisovateľ, režisér hraných 
filmov Jozef Heriban. Postupne 
si chcem aspoň na niektorých 
z nich zaspomínať.

Jozef Ružička (*20. november 
1924 Trnava – †15. október 
1983 Bratislava, v niektorých 
zdrojoch býva uvedený aj ne-
správny rok úmrtia – 1973). Za 
slovenského štátu (1942) ako 
osemnásťročný nastúpil do 
funkcie asistenta kamery vo 
Filmovej spoločnosti Nástup. 
Súkromná spoločnosť vyrába-
la filmový žurnál, ktorý slúžil 
propagácii štátu a jeho fašis-
tickej vláde. Jožko Ružička bol 
vyučený fotograf a výučný list 
získal u renomovaného trnav-
ského fotografa pána Režuchu. 

Dokonale ovládal svoju prácu. 
Zručne retušoval negatívy fil-
mov a zvládal aj úpravu vyhoto-
vených fotografií. Jeho fotogra-
fické práce vynikali výbornou 
kompozíciou, precíznym sviete-
ním a brilantnosťou objektu. Či 
išlo o prírodnú scenériu, alebo 
zobrazenie ľudských postáv. 
Predvedené fotografické práce 
pri pohovoroch do zamestnania 
zaujali kameramanov, ktorí už 
vo filmovej spoločnosti Nástup 
pracovali (napr. Karol Kopři-
va, Karol Krška, Oto Patočka). 
Správne kompozičné videnie 
bolo hlavným dôvodom, že sa 
vo funkcii asistenta kamery 
uchytil.
Jozef Ružička pochádzal z ro-
diny živnostníka. Jeho otec 
vyrábal pre obyvateľov Trnavy 
a širokého okolia dobre známe 
prostriedky na čistenie domác-
ností. Jeho kvalitné cirokové 
metly, kefy na pranie, zmetáky 
z pružného konského vlasu, 
šatové kefy z pevne upravenej 
srsti, výbornej kvality, vydržali 
v domácnostiach dlhé roky. 
Koncom roku 1943 Jozef nastú-
pil na základnú vojenskú služ-
bu. Pôsobil v slovenskej armáde 
na východnom Slovensku. Tes-
ne pred vypuknutím SNP bola 
Slovenská armáda na východe 
republiky odzbrojená na zá-

Trnavčan, ktorý natočil s Viktorom Kubalom 
legendárneho Zbojníka Jurka

Pavel Forisch, foto: archív autora

Trnavčania v slovenskom filme 1

Jozef Ružička ako začínajúci spravodaj-
ský kameraman (1942)

V slovenskom filme pracovalo niekoľko rodákov z Trnavy, ktorý si zaslúžia, aby sme si na 
nich s úctou spomenuli. Väčšina z nich patrila medzi vlakárov, teda tých Trnavčanov, ktorí 
sa denno-denne stretávali na ceste do Bratislavy. Aj keď všetky svoje pracovné úspechy zaží-
vali v hlavnom meste, na svoj rodný domicil nezabudli. Tvorivú prácu týchto tvorcov filmov 
rôzneho druhu iste ocení aj mladšia trnavská generácia. Trnavskí seniori si iste budú pamä-
tať ich mená, ale aj tvorbu, ktorú nám zanechali. 

1 Slodob bol bývalý sklad, ktorý už neslúžil svojmu účelu. Slovenský film si ho v roku 1945 prenajal a zriadil dočasný filmový 
ateliér, ktorý využil na nakrúcanie prvých slovenských filmov. Keď sa Čsl. rozhlas v 50. rokoch presťahoval na Zochovú, Slovenský 
film sa presťahoval na Leninovo, terajšie Jakubovo námestie, a tam sídlil až do postavenia filmových ateliérov na Kolibe.
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klade rozhodnutia generálneho 
štábu nemeckých ozbrojených 
síl. Časť vojska bola odvelená 
na východný front a druhá časť 
do pracovných táborov, kde sa 
ocitol aj Jožko Ružička. 
Po skončení druhej svetovej 
vojny sa z pracovného tábora 
vrátil zúbožený, vychudnutý 
a zdravotne značne postihnutý. 
Jeho mladý organizmus doká-
zal sčasti prekonať neľudské 
podmienky, obrovské strádanie, 
ťažkú namáhavú prácu a per-
manentný hlad. Časom sa však 
prihlásili zdravotné ťažkosti, 

ktoré sa snažil prekonávať s po-
mocou lekárov a silou vlastnej 
vôle. V roku 1945 začal s plným 
elánom pracovať v spravodaj-
skom filme a asistoval význam-
ným kameramanom ako Karol 
Krška (blízky spolupracovník 
režiséra Paľa Bielika), František 
Lukeš, (výborný fotograf, ktorý 
sa vyučil vo fotografickom ate-
liéri svojho otca). Medzi ďalších 
patrili Karol Kopřiva, Otokár 
Patočka, Ján Blanár, Gustáv 
Pitrúň, Gustáv Riccini a ďalšími 
kameramani, pôsobiaci v spra-
vodajskom filme. 

Postupne si osvojil prácu s ka-
merou a začal pracovať ako 
samostatný kameraman. Spo-
čiatku sa mu darilo držať krok 
s renomovanými kameraman-
mi, ktorí spracovávali snímky 
do filmového týždenníka. Nová 
vlna prichádzajúcich asistentov, 
neskôr kameramanov, pracova-
la väčšinou s ľahkými ručnými 
kamerami a boli dostatočne 
mobilní. Jozef nechcel opustiť 
svoje stredne ťažké kamery BH 
a Šlechta, s ktorými sa nedalo 
robiť z ruky, ale kamera musela 
byť pre svoju váhu upevnená na 
statíve. 
Precíznosť, ktorá bola v ňom 
zakódovaná, mu časom sťažo-
vala prácu. V spravodajskom 
filme musel kameraman rea-
govať rýchle a pohotovo. Ak 
nie, utečie mu všetko, čo mal 
na filmový pás zaznamenať. 
Postupne odstúpil od reportáží 
a začal sa venovať klasickému 
a umeleckému dokumentárne-
mu filmu, pri ktorom pôsobil 
niekoľko rokov. Niekoľko jeho 
filmov bolo ocenených aj na 
filmových festivaloch. V doku-
mentárnom filme Za slobodu 
(1950) v réžii Stana Barabáša 
nakrúcal rekonštrukcie parti-
zánskych bojov v slovenských 
horách. V stredometrážnom do-
kumentárnom filme S Lúčnicou 
do Škandinávie spolupracoval 
s Dušanom Kodajom. Zaují-
mavý bol aj dokumentárny film 
z roku 1964 s Rudom Urcom 
Pán profesor sa vracia o smutne 
preslávených aktivitách Ferdi-
nanda Ďurčanského. 
Jozefa Ružičku často trápili 
zdravotné ťažkosti, ktoré ho pri-
nútili prácu prerušiť a venovať 
sa liečeniu. Uvedomoval si svo-
je neľahké postavenie a začal 
sa venovať snímaniu trikových 
záberov a úvodných titulkov pre 
celú Slovenskú filmovú tvorbu. 
Pracoval s trikovými kamerami, 

Dáždnik sv. Petra – jeden z filmov, na ktorých sa spolupodieľal Jozef Ružička 
ako kameraman (1958)
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ktoré si technicky dal upraviť na 
jednopolíčkové snímanie. 
V tom období (šesťdesiate roky) 
som začal viesť prevádzku 
dokumentárneho a populárno-
-vedeckého filmu. S riaditeľom 
tohto pomerne veľkého štúdia 
Lacom Kúdelkom sme začali 
uvažovať o založení animo-
vaného filmu na Slovensku. 
Podarilo sa nám to v roku 1966. 
Jozef Ružička ponúknutú prácu 
pre toto štúdio bez väčšieho 
váhania prijal a veľmi dobre sa 
rozhodol. Stal sa špičkovým 
kameramanom v tomto zaují-
mavom tvorivom odvetví. Do-
kázal s technikmi kamerového 
oddelenia sprevádzkovať staršie 
kamery. Zo Spojených štátov 
amerických obstaral v tom čase 
technicky najkvalitnejšiu triko-
vú kameru Oxberry. Podarilo 
sa ju zabezpečiť s podporou 
Filmexportu vďaka technické-
mu námestníkovi Slovenskej 
filmovej tvorby Jánovi Válkovi. 
Aj v Spojených štátoch americ-
kých používali uvedené kamery 
renomované štúdiá ako Walt 
Disney, Hellmann a ďalšie. 
Jozef sa stal dvorným kame-
ramanom Viktora Kubala, 
s ktorým natočil desiatky ani-
movaných filmov a rozprávok. 
Najznámejšie boli dobre známe 
seriálové večerníčky Peter, Cvik 
a Cvak, Jano, Janko Hraško, 
Dita, Puf a Muf, a aj krátke ani-
mované filmy pre dospelého 
diváka Šach, Jedináčik či Rebrík. 
V roku 1974 sa začal nakrúcať 
prvý slovenský celovečerný 
animovaný film Zbojník Jurko. 
Nová kamera mala veľa technic-
kých vymožeností, ktoré režisé-
rovi, výtvarníkovi a animátorom 
značne uľahčovali prácu. Jožko 
Ružička v animovanom filme 
zažil najväčšiu a najúspešnej-
šiu filmársku éru. Pekne o ňom 
píše v spomienkach na Viktora 
Kubala Rudolf Urc: „Popri sce-

náristovi, výtvarníkovi, animá-
torovi a ďalších tvorivých profe-
siách pri prvom celovečernom 
animovanom filme Zbojník 
Jurko si Jožko Ružička udržal 
svetovú úroveň kameramana 
v tomto lukratívnom a zaujíma-
vom tvorivom odvetví.“ 
Toto významné hodnotenie si 
v plnej miere zaslúžil. V celove-
černom animovanom filme mu 
rukami prešlo viac ako 50-tisíc 
obrázkov a vystriedalo sa veľa 
krásnych a majstrovský výtvar-
ne spracovaných pozadí. Film 
bol natočený za necelé dva 
roky a jeho premiéra sa usku-
točnila v marci 1977. Zbojník 
Jurko získal jednu z hlavných 
cien na významnom festivale 
detských filmov uskutočňova-
nom každoročne v Gottwaldove 
– v terajšom Zlíne. Film tam bol 
premietaný niekoľko mesiacov 
a kinosála bola stále naplne-
ná nadšenými divákmi. Mnohí 
z nich videli film aj niekoľkokrát. 
Predpokladám, že Jožko natočil 
posledný animovaný film Anti-
turista v roku 1979 s režisérom 
Vladom Kavčiakom. 
Koncom sedemdesiatych rokov 
sa mu začali ohlasovať chronic-
ké ochorenia, ktoré ho sprevá-
dzali od konca druhej svetovej 
vojny. Postupne začal chradnúť 
a upadať do nevládnosti. Veľmi 
sa tešil na ďalší celovečerný ani-
movaný film Krvavá pani, ktorý 
mal Viktor Kubal už pripravený 
v scenári a začal spracovávať 
prvé kreslené sekvencie filmu. 
Žiaľ, choroba bola silnejšia a Jo-
zef musel opustiť svoje najväčšie 
– filmové lásky. Zostali po ňom 
nezabudnuteľné filmy, krásne 
rozprávkové príbehy, ktoré nám 
ho budú navždy pripomínať.   
Pokračovanie: Nabudúce o režiséro-
vi Dušanovi Kodajovi.
Autor je trnavský rodák, ktorý dlhé 
roky pracoval v Slovenskej filmovej 
tvorbe 

Ocenenia literárnej súťaže 
O cenu Slovenského uče-
ného tovarišstva ..............
Slávnostné vyhodnotenie XVI. 
ročníka celoslovenskej literárnej 
súťaže O cenu Slovenského uče-
ného tovarišstva sa uskutočnilo 
15. mája Spolku sv. Vojtecha. 
Cenu predsedu Trnavského sa-
mosprávneho kraja získala Viera 
Pavlendová, nositeľkou Ceny 
primátora mesta Trnavy je Janka 
Blašková z Jaslovských Bohuníc, 
Cena predsedu Matice Slovenskej 
bola udelená Monike Mičudovej 
z Malaciek a Cena kultúry patrí 
Márii Kutákovej-Opatovskej z Tr-
navy.
V prvej kategórii žiakov a štu-
dentov do 15 rokov získal prvé 
miesto za poéziu Adam Kollár zo 
Starej Ľubovne, na druhom mies-
te sa umiestnili  Jana Biganičová 
zo Starej Ľubovne a Júlia Platková 
z Plavnice a na treťom Adriana 
Kigyósiová a Miriam Jackaninová 
zo Svidníka. 
V druhej kategórii pre autorov od 
16 do 30 rokov zvíťazila Barbora 
Plutová zo Starej Ľubovne, dru-
há je Eva Madiová z Bratislavy 
a o tretie miesto sa delia Silvia 
Magyrová zo Žarnovice a Alena 
Potočníková z Púchova. 
V tretej kategórii od 30 rokov je ví-
ťazkou Edita Striežencová z Trnavy, 
o druhé miesto sa delia Peter Šípoš 
z Topoľčian a Pavol Fekete z Košíc 
a tretia je Anna Lažová zo Svidníka.
Za prózu získal v prvej kategórii 
prvé miesto Ján Michal Riško, dru-
há je Viktória Ribovičová, obaja 
z Ľubotíc, a tretie miesto obsadila 
Klára Juščáková z Prešova.
V druhej vekovej kategórii zví-
ťazil Tomáš Gerbery z Plešivca, 
druhá je Eva Zajacová z Vysokej 
nad Kysucou, tretia Mária Ngová 
z Popudinských Močidlian.
V tretej kategórii patrí prvé 
miesto Jozefovi Páleníkovi zo 
Svinnej, druhá je Zuzana Martiš-
ková z Topoľčian, tretia Viktória 
Laurent-Škrabalová z Paríža.   
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Martin Jurčo, foto archív: Matúš Oľha

V 70. a 80. rokoch pracovala 
najmä s Jurajom Nvotom. Od 
80. rokov spolupracuje v Ra-
došinským naivným divadlom 
na mnohých inscenáciách 
(Jááánošík, Stvorenie sveta a i.). 
Ako prekladateľka spolupra-
cuje napríklad so Slovenským 
národným divadlom a ďalšími 
divadlami. Vyše 20 rokov učí 
aj na Divadelnej fakulte VŠMU. 
Okrem dramaturgie sa Trnav-
čanka Mirka Čibenková (žije tu 
už od svojho nástupu do diva-
dla) zaoberá nielen psycholó-
giou trnavského diváka, ale viac 
ako desať rokov je aktívna aj na 
ochotníckej scéne ako režisérka 
divadla Na strnisku, ktoré pô-
sobí v dome kultúry v mestskej 
časti Modranka. Ich úspešné 
naštudovania (napr. Konečná 
stanica, Macko Pu) videlo už 
niekoľko tisíc divákov. Aktívna 
je aj jej spolupráca s Rozhlasom 
a televíziou Slovenska. V Slo-
venskom rozhlase pripravovala 
niekoľko rokov cyklus Večery 
Trnavského divadla a prekladala 
aj hry pre Slovenskú televíziu. 
Základom však zostali desaťro-
čia jej práce pre divadlo v Trna-
ve. Stála za takými inscenáciami 
ako napríklad Charlie, Traja 
mušketieri, Kone sa strieľajú 
(v súčasnosti sú uvádzané v Či-
nohre SND v Bratislave), Tajom-
ný pokoj vecí alebo Zlatý kľúčik.
 Nedávno otvárali v Púcho-
ve novú budovu mestského 
divadla. Je to asi po dlhých 
rokoch nový divadelný 
priestor na Slovensku, ak 
nepočítame dokončenie novej 

budovy SND v Bratislave. Vy 
sa k Púchovu a k divadelnej 
tradícii v tomto meste hlásite 
aj po dlhých rokoch odvtedy, 
čo ste sa presťahovali do Tr-
navy.
- Mama bola jednou z prvých 
vyštudovaných slovenských 
režisérok na Slovensku. Štu-
dovala u slávnej režisérky 
Magdy Husákovej-Lokvencovej. 
Pôsobila ako profesionálna 
herečka v Divadle pracujúcich 
v Považskej Bystrici, keď tam 
pôsobil napríklad Jozef Króner. 
A neskôr hrala aj v Divadle P. 
Jilemnického v Žiline. Otec mal 
inú profesiu, bol diplomat. Tak-
že chodila s ním po svete. Keď 
sa zo sveta vrátili do Púchova, 
už sa profesionálnemu divadlu 
nevenovala, zostala pri ochot-
níkoch. Minule som si pozerala 
jej kroniky, odviedla 52 ochot-
níckych premiér. Dokonca za 
Dürrenmatových Fyzikov, ktoré 
vraj boli lepší ako tí v Divadle 
na Vinohradoch v Prahe, do-
stala aj ocenenie od vtedajšieho 
prezidenta Gustáva Husáka. 
Sama som nevedela, akou 
cestou sa profesionálne ube-
rať. Jeden čas som rozmýšľala 
aj o tom, či sa nedať otcovou 
cestou, teda na dráhu diplo-
mata. Nakoniec som išla na 
VŠMU, no nie priamo, pretože 
ma neprijali, keďže otec bol 
produbčekovsky orientovaný 
a boli tam kádrové problémy. 
Odišla som najprv do Brna na 
rok študovať do jazykovej školy. 
Okrem toho, vo svojej tvrdo-
hlavosti som sa išla sťažovať na 

ministerstvo školstva, že ako je 
možné, že ma neprijali, napriek 
úspešným prijímačkám. Tam 
mi poradili, že z kádrových 
dôvodov to nie je možné, ale 
dobré by bolo, keby som začas 
robila v nejakom robotníckom 
povolaní, a aby mi tá úderka 
potom dala odporúčanie na 
štúdium. Tak som popri štúdiu 
jazykov v Brne chodila každý 
deň do Moravského múzea. 
Zobrala som vedro a handru 
a rok som tam upratovala. 
A potom mi dali odporúčanie 
a mohla som študovať. 
 Prijali vás aj na herectvo 
na Janáčkovu akadémiu mú-
zických umení do Brna, ale 
aj na divadelnú vedu na bra-
tislavskú VŠMU. Takže ste 
si mohli vybrať. Vybrali ste 
si Bratislavu. Nešli ste však 
študovať dramaturgiu, ale 
divadelnú vedu.
- Divadelná veda ako teoretický 
odbor ma veľmi nebavil. Chcela 

Základnou filozofiou bolo nepodceňovať diváka
V našom seriáli venovanom 40. výročiu vzniku Divadla pre deti a mládež, ktorého pokračovate-
ľom je Divadlo Jána Palárika, nemôže chýbať dramaturgička divadla Mirka Čibenková. Rodáčka 
z Púchova absolvovala bratislavskú VŠMU a ako jej generační spolupútnici, aj ona zakotvila 
v roku 1976 v Divadle pre deti a mládež v Trnave, kde dodnes pôsobí ako dramaturgička. 
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som byť bližšie k divadlu, a tak 
som chodila za hercami a re-
žisérmi na ich tvorivé hodiny. 
Môj pedagóg profesor Ján Boor 
zo mňa chcel mať divadelnú 
vedkyňu a často ma káral, že 
mám sedieť v knižnici a nie ro-
biť divadlo. Od prvej chvíle som 
teda dala najavo, že chcem žiť 
divadlom.  
 S generačnými kamarátmi 
– divadelníkmi ste potom 
prešli do Trnavy. Dalo sa po 
absolutóriu divadelnej vedy 
robiť dramaturgiu?
- Na škole vznikli silné putá 
medzi mnou a hereckým a re-
žijným ročníkom. Často som 
chodila na ich hodiny, pracovne 
(aj ľudsky) sme si veľmi rozu-
meli najmä s Jurajom Nvotom. 
Aj absolventské predstavenie už 
bolo naše autorské, aj keď to 
bola adaptácia Záborského hry 
Bitka pri Rozhanovciach. V tom 
predstavení sme sa generačne 
vyjadrili, čo nebolo vždy bežné. 
Boli sme silný ročník – bola 
tam Zdena Studénková, Štefan 
Kožka, Iveta Mandžárová a Jo-
zef Vajda. Juraj Nvota tak akosi 
automaticky ku mne inklinoval, 
lebo mal vo mne sparingpart-
nera, ktorý písal aj dramatur-
goval, takže ma ťahal so sebou. 
Keď herecký ročník s režisérom 
Nvotom dostal ponuku prísť 
do Trnavy, povedali, že prí-
de s nimi aj dramaturgička. 
A keďže takéto miesto už mali, 
prijali ma do funkcie lektora. 
Celé to prvé obdobie, zhruba 
8 – 9 rokov, sme pracovali tým 
systémom, že som písala sce-
náre, adaptovala a Juraj Nvota 
to režíroval. Potom až prišli tie 
známe hry dvojice Lasica – Sa-
tinský, či hry Stanislava Štepku. 
 Vy ste do Divadla pre deti 
a mládež prišli ako druhá 
generačná vlna, po ročníku, 
v ktorom bol Blaho Uhlár.
- Tam bol Maroš Zednikovič, 

Zuzana Krónerová, Vladimír 
Jedľovský, a potom prišli spo-
mínaní moji spolužiaci. Všetci 
sme sa poznali, tie vzťahy boli 
už zabehnuté. Pretože sme 
boli divadlo pre deti a mládež, 
robili sme v sezóne zhruba dve 
inscenácie pre deti. Boli presné 
kvóty na domáci a prevzatý re-
pertoár. Aby sme sa vyhli rôz-
nym nanúteným autorom, sme 
si začali písať vlastné úpravy 
a hry. Napríklad, všetky diva-
dlá hrali Solovičove hry, a my 
sme sa tomu vyhli. Nehovorím 
teraz o jeho výborných divadel-
ných aj rozhlasových dielach, 
ale o tých angažovaných. My 
sme išli na to drzo, hneď sme 
si zobrali Rómea a Júliu. Mali 
sme totiž veľký herecký poten-
ciál, a preto sme si vymysleli 
troch Rómeov a tri Júlie. Boli to 
tri podoby lásky, Jaro Filip bol 
ako Casanova, Jano Zachar bol 
taký John Lennon – intelektu-
ál a bojovník za mier a Štefan 
Kožka bol klasický Rómeo. Aj 
známa balkónová scéna sa 
hrala na trikrát. Všetko to sme 
uviedli bez toho, aby sme po-
rušili pôvodné Shakespearovo 
dielo a preklady Zory Jesenskej 
a Jozefa Kota. To bolo jedno 
z našich slávnych predstavení. 
Ďalšou veľkou spomienkou je 
zájazd do Francúzska s úspeš-
ným predstavením Charlie. 
V Trnave sa, napríklad, uviedol 
prvýkrát scenár Milana Lasicu 
a Júliusa Satinského Náš priateľ 
René, ktorý cenzúra v Bratisla-
ve nedovolila uviesť. V osobe 
nášho riaditeľa a milovníka 
divadla Ladislava Podmaku sme 
mali pre mnohé tieto projekty 
veľkú oporu, on vedel mnohé 
veci obhájiť aj pred cenzúrou.
 Boli ste v podstate mladý 
súbor z dvoch ročníkov, to 
znamená, že asi tá generačná 
výpoveď bola čistá.
- Boli tam aj starší kolegovia 

Vierka Pavlíková, Miško Mon-
ček či Gitka Ševčovičová. No 
všetko sa to skĺbilo a necítili 
sme generačné napätia. Čes-
koslovensko bolo taký ostrov, 
bolo problémové vycestovať, 
preto sme my žili v divadle. 
Varili sme si, skúšali sme, 
dokonca moje dieťa vyrastalo 
v divadelnom prostredí. Veľkú 
časť nášho života sme preží-
vali v divadle. Mali sme veľmi 
dobré vzťahy s vysokoškolákmi. 
Dávali sme im aj výročné ceny, 
napríklad za predstavenia, 
ktoré videli 10 alebo 15-krát. 
Podobne aj moji kolegovia po-
máhali vysokoškoláčkam na 
trnavskej Pedagogickej fakulte 
s rôznymi programami. Na-
priek tomu, že sa veľa točilo na 
Kolibe, aj 30 filmov ročne, veľa 
sa robilo televíznych inscená-
cií, všetko sa stíhalo. Celé sa to 
skončilo zhruba v polovici 80. 
rokov, keď sa postupne začali 
niektorí tvorcovia z tejto veľkej 
rodiny presúvať do Bratislavy.
 Žili ste teda aj s divákmi.
- Najmä inscenácie dvoch re-
žisérov Blaha Uhlára a Juraja 
Nvotu boli tie erbové. To, čomu 
sa dnes hovorí after party po 
premiére, trvalo od piatka do 
nedele. Boli to veľké stretnu-
tia s divadelnými kamarátmi. 
Vtedy bolo bežné, že diváci po 
predstavení chceli diskutovať 
s tvorcami inscenácie. A v tom 
období medzi tvorcov patrili 
také osobnosti ako Stanislav 
Štepka, Lasica so Satinským, 
Martin Porubjak. Z Prahy som 
zavolala choreografa Franka 
Towena, ktorý robil choreo-
grafie napríklad Helene Von-
dráčkovej a Jiřímu Kornovi. 
Spolupracovali sme s výborný-
mi scénografmi a výtvarníkmi, 
napríklad s Milanom Čorbom, 
Monou Hafsahl alebo s Trnav-
čanom Jozefom Dókom ml. 
Neskôr veľkou hereckou a hu-
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Vaše bránice rozochvejú divadlo 
Do houslí a divadelný spolok 
Frída. Tešiť sa môžete na exce-
lentné výkony Michaely Doleža-
lovej, Romana Vencla, Radima 
Nováka, Martina Trnavského 
a Božidary Turzonovovej.
Štvrtok bude patriť rodinnej ko-
médií Výročí v podaní divadla 
Do houslí, v ktorej sa nájde na-
ozaj každý. O pol deviatej večer 
sa začne rozvíjať príbeh manže-
lov Heleny a Jana Lexových osla-
vujúcich dvadsiate piate výročie 
svadby. Počas romantickej 
večere si pripomínajú spoločne 
prežité chvíle – zoznámenie, 
prvé rande, narodenie prvého 
dieťaťa, ale tiež neveru... Insce-
nácia s ľahkosťou, nadhľadom 
a humorom rieši každodenné 

problémy partnerského života. 
Výnimočná je tým, že využíva aj 
filmový strih, ktorý sa v divadle 
vidí len veľmi zriedkavo. Vďaka 
nemu má predstavenie od za-
čiatku až do konca neobvyklé 
tempo a spád. Toto originálne 
komediálne leporelo osloví všet-
ky vekové kategórie. Autormi 
scenára, režisérmi a zároveň 
hercami sú Michaela Doleželová 
a Roman Vencl. 
V piatok 27. júna sa budete môcť 
zabaviť pri čiernej komédii reží-
rovanej Jakubom Nvotom s ná-
zvom Kosa. Nechajte sa vtiahnuť 
do deja, v ktorom starého mlá-
denca nečakane prekvapí v jeho 
skromnom byte muž v maske 
vydávajúci sa za smrť a nalie-
ha, aby s ním šiel do záhrobia. 

Mládencovi sa ísť nechce a na-
vyše je to jeho prvý deň v práci, 
ktorú si našiel cez inzerát a rád 
by urobil dobrý dojem na šéfku. 
Predstavením vás bude sprevá-
dzať jazzová kapela a skvelými 
hereckými výkonmi vás očaria 
Božidara Turzonovová, Radim 
Novák a Martin Trnavský.
Mestská samospráva, ktorá 
Radničné hry organizuje, ani 
tento rok nezabudla na det-
ských divákov. Pre nich budú 
pripravené tvorivé dielne a ve-
selé divadelné predstavenie 
v piatok o 17. hodine.
Predpredaj vstupeniek je v sieti 
Ticketportál, v mestskej veži 
(TTi) alebo pred predstavením 
na radnici. Detské predstavenie 
je zdarma. 

Radničné hry vás prevedú manželským 
príbehom a pozvú do záhrobia
Nádvorie radnice opäť ovládne smiech a dobrá nálada. Malý divadelný festival pod holým 
nebom s názvom Radničné hry prichádza aj tento rok spolu s letom vo štvrtok 26. a v piatok 
27. júna. Skvelé komédie umožnia všetkým oddýchnuť si od každodenných starostí a spôso-
bia, že spoza brány radnice bude počas dvoch letných večerov počuť salvy smiechu. 

Jana Gmitterová

dobnou osobnosťou divadla 
bol Jaro Filip, ktorý tu pôsobil 
jedenásť rokov. Všetko bolo 
skĺbené ako jeden mechaniz-
mus. Pozvali sme Tibora Hus-
zára, aby fotil naše inscenácie 
a dávali sme si záležať aj na 
plagátoch predstavení. Dnes je 
to problém, lebo zväčša na také 
veci nie sú peniaze. 
 V deväťdesiatych rokoch 
ste spolupracovali, naprí-
klad, s domácim režisérom 
Michalom Babiakom, ale aj 
s Michalom Spišákom.
- V každom období sme museli 
hľadať správny prístup k divá-
kovi, čo určovala aj doba. Pre 
mňa je najpodstatnejšie ne-
podceňovať diváka. Napríklad, 
v 90. rokoch, v čase, keď boli 

mnohé veci tabuizované, sme 
prišli s inscenáciou Diagnóza 
AIDS o láske a partnerskom 
vzťahu dvoch mužov. Som 
rada, že sa mi tento intímny 
príbeh podarilo dostať do kon-
zervatívneho prostredia Trnavy, 
a navyše, v úlohách partnerov 
mali možnosť zažiariť Vladimír 
Jedľovský a Štefan Kožka. Tento 
text sa dožil aj svojej rozhlaso-
vej verzie v naštudovaní režisé-
ra Martina Kákoša. Dobré bolo, 
že sa mnohé projekty rozšírili 
na celé cykly. Spomeniem na-
príklad náš nápad s režisérom 
Michalom Babiakom inscenovať 
hru chorvátskeho autora Mira 
Gavrana, z čoho vznikol me-
dzinárodný festival Gavranfest 
– festival inscenácií Gavrano-

vých diel. Z posledných insce-
nácií v tejto sezóne by som 
rada spomenula úspešnú spo-
luprácu s režisérom Kamilom 
Žiškom na inscenácii pre deti 
Zlatý kľúčik. Po vyše tridsia-
tich rokoch života v Trnave sa 
dnes už cítim ako Trnavčanka 
a trnavské publikum, ktoré 
chodí na naše predstavenia, si 
veľmi vážim. Považujem ich za 
našich hostí, ktorí k nám dob-
rovoľne prídu na návštevu. Vo 
svojej práci dramaturga som 
sa vždy snažila, aby sme my 
divadelníci boli dobrými hos-
titeľmi. Snažila som sa drama-
turgicky ponúknuť divákom, 
čo ich zaujíma, čo ich možno 
trápi, ale zároveň ich aj skvele 
pobaviť aj rozptýliť.  
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  Súťažná prehliadka 
fotografií FoTToFest 2014 
v mestskom amfiteátri
Mestský amfiteáter v Trnave 
7. júna o 13. hodine už po 
piaty raz ožije súťažnou pre-
hliadkou fotografií v plenéri, 
ktorú organizuje trnavský 
fotoklub IRIS v spolupráci 
s Mestom Trnavou pod ná-
zvom FoTToFest 2014.
Tak ako po minulé roky, aj 
tento rok budú môcť foto-
grafi vystaviť na priprave-
ných sieťach svoje fotografie 
a podeliť sa s ostatnými 
o svoje videnie sveta okolo 
nás. Formát, žáner ani tech-
nika vyhotovenia fotografií 
nie sú predpísané. Usporia-
datelia si však vyhradzujú 
právo neprijať do súťaže 
a na prezentovanie fotogra-
fie, ktoré sú v rozpore s dob-
rými mravmi a so všeobecne 
záväznými právnymi pred-
pismi Slovenskej republiky. 
Registrácia vystavujúcich sa 
začne o 12. hodine.
Odborná porota udelí jednu 
cenu za vystavenú fotogra-
fiu alebo kolekciu fotografií 
v kategórii do 16 rokov a 3 
ceny vo vekovej kategórii 
nad 16 rokov. Ako sa už sta-
lo tradíciou, do hlasovania 
o najlepšiu fotografiu sa 
budú môcť zapojiť aj náv-
števníci tohto podujatia. Na-
lepením fotobodu na kartu 
vystavujúceho autora budú 
môcť podporiť svojho fa-
vorita. Fotobod dostanú pri 
vstupe do areálu amfiteátra.
V priestoroch kaviarne bude 
od 13. do 17. hodiny mož-
nosť prezentovať autorské 
multimediálne prezentácie.
Návštevníkom i vystavujú-

CD-platňu slávnostne uviedli do 
hudobného života v Zrkadlovej 
sieni Divadla Jána Palárika. Al-
bum je prvým nosičom zamýšľa-
ného cyklu vydavateľstva pripra-
viť profily mladých slovenských 
vokálnych interpretov klasickej 
hudby.
Nahrávka Pavla Bršlíka (nar. v r. 
1979) prináša výber z piesní 
a piesňových cyklov (Slzy a úsme-
vy, Zo srdca, Drobné kvety, Slo-
venské ľudové piesne) Mikuláša 
Schneidra-Trnavského v komor-
nom sprievode klaviristu Róberta 
Pechanca. Podľa jednej z najpo-
pulárnejších skladateľových piesní 
uviedli nový nosič do života po-
vestnými ružičkami (na fotografii 
zľava klavirista Róbert Pechanec, 
Pavol Bršlík, no najmä „krstní“ 
rodičia – muzikologička Edita 
Bugalová, vnuk skladateľa Štefan 
Bugala a zástupca sponzora). 

„Nový titul je ďalším vrstvením 
nadčasovosti tvorby skladateľa. 
Nové dramatické poňatie piesní 
v podaní Pavla Bršlíka a hlavne 
medzinárodný formát vyda-
nia CD nosiča má mimoriadny 
význam najmä pre prezentáciu 
slovenského umenia v zahrani-
čí. Taký reprezentatívny vyber 
piesní dosiaľ ani nebol nahratý 
v takejto podobe na CD nosiči. 
V minulosti napríklad operná 
speváčka Gabriela Beňačková 
vydala dvojplatňu s pozoruhod-
nými a neznámymi piesňami 
Schneidra-Trnavského z jeho 
mladosti. V prípade Bršlíkovho 
CD opäť nachádzame niekoľko 
takých titulov, ktoré potešia aj 
tých, čo tvorbu skladateľa po-
znajú. Mňa osobne zaujala aj 
časť samostatných piesní na CD, 
najmä ťažká expresívna pieseň 
Neobzeraj sa s textom Andreja 
Žarnova, ktorá znie v Bršlíkovom 
prevedení veľmi presvedčivo,“ 
povedala Edita Bugalová. Nový 
nosič má podobu malej knižky 
formátu CD platne a obsahu-
je okrem portrétov všetkých 
tvorcov aj presnú informáciu 
o skladbách a texty v slovenčine 
a angličtine.
Tenorista Pavol Bršlík patrí medzi 
najvýznamnejších predstaviteľov 
mladej generácie slovenských 
operných spevákov, ktorého 
úspechy sú známe nielen na Slo-
vensku, ale predovšetkým v za-
hraničí. Hosťoval na operných 
scénach a koncertných pódiách 
v Paríži, Londýne, Mníchove, 

Večný Majster má novú 
interpretáciu svojich piesní
Mikuláš Schneider-Trnavský patrí asi medzi večné inšpiračné 
zdroje a ľudovosť jeho mnohých skladieb láka aj mladých 
interpretov. Jedným z nich je aj mladý, no vo svete úspešný 
operný spevák, tenorista Pavol Bršlík. Jeho debutom na CD 
platni je najnovšia nahrávka piesní Mikuláša Schneidra-Tr-
navského s názvom Songs. 

Martin Jurčo, foto: Branislav Šimončík
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cim spríjemní deň od 15. do 
16. hodiny vystúpenie br-
nianskeho bluesového dua 
Drinkers – Dareka Neumana 
a Martina Kostaša. Vyhlá-
senie výsledkov súťaže, 
spoločná fotografia všetkých 
účastníkov a ukončenie celej 
akcie sa predpokladá pri-
bližne o 17.30 h.

  So slnovratom prichá-
dza Ekofest a otvára leto 
v Kamenáči
Trnavské leto v Kamennom 
mlyne otvorí presne v deň 
letného slnovratu 21. júna 
siedmy ročník benefičného 
environmentálneho festivalu 
Ekofest. Jeho ideu podčiark-
ne po prvý raz príjemné prí-
rodné prostredie vynovené-
ho amfiteátra, kde sa usku-
točnia koncerty slovenských 
kapiel Ine kafe, Polemic, 
DESmod, Zóna A, Konflikt, 
Helenie oči, Zoči Voči, Wild 
people, talianskej kapely For 
Those Afraid a skupiny Gygy 
z Česka. Novinkou festivalu 
bude aj športový program 
na kúpalisku v Kamennom 
mlyne s turnajmi v triatlone 
a v stolnom tenise. 
„Dôvodom zmeny miesta 
festivalu je nielen výstavba 
City arény vedľa amfiteát-
ra na Halenárskej, kde sa 
Ekofest konal v minulých 
rokoch, a s výstavbou súvi-
siace mnohé, najmä doprav-
né obmedzenia, ale aj to, že 
obnovený amfiteáter v Ka-
mennom mlyne vytvorí pod-
ujatiu o poznanie príjemnej-
šiu atmosféru a svojím prí-
rodným prostredím ešte viac 
umocní jeho environmentál-
ny rozmer. V novom areáli 

Od stredoškolských čias sa 
zaujíma o folklór a hru na 
,,etno“ hudobné nástroje, naj-
mä slovenské aerofóny fujaru, 6 
dierkovú píšťalu, píšťalu ,,kon-
covku“. Vyštudoval etnológiu, 
doktorát z etnológie robil na 

Katedre etnológie a etnomu-
zikológie v Nitre. V súčasnosti 
pôsobí ako vedecko-pedago-
gický pracovník na Katedre 
etnológie a mimoeurópskych 
štúdií na UCM v Trnave. Špecia-
lizuje sa najmä na problemati-
ku náboženstva s ťažiskom na 
hinduizmus, religiozity, rituálu, 
a teóriu antropológie a kultúry. 
Veľa cestoval, často i stopom, 
navštívil Albánsko, Srbsko, 
Bosnu a Harcegovinu, Čiernu 
Horu, Slovinsko, Macedónsko, 
Bulharsko, Rumunsko, Kosovo, 
Chorvátsko, Ukrajinu, Maroko, 
Turecko, Izrael, Indiu (aj na vý-
skumnom pobyte bengálskeho 
višnuizmu), Francúzsko, Špa-
nielsko, Nemecko, Taliansko... 
Teraz už cestuje menej, pretože 

Ildikó Kraicová, Romanika

Jeho snom je napísať knihu
Matej Karásek: „Najvulgárnejšia podoba masovej kultúry 
spočíva v absencii symbolu a metafory“

Berlíne, Zürichu či v Metropolit-
nej opere v New Yorku. Okrem 
iných spolupracoval s Berlínskou 
filharmóniou, London Symphony 
Orchestra, Bavorským rozhlaso-
vým symfonickým orchestrom 
pod taktovkou dirigentov ako 
Riccardo Muti, Gustavo Duda-
mel, Colin Davis či Kurt Masur. 
Základnou scénou, na ktorej 
začínal i dnes pôsobí, je Opera 
Slovenského národného divadla 
v Bratislave. 
Vždy v zahraničí, keď si pub-
likum pýtalo prídavok, Pavol 
Bršlík zaradil pieseň Mikuláša 
Schneidra-Trnavského. Poslu-
cháči sa pýtali, o čom spieva, 
a tak im text vyrozprával. Aj vďa-
ka medzinárodnej speváckej sú-
ťaži nesúcej skladateľovo meno, 
ktorá sa uskutočňovala v Trnave, 
sa jeho piesne stali súčasťou 
repertoáru mnohých zahranič-
ných sólistov. Booklet k nosiču 
má preto rozsiahlu edičnú po-

známku a texty aj v angličtine 
v preklade Johna Minahaneho. 
Ako Pavol Bršlík poznamenáva 
– Schneider-Trnavský je povinná 
literatúra pre každého speváka 
a vyrastá s ňou od základnej 
umeleckej školy. Aj on okúsil 
čaro a atmosféru Speváckej sú-
ťaže Mikuláša Schneidra-Trnav-
ského, ktorú v minulosti vyhral. 
Pôvodne plánovaný 22. ročník, 
ktorý mal byť v máji tento rok, 
sa však neuskutočnil a zdá sa, 
že súťaž už celkom odišla do 
minulosti.
Platňa Mikuláš Schneider-
-Trnavský: Songs sa nahrávala 
v priestoroch bratislavskej Kon-
certnej sály Dvorana na Vysokej 
škole múzických umení pod 
vedením hudobného režiséra, 
známeho slovenského skladateľa 
strednej generácie Peta Zagara. 
CD sa bude prezentovať aj počas 
Viva Musica! festivalu, ktorý bude 
21. až 28. júna v Bratislave. 
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pripravujeme pre účastníkov 
Ekofestu viacero noviniek 
a prekvapení. Prínosom bude 
v prípade priaznivého poča-
sia aj možnosť využiť kúpa-
lisko Kamenný mlyn hneď 
vedľa amfiteátra na príjemné 
letné osvieženie. Kto chce, 
odskočí si z bazéna rovno 
na koncerty, a keď ho hudba 
rozpáli, skočí zas do bazéna, 
pretože Ekofest 2014 otvorí 
trnavské leto v Kamenáči,“ 
povedal s úsmevom riaditeľ 
festivalu Matej Lančarič.
Dobrým zvykom Ekofestu je 
premietanie dokumentárnych 
filmov s environmentálnou 
tematikou, ktoré sa začne už 
v piatok 20. júna o 8. hodi-
ne v kine Hviezda a potrvá 
v štyroch pásmach až do 
neskorého večera. Vstup na 
premietanie je bezplatný. 
Bezplatné premietanie filmov 
bude aj súčasťou sobotné-
ho programu v Kamenáči, 
spoločne s výstavami Gré-
ty Zubovej, Matúša Plecha 
a Priateľov Zeme. Nebudú 
chýbať ani prezentácie en-
vironmentálnych združení, 
besedy a diskusie. Hovoriť sa 
bude o projekte komunitného 
zelovoca v Trnave, o zdravých 
potravinách, o prínosoch 
rodinných fariem, a tiež na 
cyklistickú tému. 
Samozrejmosťou je bohatý 
program pre deti s tvorivými 
envirodielňami, maľovaním 
na tvár a možnosťou vyskákať 
sa do sýtosti na trampolíne.
Výťažok z podujatia bude 
opäť venovaný na výsadbu 
stromov v Trnave. 
Viac informácií o Ekofeste 
2014 získate na www.eko-
fest.sk

začal gazdovať a neďaleko Tr-
navy chová kozy. Založil kapelu 
Abraka Dub, ktorá hrá ,,sloven-
ské ľudové reggae“, zmes reg-
gae, wordmusic a slovenského 
folklóru. Hrá v sláčikovej ľudovej 
hudbe Picúchovci. Momentálne 
pripravuje knihu o transformácii 
tradície bengálskeho višnuizmu 
v hnutí HaréKrišna. Na jeseň sa 
chystá na výskum do Indie, kde 
bude skúmať iniciačné obrady 
v hinduistickej tantre so zrete-
ľom na kult ženských bohýň. Má 
sen napísať beletristickú knihu, 
avšak nevie, či sa mu splní, lebo 
pri svojom zamestnaní má veľa 
práce s publikovaním vedec-
kých textov. Mgr. Matej Karásek, 
PhD., hosť nášho májového 
Prak-u. 

Ústrednou témou Prak-u bola 
prednáška Osud fujary. Matej 
nám povedal v historickom kon-
texte pekný príbeh tohto sloven-
ského ľudového nástroja. Zahral 
na svojej fujare intímne valašské 
piesne, predviedol hru na kon-
covke a píšťale. Jeho vystúpenie 
dopĺňala sláčiková ľudová hudba 
Picúchovci, v ktorej hral na viole 
a gitare. Prak sa niesol v znamení 
ľudových piesní, z ktorých spo-
meniem moju obľúbenú man-
trickú Chodila dievčina. Záver 
večera patril hudobnej skupine 
Romanika. 

  Folkloristika aj antropo-
lógia operujú s termínmi ako 
sú folklór a kultúra. Kým 
antropológia skúma kultúry 
vrátane folklóru, folkloristika 
skúma folklór ako taký. Ku 
ktorej vedeckej disciplíne či 
konceptu viac inklinuješ?
Osobne sa identifikujem skôr 
s konceptom antropológie. Kul-
túra, spoločnosť, sociálne vzťa-
hy, ale aj špecifický a konkrétny 
obraz sveta ľudí, ktorých skú-
mame, sú nevyhnutným kon-
textom folklóru. Ak chce bádateľ 

folklóru skutočne porozumieť, 
musí záber jeho záujmu samot-
ný folklór ďaleko presahovať. 
Často mám skeptický dojem, že 
napriek mnohým dátam a po-
znatkom, ktorými folkloristika 
disponuje, máme len veľmi malú 
šancu do hĺbky pochopiť význa-
my, ktoré svojmu dielu pripiso-
vali jeho tvorcovia. Dalo by sa 
to prirovnať pomyselnej situácii, 
keď o niekoľko storočí ľudia 
nájdu zbierku vtipov z dnešnej 
doby. Budú sa tešiť, že sa im 
podarilo zachovať čosi o humo-
re ľudí z 21. storočia, ale pointa 
vtipu im môže ostať úplne ne-
známa bez poznania kontextu 
doby, v ktorej vznikol. Na druhej 
strane by som bol však veľmi 
nerád, ak by tento príklad vy-
znel v tom zmysle, že folklór je 
výsostne záležitosťou minulosti. 
Folklór je tu stále prítomný, no 
objavuje sa v nových formách 
a podobách, a práve predstava 
o tom, že folklór je čosi, čo už 
pominulo a týka sa len minu-
losti, prípadne nejakej exotickej 
alebo ojedinelej prítomnosti, 
je bremenom tohto konceptu, 
ktoré dokonca aj nejednému 
antropológovi či etnológovi brá-
ni identifikovať folklór aj v jeho 
súčasných prejavoch. To je však 
už zrejme iná téma.
  Pojatie folklóru sa často 
folkloristami a antropológmi 
považuje za pozostatky dáv-
nych mytológií. Ako vnímaš 
mytológiu – prvotný materiál 
umenia, v súčasnej kultúre? 
Toto by bolo potrebné trochu 
spresniť. V prvom rade treba 
spresniť to, o akom folklóre 
a o akom druhu folklóru sa baví-
me. Je však pravda, že sa najmä 
o slovesnom folklóre, ako naprí-
klad o rozprávkach, hovorilo ako 
o akýchsi zrúcaninách mýtov, na 
základe ktorých by, povedzme, 
bolo možné rekonštruovať mýty 
alebo náboženské predstavy eu-
rópskych národov z časov pred 
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  Leto sa začne aj na fes-
tivale Trnavská 13
Veľký multižánrový festival 
Trnavská 13 sa uskutoční 13. 
a 14. júna v športovom areáli 
Slávia. Pripravený je bohatý 
kultúrny, občiansky a športo-
vý program. Dovedna tu vy-
stúpi osemnásť slovenských 
kapiel. Vidiek, Zuzana Sma-
tanová, Komayota, Slobodná 
Európa a ďalší – samé známe 
značky, ktoré sú zárukou kva-
litných hudobných zážitkov. 
Nebudú chýbať prezentácie 
trnavských športových klubov 
a bohatý celodenný program 
pre deti. Súčasťou festivalu 
bude aj historicky prvý tri-
násťkilometrový večerný beh 
Trnavská 13 po meste.
„Trnavská 13 už dávno nie 
je iba najväčší pivný pochod 
v strednej Európe s viac 
ako 3 200 registrovanými 
účastníkmi. Aj doposiaľ spre-
vádzal túto akciu kultúrny 
program, teraz však chce-
me dosiahnuť ešte vyššiu 
spoločenskú úroveň. Naším 
cieľom je zorganizovať letný 
festival s najväčším záberom 
na Slovensku. Motto festivalu 
znie: Leto sa začína v Tr-
nave,“ hovoria organizátori 
podujatia z občianskeho 
združenia Trnavská 13. 
Mladé kapely si zasúťažia 
o Cenu Mariána Makara 
Mrvu, obľúbeného trnavské-
ho hudobníka, skladateľa 
a publicistu, ktorý zomrel po 
krátkej ťažkej chorobe pred 
rokom 1. mája. Novinkou 
festivalu bude oddychová 
zóna pre návštevníkov s ka-
pacitou viac ako 100 ľudí, 
kde sa bude premietať film 
Čo iné mu zostáva založený 

príchodom kresťanstva. Netvr-
dím, že táto myšlienka nám už 
dnes nemá čo povedať, ale treba 
pripomenúť, že tieto myšlienky 
môžeme datovať do romantic-
kých a obrodeneckých čias 19. 
storočia. Medzi jej priekopníkov 
patrili napríklad aj známi bratia 
Grimmovci a od tých dôb sa 
v etnológii a antropológii udialo 
pomerne veľa vecí. 
Čo sa však týka postavenia 
mytológie v súčasnej kultúre, 
osobne sa prikláňam k tomu 
názoru, že sa mytológia ani tak 
do súčasnej kultúry neprojektu-
je, ako je skôr mytologická látka 
postavená na vzorcoch, ktoré 
sú v podstate platné i dnes. 
Domnievam sa, že štruktúra 
mytologického príbehu sa zá-
sadne nemusí líšiť od štruktúry 
výstavby príbehov súčasnej po-
pulárnej kultúry, ktoré môžeme 
vidieť pokojne aj sfilmované vo 
veľkofilmoch. Môžu sa meniť 
kulisy, postavy a situácie, ale 
vzorec príbehu nezriedka ostáva 
nezmenený. 
  Ako na teba dolieha súčas-
ný masový charakter kultúry?
Trpím alergiou voči mnohým 
prejavom masovej kultúry, no 
na druhej strane situáciu nevi-
dím čierno-bielo, pretože som 
presvedčený, že nejeden výtvor 
masovej kultúry je postavený 
na schéme, ktorá má totožný 
vzorec so vzorcom mýtov alebo 
rozprávok. Myslím si, že ľudstvo 
neustále reprodukuje rovnaké 
schémy výstavby príbehu a táto 
tendencia sa často prejavuje 
aj v masovej kultúre. Masová 
kultúra nás, ktorí sme voči nej 
skeptickí, väčšmi bolí skôr preto, 
že sa stala prostriedkom ideo-
lógie, než pre jej významovú 
plochosť a gýčovitú jednovýz-
namovosť. Na druhej strane 
si však myslím, že isté ideolo-
gické rámce boli prítomné aj v 
,,tradičnej kultúre“ – napríklad 
sociálna kontrola v mene za-

chovania akéhosi normatívneho 
status quo komunity. V tomto sa 
až tak radikálne kultúra tradičná 
od masovej nelíši. Skutočná zá-
kernosť masovej kultúry v služ-
bách ideológie je v jej – čoraz 
častejšej – zdanlivej ideologickej 
neutralite. Tá najvulgárnejšia 
a najkrikľavejšia podoba ma-
sovej kultúry totiž v spočíva 
v absolútnej absencii symbolu 
a metafory, ktorá bola dosiaľ 
hybnou silou nielen umenia, ná-
boženského mýtu či rituálu, ale 
aj sociálnej a kultúrnej zmeny. 
  Aké dôsledky to môže mať?
Neprítomnosť metafory a sym-
bolu – z môjho pohľadu výsost-
ného znaku gýču – je zákerná 
predovšetkým v tom, že nielenže 
nekomentuje usporiadanie spo-
ločnosti či neposkytuje návod 
na duchovný rast, napríklad, na 
rozdiel od niektorých extrémne 
metaforických náboženských 
textov, ale nedá sa s ňou ani 
o ničom polemizovať, podobne, 
ako nie je možné polemizovať 
o významoch obrázku spiacich 
mačiatok v prútenom košíku. 
Spiace mačiatka, prípadne bul-
várne gýčovitý poodhalený prs-
ník známej celebrity sú totiž voči 
komentárom sociálneho uspo-
riadania či návrhom na možné 
cesty duchovného rastu úplne 
indiferentné. Ak sa tieto prsníky 
a mačiatka, alebo ich hitparádo-
vá, bulvárna či sitcomová ana-
lógia útočiaca na naše najnižšie 
pudy a emócie, dostanú do cen-
tra našej pozornosti, systémová 
zmena a duchovný rast sa ne-
sprítomňujú ani v okruhu našich 
potrieb a prestávajú byť témou. 
A práve v tomto bode podľa 
mňa vrcholí zákernosť zdanlivo 
ideologicky neutrálnej masovej 
kultúry: nepolemizuje, a ani 
nenúti polemizovať so zavede-
ným a etablovaným systémom 
ani svetonázormi, ktoré tento 
systém produkuje. 
  Ďakujem za rozhovor.
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na korešpondencii známeho 
slovenského hudobníka Deža 
Ursinyho a jeho syna Jakuba 
v období, keď už vedel, že 
boj s rakovinou prehrá. Ďalší 
film bude z oblasti športu 
o olympijskom víťazovi Jáno-
vi Zacharovi aj s diskusiou 
s režisérom. Plánované je aj 
predstavenie kultúrnych pro-
jektov občianskych združení 
OZ Publikum.sk, Projekt Go-
dot a Trnavská 13, tiež spo-
jené s diskusiou, autogra-
miáda známych slovenských 
spisovateľov a predstavenie 
ich diel.
Špeciálnu pozornosť venu-
jú organizátori detskému 
programu. Na najmenších 
čaká bábkové divadlo, šašo 
aj animátori. Známy hudob-
ník a spisovateľ Braňo Jobus 
bude čítať netradičné roz-
právky zo svojej tvorby, k dis-
pozícii pre deti bude zábavná 
výučba angličtiny, tanečná 
škola a prezentácia hier.
Nad podujatím má záštitu 
Mesto Trnava. 

  Nový spevácky zbor 
Voci Allegre bude koncer-
tovať  na Tulipáne
Na druhom koncerte nové-
ho trnavského speváckeho 
zboru Voci Allegre, ktorý sa 
uskutoční  29. júna o 19.30 
h v Kostole najsv. srdca Je-
žišovho na Tulipáne, zaznie 
stará aj novšia duchovná 
hudba, svetské skladby z ob-
dobia renesancie a romantiz-
mu, slovenské ľudové piesne 
a černošské spirituály. 
Komorný spevácky zbor 
Voci Allegre vznikol v roku 
2013. Jeho členmi sú speváci 
s bohatými zborovými skú-

Čo sa deje v Galérii Jána 
Koniarka?
Momentálne tu prebiehajú dve zaujímavé výstavy – v Kop-
plovej vile vystavuje Viktor Hulík diela geometrickej abstrak-
cie Ars Geometrica 5, v Synagóge – Centre súčasného umenia 
znovu Spolu / každý sám za seba prezentujú svoje najnovšie 
diela Dudas Brothers – Juraj a Ivan Dudášovci. Okrem toho 
však „buble“ aj všeličo pod povrchom... 

Výber vizuálu ...............
To sa týka pripravovaného Trie-
nále plagátu 2015. Jednou zo 
súčastí celého projektu je jeho 
výtvarné – vizuálne riešenie, 
ktoré ho bude celý prezentovať 
pred zrakmi odbornej poroty, di-
zajnérov plagátov, účastníkov vý-
stavy i „okoloidúcej verejnosti“. 
Dôležitou súčasťou celkového 
vizuálu podujatia je preto čita-
teľnosť, jednoduchosť v zmysle 
prehľadnosti, ale zároveň aj 
v istom zmysle výnimočnosť, 
ktorá ho urobí naozaj viditeľným 
v súčasnom zahltení vizuálny-
mi informáciami – vizuálnom 
smogu. Od vizitiek cez prihlášky 
a katalógy, plagáty a reklamu, až 
po bannery vlajúce za lietadlom. 
Do vybraného riešenia sa zá-
roveň musí hodiť známe logo 
TPT. (Navrhol ho Jozef Dóka ml. 
a predstavuje veľké oko, ktoré 
zároveň pripomína detskú kres-
bu rozžiareného slniečka.)
Odborná porota zložená hlav-
ne z grafických dizajnérov sa 
7. mája 2014 stretla nad doru-
čenými zaujímavými tridsiatimi 
návrhmi (od dvadsiatich piatich 
dizajnérov a kolektívov). Tvorili 
ju Mgr. art. Dušan Junek, Mgr. 
art. Emil Drličiak, Mgr. art. Da-
niel Blonski, Mgr. art. Ondrej 
Gavalda, Mgr. art. Róbert Paršo 
/ kurátor TPT, riaditeľ GJK akad. 
arch. Róbert Němeček a tajom-
ník TPT Mgr. Roman Popelár. Po 
odbornej diskusii porota vybrala 
návrh Mgr. art. Matúša Lelov-
ského. Jeho kladom je jedno-

duchosť, prehľadnosť a vysoká 
možnosť kombinovania s ďalším 
obrazovým materiálom, napr. 
fotografiami do zadného plánu. 
Ide totiž o čiernobiele plošné rie-
šenie, ktoré má zároveň priesto-
rovú dimenziu – predstavuje 
akoby od steny čiastočne odtrh-
nutý plagát vlajúci vo vetre. 
Ako hovorí tlačová správa GJK: 
„Porota ocenila úroveň veľkej 
väčšiny prác. Pri svojom roz-
hodovaní prihliadala na ideu 
a prevedenie vizuálu, čitateľnosť, 
funkčnosť a praktickosť, a jeho 
vzťah k radu doterajších riešení. 
Poradie ostatných prác nebolo 
určené.
Mgr. art. Matúš Lelovský je 
absolvent VŠVU, momentálne 
žije a pracuje v Bratislave. Medzi 
jeho významné projekty patril 
Dizajn na kolesách. V súčas-
nosti realizuje grafickú úpravu 
časopisu Designum. Je držiteľom 
viacerých ocenení. V roku 2013 
získal Národnú cenu za dizajn 
projektu výstavy Signály z ne-
známa pre Dům umění města 
Brno. (Viac pozri na www.lelov-
sky.sk.)
Raz už mala GJK na vizuál šťast-
nú ruku, keď výtvarník Milan 
Mikula z grafického štúdia Reco 
Senica získal uznanie v súťaži 
Národná cena za dizajn s návrh-
mi a realizáciou výtvarného rie-
šenia pre TPT 2003. Dúfajme, že 
s novým vizuálom pripravova-
ného trienále galéria tiež uspeje, 
hlavne u samotných vnímateľov. 
Viac informácií o Trienále plagá-

Miroslava Kuracinová Valová



32 Novinky z radnice 33jún 2014

kultúra

v skratke
senosťami, väčšinou Trnavča-
nia, ľudia pracujúci v rôznych 
profesiách i študenti. Takmer 
každý z nich už má za sebou 
spievanie v jednom alebo via-
cerých zboroch. Prvý koncert 
zboru bol vianočný a usku-
točnil sa decembri 2013 v Ba-
zilike sv. Mikuláša.
„Repertoár nášho zboru je 
koncipovaný širokospektrál-
ne, aby presahoval všetky 
historické obdobia od re-
nesancie cez barok, klasi-
cizmus, romantizmus až 
k tvorbe 20. a 21. storočia. 
Obsahuje vážnu hudbu, ale 
aj modernejšie kompozície. 
Pestrý je aj žánrovo, o čom 
vypovedá tiež repertoár 
nášho júnového koncertu,“ 
hovorí dirigent zboru Andrej 
Rapant a dodáva: „Časom 
do repertoáru pribudnú aj 
modernejšie kompozície 
i úpravy populárnej hud-
by. V blízkej budúcnosti 
by sme chceli naštudovať 
ucelené vokálne alebo vo-
kálno-inštrumentálne diela 
významných svetových skla-
dateľov. Plánujeme v Trnave 
koncertovať tri – štyrikrát do 
roka a postupne pridávať aj 
iné aktivity, najmä koncerty 
mimo Trnavy, účasti na fes-
tivaloch, samostatné i vokál-
no-inštrumentálne projekty, 
aj spoluprácu s inými hu-
dobníkmi a telesami.“
Na júnovom koncerte zboru 
na Tulipáne zaznejú diela 
Alessandra Scarlattiho, Tho-
masa Tallisa, Arvo Pärta, Mi-
kuláša Schneidera Trnavské-
ho, Antonína Dvořáka, Eugena 
Suchoňa, Ivana Hrušovského 
a ďalších. Vstupné na koncert 
je dobrovoľné.   (eu)

tu Trnava môžete získať na we-
bovej stránke tpt.sk a gjk.sk.

Trnavčania v synagóge 
Od 13. mája do 15. júna 2014 
sa koná pod kurátorským okom 
Romana Popelára v Synagóge 
– Centre súčasného umenia na 
Halenárskej ulici výstava Dudas 
Brothers s názvom Spolu / každý 
sám za seba. Hoci je jej názov 
úplne neutrálny, jej diela majú 
vysoko aktivistický potenciál 
týkajúci sa témy, ktorú väčšina 
z nás pozná len zo správ, a kto-
rej možno ani nevenujeme veľkú 
pozornosť: Ukrajina. Krajina, 
kde „to vrie“, dalo by sa pove-
dať zjednodušene, pretože pri 
pozorovaní z diaľky, dokonca 
ani zblízka, pokiaľ ste zahranič-
ný pozorovateľ, ktorý dokonale 
nepozná domáce prostredie, 
nemôžete presne povedať, čo, 
prečo a ako tam vrie.
Stretnutie Juraja a Ivana Dudá-
šovcov sa akoby sústreďovalo 
práve na tento odstup: v centre 
priestoru synagógy stojí vraj 
„sivá eminencia“ celého kon-
fliktu Pentagon. Podotýkame, 
že jeho minimalistická verzia 
od Juraja Dudáša s výsekom vo 
výške očí, aby ste mohli vstúpiť 
dnu a bezpečne pozorovať oko-
lie, je natretá až príliš načierno. 
Ďalšie jeho dve diela, tiež veľmi 
minimalisticky poňaté dvojminú-
tové videoinštalácie, sú umiest-
nené na galérii a pripomínajú 
nám niečo ako mentálnu mapu 
našich/západoeurópskych ná-
zorov na spoločnosť, ktoré sa 
vyvíjali v priebehu niekoľkých 
tisícročí (od aténskej demokracie 
cez Liberté, Egalité, Fraternité 
francúzskej revolúcie)... Nako-
niec sa z nich stávajú aj tak iba 
ľahostajné nápisy, ktoré zlyhá-
vajú, pokiaľ sa týkajú niekoho 
iného, čo dokazuje dielo Isola-
tion (všetky diela datované 2010 
– 2014).
Ivan Dudáš vsadil na inte-
raktívnu líniu s pozorovate-

ľom, ktorého láka na boxovací 
mech s názvom Udri! a takis-
to sa môže aktívne zúčastniť 
„vymazávania“/povysávania 
kyjevského Majdanu, pričom 
však zvuk bojov a protestov 
zostáva, aby nás drásal ďalej 
(obe diela 2014). Celú atmosféru 
politicko-vojenského konfliktu 
umocnilo na vernisáži výstavy 
prítomné po zuby ozbrojené 
komando bez označenia, ktoré 
akoby predstavovalo neozna-
čenú, ilegálnu, neznámu ruskú 
armádu v súčasnosti prítomnú 
na Ukrajine. Naozaj sa pri týchto 
vojakoch človek necítil príjemne, 
a to stačilo, keď okolo neho len 
„postávali“. 
Ako hovorí kurátor výstavy Ro-
man Popelár: „Výstava je prvým 
spoločným projektom Dudas 
Brothers od roku 2011. Tvorba 
oboch tu osciluje na pomedzí 
politického a sociálneho aktiviz-
mu v globálnom alebo regionál-
nom kontexte... Diela nechávajú 
vyznieť bez komentára, návštev-
ník sa stáva ich pozorovateľom 
aj účastníkom, pri inštaláciách 
do obrazu môže (ale nemusí) 
zasiahnuť. V symbolike vysta-
vených prác je obsiahnutá au-
torská interpretácia. V princípe 
ide o site-specific projekt pre 
synagógu, v ktorom do starších 
formálnych prvkov vnášajú obaja 
umelci nový obsah. Spoločný 
pohľad – rozdielne spracova-
nie.“ 
Juraj Dudáš (1975, Trnava) je 
intermediálnym umelcom (s vý-
bornými základmi, ktoré dostal 
na Akademii výtvarních umění 
u prof. Milana Knížáka, či pred-
tým na VŠVU u prof. Ruda Siko-
ru). Inklinuje k post-konceptu, 
ktorý implikuje do práce s tex-
tom, slovom, alebo sa koncept 
stáva súčasťou performance (zo 
starších projektov napr. DJ Gior-
gio, zameraný na autobiografiu 
na pomedzí fikcie a reality). Jeho 
diela venujúce sa aj analýze mé-
dií a ich manipulácie presahujú-
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  Úspech zboru Cantica 
nova na súťaži v Belgicku
Spevácky zbor gymnázií 
mesta Trnavy Cantica nova 
sa zúčastnil v dňoch 30. 4. 
– 5. 5. 2014 na 62. ročníku 
Medzinárodnej súťaže mlá-
dežníckych speváckych zbo-
rov v belgickom Neerpelte. 
V konkurencii speváckych 
zborov z Nemecka, Bulhar-
ska, Írska a Poľska v kategórii 
miešaných mládežníckych 
zborov do 25 rokov získala 
Cantica nova pod vedením 
dirigenta Gabriela Kalapoša 
1. prize – zlaté pásmo a cel-
kové 2. miesto na súťaži.
Svedomitá príprava na sú-
ťaž priniesla svoje ovocie. 
Cantica nova sa tohto sú-
ťažného festivalu zúčastnila 
za uplynulých tridsať rokov 
už tretíkrát, ale toto výborné 
umiestnenie je doteraz najlep-
šie. Zodpovedný, oduševnený 
a vynikajúci výkon zboru oce-
nili i členovia medzinárodnej 
poroty, ktorí vysoko vyzdvihli 
kultivovaný zvuk zboru, pre-
svedčivý prednes náročného 
repertoáru, najlepšiu interpre-
táciu povinnej skladby a vý-
bornú dramaturgiu súťažného 
programu.
Mladí speváci z Trnavy držali 
prím aj na festivalovom sprie-
vode mestom so slovenskými 
vlajkami a spevom. Veľmi 
dobrým výkonom sa prezen-
tovala Cantica aj na nesúťaž-
nom koncerte v meste Ha-
mont-Achel, kde si vyspievala 
dlhotrvajúci potlesk a sympa-
tie početného publika.
Jedným z výsledkov úprimného 
snaženia členov zboru Cantica 
nova sú i recipročné pozvania 
do Nemecka a Írska.   (ZUŠ)

cej do ľudských životov zakúpilo 
aj niekoľko významných zahra-
ničných zberateľských inštitúcií, 
zaujal na mnohých výstavách 
doma i v zahraničí.
Ivan Dudáš (1980, Trnava) inkli-
noval už počas štúdií na brati-
slavskej VŠVU (prof. R. Sikora, 
doc. I. Németh a prof. Daniel 
Fischer), ako aj na Nothingham 
Trent University v Anglicku (prof. 
Matt Hawthorn) ku stratégiám 
mediálneho umenia. Jeho domé-
nou je práca s nájdeným filmom, 
obrazom, zvukom – tzv. práca 
s found footage. V roku 2012 
na Fakulte výtvarných umení 
AKU v Banskej Bystrici úspešne 
obhájil doktorandskú dizertač-
nú prácu u doc. M. Nicza a bol 
mu udelený titul Artis Doctor 
(ArtD.). V súčasnosti sa venuje 
dekonštrukcii digitálneho ob-
razu s interaktívnymi presahmi 
a s možnosťou vstupu diváka do 
diela. Už niekoľko rokov pred-
náša na Fakulte masmediálnej 
komunikácie UCM v Trnave, kde 
sa paralelne venuje aj vedecko-
-výskumnej činnosti. 

Geometria v čiernej, 
sivej a bielej ..................
Do uzávierky Noviniek nebo-
lo možné napísať recenziu na 
výstavu Viktora Hulíka Ars Ge-
ometrica 5, ktorá mala vernisáž 
29. mája 2014, ale koná sa až 
do 6. júla 2014, preto vás na ňu 
spolu s kurátorkou výstavy Xé-
niou Lettrichovou (a jej textom 
o pripravovanom projekte) sr-
dečne pozývame.
Viac ako 20 rokov delí akad. 
maliar Viktor Hulík svoj čas me-
dzi výtvarnú tvorbu, kurátorstvo 
a organizáciu výstav. V bratislav-
skej Galérii Z prednostne vytvoril 
priestor a zázemie pre rozvoj geo-
metrickej abstrakcie na Slovensku 
a jej začlenenie do medziná-
rodného kontextu. V tomto roku 
pripravuje už 19. ročník široko 

koncipovanej akcie medzinárod-
ného významu Socha a objekt 
v Bratislave. Súčasťou býva profi-
lová prezentácia kvalitnej zahra-
ničnej sochárskej tvorby (napr. 
španielskej, maďarskej). Príležitosť 
prezentovať svoje diela v konfron-
tácii s dielami renomovaných za-
hraničných sochárov každoročne 
inšpiruje a aktivizuje slovenskú 
výtvarnú scénu naprieč jej názo-
rovým a generačným spektrom. 
Viktor Hulík je však v prvom rade 
výtvarník, spoluautor dobre zapí-
sanej Laserovej línie s Laserovým 
orlojom na bratislavskom korze, 
ústredná osobnosť slovenskej 
geometrickej abstrakcie, člen Klu-
bu konkretistov II., medzinárodnej 
skupiny výtvarníkov INT-ART 
a celosvetového geometrického 
hnutia MADI.
Ako potvrdzujú autorské výstavy 
doma i v zahraničí usporiadané 
v poslednom roku, záujem o je-
ho tvorbu je mimoriadny. Výsta-
va Ars Geometrica z Bratislavy 
bola reinštalovaná v Topičovom 
salóne v Prahe, vo Vassarelyho 
múzeu v Budapešti a v Oravskej 
Galérii v Dolnom Kubíne. Navy-
še, výber jeho grafickej tvorby 
bol prezentovaný v lete v rámci 
festivalu podunajských krajín 
v Novom Sade a v novembri sa 
zúčastnil na prestížnej výstave 
konkrétneho umenia v ho-
landskom Haagu. Nešlo o totožné 
prezentácie. Kým bratislavská 
retrospektívne mapovala tvorbu 
Viktora Hulíka v profile všetkých 
disciplín v dvoch vývojových ob-
dobiach a v dvoch výstavných 
priestoroch, každá ďalšia bola 
modifikovaná domovským kuráto-
rom i priestorovými možnosťami. 
Ars Geometrica 5 v Galérii Jána 
Koniarka v Trnave sa zameriava 
na tvorbu rokov 2004 – 2014. 
Predstavuje maľbu, grafiku 
a priestorové objekty v trojfa-
rebnom čierno, bielo, šedom 
koncepte. Spolu 65 diel. Hulíko-
ve chápanie a interpretácia geo-

Xénia Lettrichová
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  Turnaj v malom futbale 
Prengo cup 2014 avizuje 
jedno NAJ
Prengo cup 2014, ktorý sa 
uskutoční v sobotu 21. júna 
v areáli ŠK Slávia Trnava, bude 
tento rok najväčším amatér-
skym turnajom v malom fut-
bale na Slovensku. Organizá-
tori naplánovali umožniť štart 
štyridsiatim mužstvám, čo je 
o šestnásť mužstiev viac ako 
v minulom roku. 
Po Stanislavovi Jarábkovi, 
ktorý otvoril minuloročný 
turnaj úvodným výkopom, 
sa tejto úlohy zhostí opäť 
niektorá z legiend trnav-
ského futbalu, jej meno si 
však organizátori nechávajú 
ako tajomstvo na poslednú 
chvíľu. Slávnostný ceremo-
niál sa začne o 8. hodine 
v areáli ŠK Slávia Trnava, od 
8.30 do 17. hodiny sa budú 
hrať zápasy v skupinách, 
a potom play off. 
Mužstvá majú možnosť 
prihlásiť sa pomocou novej 
web stránky www.prengo-
cup.com, na ktorej vyplnia 
jednoduchú elektronickú 
prihlášku. Prihlásené muž-
stvá sa môžu tešiť na kvalit-
ne zorganizovaný futbalový 
turnaj, vynikajúcu súťaživú 
atmosféru, atraktívne vecné 
ceny, a možno práve ich 
meno bude pripísané na 
trnavský futbalový Prengo 
cup. Pre každého účastníka 
turnaja je pripravené pa-
mätné tričko, občerstvenie 
a pitný režim. Štartovné pre 
jedno mužstvo je 50 Eur. Or-
ganizátori nezabudli ani na 
malých divákov a fanúšikov, 
ktorí budú mať k dispozícii 
skákací hrad a možnosť za-
strieľať si z luku.    (mm)

metrickej abstrakcie sú vo všetkých 
smeroch dynamické. Neustále 
odhaľuje nové priestory a vývoja 
schopné línie výtvarného uplat-
nenia základných výrazových 
prvkov, tým ako pracuje so sy-
nergiou plochy a priestoru, stati-
ky, zmeny a pohybu, kompozície 
a kontrastu základných farieb. 
So synergiou nemennosti a va-
riability, jednoznačnosti a klam-
livosti, hry a vážnosti. Autorský 
genofond už vypointovaných 
riešení ďalej obohacuje a roz-
vetvuje krížením, klonovaním 
a mutovaním. Výrazne tak rozši-
ruje vizuálny register a zároveň 
posilňuje autenticitu svojich diel 
v globálnom svete geometrie.

Systematický výskum modeluje 
vývoj tvorby a jej aktuálne štádiá. 
Najnovšie diela Viktora Hulíka 
koncentráciou na inšpiratívnu har-
móniu achromatických farieb, ich 
podporou kompozície s posilnením 
efektu premenlivosti, mystifikácie 
a pohybu reálneho i zdanlivého, 
zreteľne akcentujú optickú rovinu 
geometrickej abstrakcie. Variova-
ním udržiava pozornosť, zapája 
diváka do hry a dokonca ho svoj-
ským spôsobom baví – ojedinelý 
bonus v tejto oblasti umenia.
Akad. maliar Viktor Hulík (1949, 
Bratislava) študoval na VŠVU 
(1968 – 1974) u profesorov Ladi-
slava Čemického a Petra Matej-
ku. 

Na tohtoročnom Lumene sa 
predstaví napríklad ruská formá-
cia Nuteki založená v roku 2007, 
ktorá sa prezentuje štýlom show-
-rock. Na svojom konte má vyše 
350 vystúpení, 3 albumy a nie-
koľko koncertných šnúr po celom 
svete. Ďalšia bude chorvátska 
skupina October Light, ktorá sa 
predstavila v Trnave už v roku 
2012. Formácia Draw The Parade 
z Holandska sa chystá rozprúdiť 
krv poslucháčov vlastným štýlom 
„parade-pop, britské zoskupenie 
Twelve 24 namixuje koktail štýlov 
pop, dance a melodic rap. 
Na hlavnom pódiu na Trojičnom 
námestí sa predstavia aj sloven-
ské kapely The Elements, Jenos 
Brothers, NoXcuse, Signum Re-
gis a víťaz súťaže Festival Lumen 
Challenge 2014 – kapela Almost 
Good z Čiech.

Zaujímavý program je priprave-
ný v XL zóne. V Kine Hviezda sa 
predstaví známe improvizačné 
zoskupenie Tri Tvorivé Tvory (3T), 
v dome kultúry je pripravený pro-
jekt Godzone, Tanečné divadlo 
ATak a znova príde obľúbený Ma-
rián Čekovský so svojimi hosťami 
v talkshow Čeky point. Ďalším 
hudobným hosťom XL zóny bude 
aj slovenská kapela Komajota. 
Nebudú chýbať ani tradičné pred-
nášky a workshopy na rôzne zau-
jímavé témy. Lístky do XL zóny sú 
v predpredaji za 6 eur na stránke: 
http://www.fln.sk/tickets/.
Pre rodiny s deťmi bude aj tento 
rok zdarma k dispozícii radničné 
nádvorie s atrakciami a detskými 
predstaveniami.
Viac informácií o festivale Lumen 
2014 na www.fln.sk alebo na Fa-
cebook stránke festivalu. 

Pozvánka na festival Lumen  
(red)

Festival Lumen 2014 sa uskutoční 6. a 7. júna v Trnave na Tro-
jičnom námestí, v kine Hviezda a Dome kultúry Tirnavia. Bude 
to už dvadsiaty druhý ročník podujatia, ktoré zo skromných za-
čiatkov narástlo na najväčší stredoeurópsky festival gospelovej 
hudby. Lumen každoročne privíta v Trnave tisícky prívržencov 
tohto žánru z celého Slovenska a ponúkne im najzaujíma-
vejšie domáce i zahraničné hudobné zoskupenia, prednášky, 
workshopy a zábavu pre rodiny s deťmi. 
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  AMERICKÝ FUTBAL 
Starostlivo udržiavaný areál 
SOŠE na trnavskom síd-
lisku Zátvor víta už druhú 
sezónu účastníkov Českej 
ligy amerického futbalu. 
V elitnej A-skupine hrá šesť 
klubov. Slovensko zastupuje 
iba jeden kolektív, Trnava 
Bulldogs. V čase uzávierky 
tohto čísla mali Trnavčania 
za sebou štyri zápasy aktu-
álnej sezóny (3 výhry, 1 ne-
úspech): v nedeľu 13.apríla 
zvíťazili na pôde výcho-
dočeského tímu Pardubice 
Stallions 43:21, o týždeň 
neskôr podľahli doma 
Prague Lions 19:28, v ne-
deľu 4. mája vyhrali doma 
v odvete nad pardubickými 
Stallions 35:10 a o týždeň 
neskôr uspeli v daždi na 
ihrisku moravského celku 
Brno Alligators 12:6. Trnav-
skí priaznivci môžu tento 
mesiac vidieť buldogov pri 
ich poslednom majstrov-
skom vystúpení základnej 
časti ČLAF, keď v nedeľu 22. 
júna o 14.00 h privítajú na 
svojom domácom ihrisku 
Energo mužstvo aligátorov 
z Brna.

  NOHEJBAL
Trnavská liga trojíc sa s pre-
stávkami hrá od roku 1999. 
Na margo aktuálneho dia-
nia prezradil Peter Hlinka, 
jeden z organizátorov, tieto 
zaujímavosti: „Novú sezónu 
mestskej nohejbalovej ligy 
sme otvorili 30. apríla. Do 
súťaže sa prihlásilo sedem 
tímov s priemerným počtom 
štyroch hráčov. Teší nás, 
že na súpiskách sa objavilo 

Obdiv diskárke Ivone Tomanovej
Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho patril v nede-
ľu 18. mája zmoknutému Tirnavia mítingu 

Jaroslav Lieskovský

Slávistická diskárka Ivona 
Tomanová je ako víno. Čím 
staršia, tým lepšia. Popravde, 
nestarnúca Trnavčanka si udr-
žiava obdivuhodnú výkonnosť 
už dlhé roky. Na svojom konte 
má hŕbu cenných výsledkov, 
vrátane devätnástich titulov slo-
venskej šampiónky žien. A zdá 
sa, že tento rok si brúsi zuby 
na dvadsiaty diskársky triumf. 
V nedeľu 11. mája  to potvrdilo 
1. kolo obnovenej národnej ligy 
družstiev v Novom Meste nad 

Váhom, keď atlétka Slávie Trna-
va nenašla premožiteľku medzi 
oveľa mladšími diskárkami. 
V extrémnych poveternostných 
podmienkach pod Javorinou 
mal Ivonin najdlhší hod dĺžku 
43,09 m.
Počasie neprialo kráľovnej špor-
tu ani o týždeň neskôr, na Mest-
skom atletickom štadióne A. 
Hajmássyho pri Tirnavia mítingu 
2014. Napriek tomu namerali 
víťaznej diskárke Tomanovej, 
mamičke dvoch dcér, úctyhod-

Naozaj pozoruhodná tradícia. 
Už dvadsiaty deviaty raz trval 
nevšedný basketbalový súboj. 
Na Prednádraží sa hral osem-
násť hodín bez prestávky. Jeho 
dejiskom bola Stredná priemy-
selná škola stavebná Dušana 
Samuela Jurkoviča v Trnave. 
Tiež v tomto prípade išlo o non-
stop basketbal medzi tretiakmi 
a štvrtákmi. Keďže jedna trieda 
starších žiakov nenastúpila, 
z dôvodu zabránenia neúmer-
nému preťaženiu hráčov bolo 
meranie síl skrátené z pôvodne 
plánovaných 24 na 18 hodín. 
Celkový výsledok znel 729 : 677 
bodov v prospech tretiakov. Naj-
presnejšiu mušku mal Marek 
Krajčovič, žiak 3. B, so 162 bod-
mi. Po vyše 100 bodov nastrieľa-
la ešte dvojica Martin Ostrožlík 
(4. B) – Lukáš Vaško (4. D). Naj-
úspešnejšia trieda? Všetky svoje 
zápasy vyhrala 3. B. Konto štvr-

tákov zaťažila 309 bodmi. 
Povšimnutiahodná akcia stredo-
školákov z Lomonosovovej ulice 
prebehla pod patronátom pred-
metovej komisie telesnej a špor-
tovej výchovy SPŠS na čele s jej 
vedúcim Štefanom Bolečkom. 
Výdatne mu asistovali kolegovia 
Elena Hrebíčková (bývalá re-
prezentantka ČSSR, prvoligová 
basketbalistka Slovana Bratisla-
va) a Michal Gašparík (bývalý 
prvoligový futbalista Spartaka 
Trnava). Pri spracovaní výsled-
kov pomohol Peter Tuchyňa, zo 
žiačok spomeňme Luciu Bara-
novú, Tatianu Mitasovú, Terezu 
Tavaliovú, Michaelu Heliovú 
a Ľubicu Kvasničkovú. „Hralo sa 
ostošesť, no vzácne fair,“ po-
chválil aktérov Š. Boleček. A tak 
toto maratónske gala predstave-
nie pod stredoškolskými košmi 
sa opäť raz skončilo bez vážnej-
šieho zranenia. 

Jaroslav Lieskovský

Basketbalový maratón 
stredoškolákov  
Pod deravými košmi jednej z telocviční na trnavskom Pred-
nádraží sa hralo osemnásť hodín nonstop



36 Novinky z radnice 37jún 2014

v skratke
viacero nových tvárí, vrátane 
mladých adeptov v zosta-
vách tria Rotor, Knihárstvo 
Hanzlík a Dream team. Hrací 
čas máme vždy v stredu od 
osemnástej hodiny na an-
tukových kurtoch Nohejba-
lového klubu Slávia Trnava, 
teda medzi lezeckou dráhou 
a basketbalovými ihriskami 
areálu AŠK Slávia na Ulici 
Jána Hajdóczyho. Pri zlom 
počasí kolo odložíme na iný 
termín. Podľa predpokladu 
by slávnostné vyhodnote-
nie 10. ročníka malo dostať 
priestor 25. júna.“

  FUTBAL 
Turnaj policajtov o Pohár 
primátora mesta Trnavy sa 
hrá od júna 1992 bez jedinej 
prestávky. Vedno so svojimi 
kolegami stál pri zrode fut-
balového podujatia náčelník 
Mestskej polície v Trnave 
Igor Keleši. Práve on nám 
poskytol najčerstvejšie infor-
mácie z turnajového štábu: 
„Ďalší diel, už dvadsiaty tretí, 
pripravujeme na štvrtok 19. 
júna. Futbalový štadión v Tr-
nave-Modranke vyhradíme 
v ten deň od deviatej hodiny 
pre štyri tímy MsP, z morav-
ského Bohumína (obhajcovia 
lanského prvenstva), Hodo-
nína, poľského Zabrze a Tr-
navy. Tretí raz dáme priestor 
aj našim kolegyniam, ktoré 
sa súťažne predstavia v su-
sednej kolkárni. Areál zdra-
via v Modranke premiérovo 
privíta kolkárky z Břeclavi, 
takže konfrontácia ženských 
zostáv bude už päťčlenná. 
Výsledky našich medziná-
rodných zápolení však nebý-
vajú prvoradé.“           (lies)

Kráľovská hra, na rozdiel od 
iných športov, sa môže „pesto-
vať“ až do vysokého veku ša-
chistov. Preto nie sú výnimkou 
ani seniorské šachové turnaje, 
ktoré sú súčasťou kalendára 
šachistov už viacero rokov. Eu-
rópsky šampionát sa hral už 
pätnástykrát. Prvýkrát to bolo 
v r. 1999 s účasťou siedmich 
tímov v Drážďanoch. Tohtoroč-
ným usporiadateľom sa od 1. 
do 9. apríla stalo rekreačné stre-
disko Solaris neďaleko Šibeniku 
v Chorvátsku, kde sa hráva nie-
len chorvátska liga, ale aj me-
dzinárodné podujatie s názvom 
Mitropa Cup. 
Účastníci si pochvaľovali dobré 
ubytovanie a kvalitnú stravu, 
ale menej nedostatočne vetranú 
miestnosť, lebo ľudský mozog 
spotrebuje veľa kyslíka. Teplota 
v mori umožňovala plávanie len 
otužilcom. 
Otázkou zostáva, čo si pred-
stavujeme alebo ako je určený 
seniorský vek? V tomto roku sa 
znížil vekový limit a štartovať 
mohli už aj päťdesiatnici, ale 
s podmienkou, že aspoň jeden 
člen tímu musí mať viacej ako 
65 rokov (Plachetka). Práve pre-

to po prvýkrát prihlásil päticu 
šachistov do súťaže seniorov 
Slovenský šachový zväz. Lídrom 
družstva bol Ľ. Ftáčnik a na ďal-
ších šachovniciach v poradí hra-
li: I. Štohl, J. Plachetka a P. Pet-
rán. Náhradníkom a kapitánom 
bol G. Šturc. Celkove súťažilo 
36 tímov zo 16 krajín. Hralo sa 
tzv. švajčiarskym systémom na 
deväť kôl. Počet tímov z jednej 
krajiny nebol obmedzený. Ra-
kúšania ich mali až šesť. Slováci 
nakoniec obsadili tretiu priečku 
za víťazným Ruskom (16 b.) 
a domácim Chorvátskom (14 b.) 
so ziskom 13 bodov (päť výhier, 
tri remízy a jedna prehra), hoci 
aj Bosna a Hercegovina na 4. 
mieste mala rovnaký počet bo-
dov. O našom bronze rozhodlo 
skóre, ktoré sme mali o jeden 
bod lepšie. Trnavských šachis-
tov „zastupoval“ šachový veľ-
majster Ján Plachetka (*1945), 
ktorý získal z deviatich partií 
päť bodov (55,5 %), keď v závere 
s dvoma výhrami prispel k cel-
kovému úspechu tímu ako jeho 
najstarší člen. 
Nasledujúce ME družstiev se-
niorov sa budú konať 11. – 19. 
júla 2015 vo Viedni.  

Majstrovstvá Európy 
seniorských družstiev v šachu

Gorazd Kollárik

ných 48,81 m. Opäť najviac.
Chlad a občasné pozdravy zo 
zatiahnutej oblohy rovnako 
nežičili ďalším štartujúcim. 
Pre porovnanie: Patrik Žeňúch, 
23-ročný oštepár z Dukly Ban-
ská Bystrica, poslal náčinie za-
čiatkom mája v košickom mí-
tingu na značku fantastických 
84,83 m (druhý najdlhší zápis 
do tohtoročných svetových ta-
buliek) a o dva týždne neskôr 
hodil v Trnave iba 76,70 m.
Kladivár Slávie Trnava Libor 

Charfreitag, majster Európy 
spred štyroch rokov, po návrate 
z tradičnej zámorskej prípravy 
sa dokonca rozhodol nerisko-
vať zranenie a pri počiatočnom 
daždi zostal iba v role organi-
zátora.
Riaditeľ a súčasne jeden z mo-
derátorov mítingu Vladimír 
Gubrický vyslovil na záver pre-
tekov želanie o krajšom počasí 
pri ďalších trnavských sviatkoch 
atletiky. Budú v polovici augus-
ta a septembra.  

šport



38 Novinky z radnice 39jún 2014

šport

V súčasnosti známy festival 
Grand Prix Tyrnavia uzrel svetlo 
sveta pred pätnástimi rokmi, 
uprostred apríla 1999. Nápad 
sa zrodil v autorskej dielni M. 
Balúna (KTC) a J. Lieskovského 
(MsÚ). Do otváracieho ročníka 
sa trnavskí tanečníci prihlásili 
iba ako neregistrovaní aktéri. 
Ďalšie reprízy postupne oprá-
šili zašlú slávu spoločenských 
tancov v slovenskom Ríme. 
Tiež ostatná prehliadka krásy, 
elegancie a tanečného kumštu 
potvrdila vysokú úroveň výkon-
nostného napredovania v tr-

navských kluboch. Na parkete 
mestskej haly bolo vidieť široké 
spektrum adeptov tejto ušľach-
tilej záľuby, od začínajúcich 
detí až po seniorov. Prvý deň sa 
divákom predstavilo 197 párov, 
druhý už rovných 200. Rozhod-
covia ich dovedna klasifikovali 
v tridsiatich štyroch súťažiach. 
Počnúc bodovacími cez pohá-
rové po WDSF Open. 
Pri oboch hlavných zápoleniach 
16. ročníka, patriacich do okru-
hu World DanceSport Federa-
tion, zaujali medzinárodných 
porotcov najmä tandemy z Čes-

ka. Poradie, štandardné tance 
(27 párov): 1. Jiří Vala –Aneta 
Krejčíová (ČR), 2. Cezary Szy-
maňski – Ida Marszaleková 
(Poľsko), 3. Adam Brešťanský 
– Eliška Lenčešová, ... 5. Dušan 
Lamoš-Feré – Lenka Lopašov-
ská (všetci SR, KTŠ Tyrnavia 
Trnava); latinskoamerické tance 
(33 párov): 1. Václav Masaryk 
– Klára Chovančíková, 2. To-
máš Gál – Markéta Dostálová 
(ČR), 3. Jaroslav Oboňa – Do-
minika Rošková, ... 5. Tomáš 
Uváček – Martina Reiterová 
(všetci SR).  

Jaroslav Lieskovský

Tanečný festival GPT má pätnásť rokov
V medzinárodnej konfrontácii Grand Prix Tyrnavia 2014 režírovali české páry obe hlavné 
súťaže o body do rebríčkov WDSF Open

Šiesty mesiac aktuálneho roku 
sa ponesie v našom starobylom 
meste v znamení olympizmu. 
„Populárnym Behom olympij-
ského dňa ožije zrekonštruova-
ná pešia zóna v utorok 17. júna. 
Program sa začne od pol štvrtej 
popoludní rámcovými kate-
góriami rôzneho druhu. Bude 
medzi nimi aj štafetové súťaže-
nie desaťčlenných miešaných 
družstiev zo škôl. Hlavné pole 
dospelých odštartuje o sedem-
nástej hodine. Naším stretnutím 
priateľov džogingu v historic-
kom centre Trnavy prispejeme 
do celosvetovej bežeckej ná-
dielky na počesť 120. výročia 
založenia Medzinárodného 
olympijského výboru. Historický 
kongres pre obnovenie olym-
pijských hier sa uskutočnil od 
16. do 24. júna 1894 v parížskej 
Sorbonne,“ uviedol pre Novinky 
z radnice predseda Trnavské-

ho olympijského klubu, bývalý 
maratónsky reprezentant ČSSR 
Anton Javorka.
Späť však do prítomnosti. Štvr-
tok 19. a piatok 20. júna re-
zervuje organizačný štáb pre 
Kalokagatiu 2014. Slávnostný 
ceremoniál s návratom do sta-
rogréckej antiky sa chystá na 
úvodný večer o 19.30 h v mest-
skom amfiteátri. Chýbať nebude 
ani tradičný štart malého mara-
tónu dievčat a chlapcov, ktorého 
trasa povedie v uliciach Trnavy. 
Podľa slov A. Javorku, program 
medzinárodnej olympiády detí 
a mládeže spestrí viacero sprie-
vodných akcií, vrátane celoštát-
nej konferencie pod názvom Ka-
lokagatia a jej odkaz pre súčas-
nosť. Začne sa v stredu 18. júna 
o 11.00 h v Športovom gymnáziu 
Jozefa Herdu na Ulici Jána Bottu. 
Organizátori venujú seminár pa-
miatke univerzitného profesora 

Pavla Gleska, bývalého čestného 
predsedu a spoluzakladateľa 
Trnavského olympijského klu-
bu (1997). Z ďalších podujatí 
spomeňme Stretnutie generácií, 
ktorého súčasťou bude verni-
sáž výstavy Tak šli roky. Tiež sa 
chystá udelenie cien fair play 
laureátom z prostredia školskej 
telesnej kultúry a vyhodnote-
nie kultúrnych súťaží Kaloka-
gatie 2014. Na športoviskách 
zasa rozdajú počas oboch dní 
medailové kolekcie v atletike, 
basketbale, futbale, hádzanej, 
volejbale a vo vybíjanej. Tieto 
školské majstrovstvá SR, tradične 
už v dotyku letných prázdnin, 
uvidia diváci predovšetkým v Tr-
nave, ale aj v Hlohovci, Nových 
Zámkoch, Piešťanoch, Ružin-
dole a Seredi. Zelenú dostanú 
i sprievodné súťaže (bejzbal, 
jagent, speedminton), ukážkovo 
squash.  

Jún v znamení olympijských aktivít
Masový beh na pešej zóne pozdravom 120. výročiu založenia MOV, naň nadviaže medziná-
rodná olympiáda detí a mládeže Kalokagatia 2014

Jaroslav Lieskovský
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V Trnave sa prepisovala his-
tória bieleho športu. Vo vyše 
90-ročnej etape organizova-
ného tenisu sa tamojšie celky 
ešte ani raz netešili z prvenstva 
v najvyšších celoštátnych súťa-
žiach dospelých. Až v piatok 2. 
mája 2014 nastal onen prelo-
mový deň. Po skončení trojko-
lovej extraligy dokonca prevzali 
zlaté medaily oba kolektívy 
TC Empire Trnava, mužský aj 
ženský! Trnavské tímy vyhrali 
tretie kolá rovnakým výsledkom 
4:3. Kým muži, pod taktovkou 
nehrajúceho kapitána Milosla-
va Grolmusa, si v záverečnom 
rozuzlení poradili na domácich 
kurtoch s bratislavskou Sláviou 
Agrofert STU, ženský výber 
kouča Juraja Jančoviča oskal-
poval rivalky zo Slovana u nich. 
A pritom bratislavské „belasé“ 
mali na muške desiaty maj-
strovský titul v rade.
Po extralige družstiev dostal ze-
lenú vrcholný turnaj žien na do-
mácej scéne, ITF Empire Slovak 
Open 2014. Interes oň prejavilo 
344 tenistiek zo všetkých končín 
planéty. Pravdaže, z nich dostal 
príležitosť iba zredukovaný po-
čet. Do hlavného pavúka dvoj-
hry zaradili tradičných 32 mien. 
Rovnaký počet záujemkýň, 
vrátane deviatich Sloveniek, sa 
predtým predstavil v kvalifikácii 
o štyri postupové miesta. Šiesty 
ročník usporiadateľsky pripravil 
štáb pod riaditeľskou taktovkou 
Miroslava Hlavnu. Hráčkam 
pripadla na finančných cenách 
celková suma 75-tisíc dolárov. 
Najviac (11 400 USD) si odniesla 
víťazka dvojhry. A k tomu aj 110 
bodov do svetového renkingu 

WTA. V Trnave, na antukových 
dvorcoch najmodernejšieho 
tenisového areálu v celej kraji-
ne, sa zároveň súperilo druhý 
raz o tituly medzinárodných 
majsteriek SR. Okrem Kristí-
ny Kučovej (vypadla v 1. kole) 
a Anny Karolíny Schmiedlovej 
však ostatné fedcupové repre-
zentantky SR odignorovali tento 
domáci šampionát. Na rozdiel 
od zahraničných aktérok, ktoré 
pricestovali z dvadsiatich štátov. 
Vďaka nim sa hral od 4. do 12. 
mája najkvalitnejší turnaj žien 
v doterajšej histórii trnavského 
tenisu, s účasťou troch hráčok 
prvej stovky svetového rebríčka. 
Podujatie ozdobili aj exotické 
profesionálky z Austrálie, Číny, 
Izraela, Peru a USA.
Zhoda náhod: oba finálové 
duely sa skončili výsledkom 6:
4, 6:2. Najskôr prišlo na rad 
rozhodujúce stretnutie štvorhry. 
V ňom čínsko-lichtenštajnský 
tandem Sajsaj Čengová – Ste-

phanie Vogtová, druhý nasade-
ný medzi šestnástimi pármi, si 
záverečnú výhru zaknihoval nad 
ruskými tenistkami Margaritou 
Gasparjanovou – Jevgenijou 
Rodinovou. Ako prezradila Vo-
gtová, súťaž deblistiek hrala 
s Čengovou prvý raz. Dohodli 
sa tak priamo v Trnave, iba 
tridsať minút pred skončením 
prezentácie.
Technickí realizátori z TC Em-
pire pripravili celý antukový 
festival ženského tenisu na 
výbornú, vrátane zabezpečenia 
sprievodných akcií. Iba poča-
siu nedokázali rozkázať. Jeho 
vrtochy pokazili obe turnajové 
nedele. Úvodná prišla so sil-
ným vetrom, záverečná s ce-
lodenným dažďom. Kvôli prí-
valom vody sa singlové finále 
muselo neplánovane dohrať až 
v pondelok 12. mája. Turnajová 
dvojka, 19-ročná Anna Karo-
lína Schmiedlová (SR), v ňom 
získala skalp najvyššie nasa-

Jaroslav Lieskovský, foto: Ivan Kopčáni

Oba tímy TC Empire s majstrovskými titulmi!
Fedcupová reprezentantka SR Anna Karolína Schmiedlová, nová kráľovná medzinárodného 
šampionátu SR v tenise, zložila poklonu trnavskému publiku

šport

Jej Veličenstvo Anna Karolína, kráľovná medzinárodných majstrovstiev Slovenska 
2014 v tenise.
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šport

GK

Za prvého slovenského šacho-
vého skladateľa bol prehlásený 
Arnold Pongrácz, ktorý vystu-
poval pod pseudonymom „Tr-
navský pustovník“, lebo býval 
niekoľko desaťročí v Trnave, kde 
aj umrel. r. 1890. Svoje skladby 
uverejňoval v zahraničí. Ale kto 
bol autorom prvej skladby slo-
venského autora publikovanej 
v slovenskej tlači? Podarilo sa 
to zistiť ešte básnikovi Štefanovi 
Krčmérymu v minulom storočí 
pri excerpciách slovenskej tlače 
19. storočia. Stal sa ním Pavel 
Sloboda (1816 – 1895). Narodil 
sa v Skalici a bol evanjelickým 
farárom vo Vrbovciach pri Myja-
ve od r. 1856 až do svojej smrti. 
Štvorťažka bola pôvodne uve-
rejnená v postavení posunutom 
o jeden stĺpec doľava, kde mala 
však vedľajšie riešenie (1.b7). 
Tak bola publikovaná aj v knižke 
Kompozičný šach na Slovensku 
(Šport, Bratislava 1984). Opra-
venú verziu na našom diagrame 
uverejnil B. Formánek r. 1997 
v denníku Pravda, ale na chybu 
prišli riešitelia už r. 1984. Biely 
ťahá a dá mat najneskoršie 4. 
ťahom.
Riešenie skladby č. 20 (G. 
Pongrácz):1.Jf2! tempo, 1. 
- Ve5,Vg3,Vf5,Vg4,Sf5,S-

g4,e5+2.Vf3,Ve4,Jxe6,Jxh3,-
Je2,Jd3,Vxh3 mat. (1.Jf6? Vg4!). 
Sedem variantov s blokovaním 
poľa, ale neekonomická Vg1, 
ktorej úlohou je jedine zabrániť 
premene čierneho pešiaka g2. 
Úvodník (1.Jf2) berie voľné pole 
čiernemu kráľovi a žiadne iné 
nedáva. Od uverejnenia dvoj-
ťažky uplynulo takmer 50 rokov. 

V publikácii Kompozičný šach 
na Slovensku jej autor Bedrich 
Formánek napísal, že Gabriel 
Pongrácz uverejnil asi tri sklad-
by, okrem nami reprodukovanej 
dvojťažky aj dva „samomaty“ 
(za ktoré získal dve vyzname-
nania), ale žiadnu z nich v tejto 
šachovej antológii na diagrame 
nenájdeme. 

Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
Skladba č. 21, Pavel Sloboda, Domová pokladnica 1864, Mat 4. ťahom (8 – 2)

denej, o deväť rokov staršej 
Barbory Záhlavovej-Strýcovej 
(ČR). Košická rodáčka sa stala 
kráľovnou medzinárodného 
šampionátu Slovenska na konto 
obhajkyne lanského titulu. 
„Doteraz ešte v žiadnom tur-
naji ma diváci takto spontánne 
nepovzbudzovali, boli úžasní“, 
neskrývala Kaja Schmiedlová 
poklonu pred trnavským publi-
kom. Jej 16-ročná sestra Kristína, 
nateraz ôsma juniorka svetového 

rebríčka, zasa posilnila na prelo-
me apríla a mája ženskú zostavu 
Trnavy v najvyššej celoštátnej 
súťaži družstiev. „Teší ma, že 
Kika zahrala v extralige výborne 
a kolektívu TC Empire pomohla 
k získaniu historických zlatých 
medailí,“ pochválila Kaja o tri 
roky mladšiu sestru. 
Trnavský tenisový kolotoč sa 
na otvorených dvorcoch TC 
Empire krúti ďalej. Z júnových 
pozvánok vyberáme 21. roč-

ník medzinárodného turnaja 
vozičkárov ITF Slovakia Open. 
Zaujímavé zápolenia športov-
cov, ktorí sa nepoddali krutému 
osudu, stoja za zhliadnutie. 
V dňoch 19. – 22. júna budú 
v našom meste súperiť tretí 
raz o víťazné trofeje aj viacerí 
poprední účastníci londýnskej 
paralympiády 2012. Vlani sa 
trnavskému publiku predstavili 
telesne postihnutí tenisti z tri-
nástich krajín. 
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KLARISKÝ KLÁŠTOR
Múzejné námestie 3, 033/5512913, 
033/5512 911, www.zsmuzeum.sk 

EXPOZÍCIE ..............................
Archeológia, Gotická Trnava, De-
jiny 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 zberateľov, 
Sakrálne pamiatky

VÝSTAVY ..................................

 BLÍŽNEMU NA POMOC!
Výstava pri príležitosti 90. výročia 
založenia Okresnej hasičskej 
jednoty v Trnave
do 31. decembra 2014

 SALÓN 2014 – KONTRASTY
Výstava Zväzu výtvarných 
umelcov západného Slovenska 
do 31. 8. 2014

 DREVENÉ KOSTOLY 
EURÓPY
do 31. 8. 2014

 MINERÁLY SLOVENSKA 
A ČIECH
do 22. februára 2015

 ZBERATEĽSTVO, 
ZBERATELIA, ZBIERKY
výstava zo zbierok ZsM
do 31. 12. 2014 

 ŽIVOT KLARISIEK 
V TRNAVE
do 31. 12. 2014

 ZBIERKOVÝ PREDMET 
MESIACA
100 rokov od vypuknutia prvej 
svetovej vojny (1914 – 2014)
Uniformy vojaka z 1. svetovej 
vojny  
PODUJATIA ..............................
 CYKLUS PREDNÁŠOK PRE 
STREDNÉ ŠKOLY
Trnava na starých pohľadniciach 
– PaedDr. Simonne Jurčová
prednáška s DVD projekciou na 
objednanie

 14. júna o 14.00 h na 
Múzejnom námestí 3
ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL 
– Kurz plstenia 

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA 
TRNAVSKÉHO .........................

Ul. M. Schneidera Trnavského 5
OTVÁRACIE HODINY: ut – pia 8.30 
– 17.00, so – ne 11.00 – 17.00 h. 
Víkendové návštevy prosíme ohlasovať 
cez pracovné dni

EXPOZÍCIE ..............................
Pamätná izba Mikuláša Schneide-
ra Trnavského, Dejiny Cirkevného 
hudobného spolku, Dvorana slávy 
dobra

VÝSTAVY .................................

 HISTÓRIA POPULÁRNEJ 
HUDBY V TRNAVE DO R. 1989

 POZNÁTE HUDOBNÉ 
NÁSTROJE?
Výstava zo zbierok ZsM 
sprístupnená od 6. mája
Výstava potrvá do 30. 4. 2015

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
– OLÁHOV SEMINÁR ...............

Námestie sv. Mikuláša 10
OTVÁRACIE HODINY: ut – pia 8.30 
– 17.00, so – ne 11.00 – 17.00 h. 
Víkendové návštevy prosíme ohlasovať 
cez pracovné dni

 WILLIAM SCHIFFER 
Život a dielo sochára a medailéra

 SLOVÁCI, 
PÍŠTE PO SLOVENSKY!
Výstava k 250. výročiu narodenia 
A. Bernoláka
do 31. 12. 2014
 RENESANCIA V KNIŽNEJ 
KULTÚRE
Výstava pri príležitosti 430. 
výročia úmrtia J. Sambuca do 31. 
10. 2014

tel.: +421 33 55 11 659
info@gjk.sk, www.gjk.sk

 VIKTOR HULÍK: 
ARS GEOMETRICA V.
Výstava geometrickej abstrakcie 

významného sochára a maliara
Kurátorka: Xénia Lettrichová 
Do 6. júla v Kopplovej vile 

 The Dudas Brothers: SPOLU, 
KAŽDÝ SÁM ZA SEBA
Výstava aktivistickej tvorby 
(objekt, video, performance) 
mladých trnavských výtvarníkov
Kurátor: Mgr. Roman Popelár
Do 15. júna v Synagóge – Centre 
súčasného umenia 

 26. júna o 18.00 h 
v Synagóge – Centre súčasného 
umenia
FOCUS EUROPA
Medzinárodný výstavný projekt 
organizovaný nemeckou 
spoločnosťou Focus Europa 
na podporu nadnárodných 
kultúrnych výmen v oblasti 
výtvarného umenia
Kurátor: Lutz-Benno Kracke
do 27. 7. 2014

 Stále expozície GJK v Trnave:
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 portrét-
neho žánru reprezentujúce vývoj 
portrétneho maliarstva od konca 
18. storočia po súčasnosť zo zbierok 
GJK

AKCIE / AKTIVITY ...................
 ART Laboratórium 2014
V priestoroch Galérie Jána 
Koniarka sa uskutočňujú tvorivé 
dielne a výtvarná tvorba nielen 
k aktuálnym výstavám pre MŠ, ZŠ, 
SŠ (podľa záujmu škôl) 

 21. júna od 10.00 do 22.00 h 
v Synagóge – Centre súčasného 
umenia
KÉRKY PRE ŽIVOT
Štvrtý ročník benefičnej akcie, 
získané finančné prostriedky 
budú darované detskému hospicu 
Plamienok – www.plamienok.sk 
Vstup voľný

Západoslovenské múzeum

Galéria Jána Koniarka 

pozvánky pozvánky
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 5. júna od 9.00 do 16.00 h 
v oddelení pre deti a pobočkách
ČÍTAJME SI... – pokus 
o prekonanie slovenského rekordu 
v počte čítajúcich detí
V spolupráci s Linkou detskej 
istoty UNICEF

 5. júna o 13.15 h v hudobnom 
oddelení, Ul. M. Schneidera 
Trnavského 5 
KRESLÍME SI HUDOBNÉ 
OBRÁZKY
Vernisáž výstavy najkrajších 
výtvarných prác študentov 
Gymnázia Jána Hollého v Trnave 
na tému šansón

 6. júna o 15.00 h 
v oddelení pre deti 
FILATELISTICKÉ PEXESO
Stretnutie členov Klubu mladých 
filatelistov

 9. júna o 16.30 h 
v hudobnom oddelení, Ul. M. 
Schneidera Trnavského 5 
UKÁŽEME, ČO SME SA 
NAUČILI
Koncert klavírnej triedy žiakov 
ZUŠ M. Schneidera Trnavského 

 10. júna o 10.00 h 
v kine Hviezda
KRÁĽ DETSKÝCH ČITATEĽOV 
Program pri príležitosti 
korunovácie nového Kráľa 
detských čitateľov. Hosťami 
budú trnavskí autori píšuci pre 
deti. Hudobný aj literárny hosť: 
Branislav Jobus. Dramatizáciou 
rozprávok sa predstavia deti zo 
ZUŠ na Mozartovej ulici a tancom 
deti zo súboru Orientálne 
slniečko. V spolupráci s Mestom 
Trnavou

 10. júna o 17.00 h v čitárni
CHUTE A VÔNE ŽIVOTA 
– slovenský herec Braňo Deák 
predstavuje svoju kuchársku 
knihu receptov na obľúbené jedlá, 
doplnenú o zaujímavé rozprávanie 
a množstvo fotografií zo svojich 
ciest 
V spolupráci s vyd. IKAR

 14. júna od 14.00 do 15.30 h 
v areáli AŠK Slávia 
MALIČKÍ A MAMIČKY – 
stretnutie s najmenšími čitateľmi 
a ich mamičkami na Trnavskej 13 

 16. júna o 10.00 h 
v oddelení pre deti
12.00 h v pobočke Tulipán
SVET ILUSTRÁCIÍ JURAJA 
MARTIŠKU – stretnutie detí 
s jubilantom Jurajom Martiškom 
v cykle Kniha a ešte trochu viac 
S podporou Združenia 
vydavateľov a kníhkupcov 
Slovenska 

 18. júna o 17.00 h v čitárni 
SPOLKY, SPOLKY!! 
(sú čertove volky?)
Rodinné balenie Fóra humoristov, 
v ktorom sa dozviete o známych 
i neznámych spolkoch v Trnave. 
Scenár a moderovanie: Eva 
Jarábková. Hostia: Lívia Koleková, 
predsedníčka Krajskej pobočky 
Spolku slovenských knihovníkov 
a knižníc a Pavol Tomašovič, 
tajomník Krajskej odbočky Spolku 
slovenských spisovateľov.
Účinkujú: členovia Fóra 
humoristov
Hudba: Pavel Opatovský a Jozef 
„Laci“ Pagáč

 24. júna o 14.00 h v oddelení 
pre deti 
KINO PRE NEVIDIACICH 
A SLABOZRAKÝCH
Premietanie filmu 
s audiokomentárom. 
Spoluorganizuje Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu v Levoči. Vstup len pre 
nevidiacich a slabozrakých

 26. júna od 18.00 do 24.00 h 
v čitárni
POLNOC V KNIŽNICI
Čitáreň knižnice bude prístupná 
až do 24. hodiny. Máte možnosť 
vybrať si z predajnej burzy kníh 
a vypiť si v dobrej spoločnosti 
kávu  
 24. – 27. júna od 8.00 do 
18.00 h v čitárni
LETNÁ BURZA KNÍH 
Príďte si vybrať z vyradených 
a darovaných kníh. Za symbolickú 

sumu podporíte nákup nových 
kníh. Zo všetkých návštevníkov 
burzy vyžrebujeme v piatok 
troch šťastlivcov, ktorí získajú od 
Knižnice JF v Trnave nové knižné 
tituly.
Žrebovanie: 27. júna o 15.00 h
V spolupráci s Krajskou pobočkou 
Spolku slovenských knihovníkov 
a knižníc

 NA SLNCOVOM KONI 
Hudobno-zábavný program 
pre deti MŠ a 1. stupňa ZŠ 
v hudobnom oddelení, Ul. 
M. Schneidera Trnavského 5. 
V rámci cyklu Hudba okolo 
nás. Záujemcovia o kolektívnu 
návštevu si môžu dohodnúť 
termín osobne v hudobnom 
oddelení, telefonicky (033/
55 11 590) alebo e-mailom 
(hudobne_oddelenie@kniznicatr
nava.sk

 KNIŽNICA – ÚLIK 
VEDOMOSTÍ
Výtvarná súťaž pre deti a mládež  
pri príležitosti 100 rokov budovy 
knižnice a 145. výr. narodenia 
staviteľa Milana Michala 
Harminca
Návrh na prítlač na poštovom  
lístku treba odovzdať v oddelení 
pre deti. 
Termín odovzdania: 30. jún 2014

Trojičné nám. 2, tel. č.. 033/5511 353, 
5511 354, www.djp.sk REZERVÁ-
CIE VSTUPENIEK na tel. č.. 033/
5511 125, e-mail. pokladna@djp.sk 

 3. utorok 10.00 MEŠTIAK 
ŠĽACHTICOM 
 4. streda 19.00 TRI LETUŠKY 
V PARÍŽI 
 5. štvrtok 19.00 POPOL 
A VÁŠEŇ – Slovenské národné 
divadlo 
 6. piatok 10.00 TRAJA 
TUČNIACI 
 11. streda 19.00 HERCI SÚ 
UNAVENÍ 
 16. pondelok 10.00 MACO 
MAŤO hľadá hniezdo 
 17. utorok 10.00 ZMIERENIE 

Knižnica J. Fándlyho

Divadlo Jána Palárika 

pozvánky
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alebo DOBRODRUŽSTVO 
PRI OBŽINKOCH 
 18. streda 10.00 ZLATÝ 
KĽÚČIK 
14.00 ZLATÝ KĽÚČIK 
 19. štvrtok 19.00 OPICA 
A ŽENÍCH
 20. piatok 19.00 HERCI 
SÚ UNAVENÍ 
 23. pondelok 10.00 TRAJA 
TUČNIACI 
 24. utorok 10.00 ZLATÝ 
KĽÚČIK 
19.00 VŠETKO O MUŽOCH 
 25. streda 19.00 TRI 
LETUŠKY V PARÍŽI 
 26. štvrtok 19.00 KONCERT 
JITKY ZELENKOVEJ 
 27. piatok 17.00 DIMITRIJ 
SAMOZVANEC 

ŠTÚDIO .................................... 
 2. pondelok 10.00 JAZYKOVÁ 
RÍŠA
 3. utorok 19.00 BÁBKA
 13. piatok 10.00 Lukáš 
Brutovský, Miro Dacho: 
TRNAVSKÁ SKUPINA alebo 
VISELI SME ZA NOHU 
Z KOLOTOČA – verejná 
generálka 
 19.00 – predpremiéra
 14. sobota 19.00 Lukáš 
Brutovský, Miro Dacho: 
TRNAVSKÁ SKUPINA alebo 
VISELI SME ZA NOHU 
Z KOLOTOČA – PREMIÉRA
 16. pondelok 19.00 
TRNAVSKÁ SKUPINA alebo 
VISELI SME ZA NOHU 
Z KOLOTOČA
 19. štvrtok 10.00 TRNAVSKÁ 
SKUPINA alebo VISELI SME ZA 
NOHU Z KOLOTOČA  
 20. piatok 10.00 JAZYKOVÁ 
RÍŠA
 23. pondelok 19.00 
VOĽAKEDY A DNES
...........................................................
Západoslovenské múzeum, Galéria 
Jána Koniarka, Divadlo Jána Palárika 
a Knižnica Juraja Fándlyho sú v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja

Okružná 20, tel. č.. 033/ 5341054, 
0907 790 046, www.trnavskemc.sk

 2. 6. o 8.30 h VÝLET DO 
PRÍRODY na detskú farmu 
Humanita, návšteva zvieratiek, 
vozenie na poníkoch, opekačka, 
spievanie pri gitare, hry, 
odmena... Návrat do Trnavy 
približne o 13.15 h, poplatok 5,50 
€ na osobu, nahlasovanie do 26. 
5. v MC
 16.00 h ANGLIČTINA PRE 
MAMY – pokročilí
17.00 h ANGLIČTINA PRE MAMY 
– začiatočníci
 3. 6. o 9.00 h HUDOBNÁ 
ŠKOLA YAMAHA – Robík, pre 
deti do 18 10.00 h Prvé krôčiky 
k hudbe 
18.00 h CVIČENIE PRE TEHOTNÉ 
 4. 6. o 8.30 h GITAROVÝ 
KRÚŽOK pre dospelých
9.30 h CVIČENIE NA FITLOPTÁCH 
pre matky s deťmi 
 7. 6. o 9.30 h KURZ PRVEJ 
POMOCI zameraný na detský 
vek, vedie záchranná služba 
FALCK 
 9. 6. o 9.30 a 10.30 h 
MONTESSORI DIELNIČKY
16.00 h ANGLIČTINA PRE 
MAMY – pokročilí
17.00 h ANGLIČTINA PRE 
MAMY – začiatočníci
 10. 6. o 9.00 h HUDOBNÁ 
ŠKOLA YAMAHA – Robík, pre 
deti do 18 mesiacov
10.00 h Prvé krôčiky k hudbe
18.00 h CVIČENIE PRE 
TEHOTNÉ 
 11. 6. o 8.30 h GITAROVÝ 
KRÚŽOK pre dospelých
9.30 h.  CVIČENIE NA 
FITLOPTÁCH pre matky s deťmi 
 12. 6. o 10.00 h KURZ 
MASÁŽE DOJČIAT – 1. časť 
 13. 6. o 10.00 h ROZVÍJAME EQ 
14. 6. o 9.30 h KURZ PRVEJ 
POMOCI vedie záchranná služba 
FALCK
 16. 6. o 10.00 h SPIEVANKY 
– stretnutie pri gitare pre 
najmenších 

10.30 h RECEPTÁRIK – 
Banánový chlieb 
16.00 h ANGLIČTINA PRE 
MAMY – pokročilí
17.00 h ANGLIČTINA PRE 
MAMY – začiatočníci
 17. 6. o 9.00 h HUDOBNÁ 
ŠKOLA YAMAHA – Robík, pre 
deti do 18 mesiacov
10.00 h Prvé krôčiky k hudbe
16.00 h GRILOVAČKA 
– tradičné rodinné popoludnie s 
predstavením detí z divadelného 
krúžku O muche Bombuche, hry, 
vozenie na poníkoch, grilovanie 
prinesených dobrôt, spievanie pri 
gitarách, trampolína... – vstup len 
na vopred zakúpené vstupenky
 18. 6. o 8.30 h GITAROVÝ 
KRÚŽOK pre dospelých
9.30 h CVIČENIE NA 
FITLOPTÁCH – bonusové 
stretnutie
17.00 h PODOBY PÔRODU 
– premietanie filmu s besedou 
o podpore vzťahovej väzby od 
narodenia 
 20. 6. o 10.30 h PERNÍKOVÁ 
CHALÚPKA – účinkuje 
marionetové Divadlo pod 
hríbikom
 23. 6. o 9.30 a 10.30 h 
MONTESSORI DIELNIČKY
16.00 h ANGLIČTINA PRE 
MAMY – pokročilí
17.00 h ANGLIČTINA PRE 
MAMY – začiatočníci
 25. 6. o 8.30 h GITAROVÝ 
KRÚŽOK pre dospelých
15.00 – 18.00 h BURZA 
DETSKÉHO A DÁMSKEHO 
TEXTILU 
 27. 6. o 10.00 h PRVÉ 
PRÍKRMY – kedy začať, príprava, 
recepty, diskusia 
 30. 6. o 10.00 h SPIEVANKY 
–stretnutie pri gitare pre 
najmenších

apríl – október 2014

Otváracie hodiny sú v pracovné 
dni od utorka do piatku. 
V pondelok je zatvorené. Cez 
štátne sviatky a počas cirkevných 

Trnavské materské centrum

Ovorenie kostolov

pozvánky
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sviatkov bude otvorené ako 
v nedeľu, v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa ako v sobotu.

KATEDRÁLA SV. JÁNA 
KRSTITEĽA 
apríl – október: 
pondelok: zatvorené
utorok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 16.00 h
sobota: 11.00 – 15.00 h
BAZILIKA SV. MIKULÁŠA
jún, september, október: 
pondelok: zatvorené
utorok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 16.00 h
nedeľa: 14.00 – 17.00 h
júl – august: 
utorok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 17.00 h
nedeľa: 14.00 – 17.00 h
KOSTOL SV. JAKUBA – 
františkánsky
jún, september:
nedeľa: 14.00 – 17.00 h
júl – august:
pondelok: zatvorené
utorok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 16.00 h
nedeľa: 14.00 – 17.00 h
KOSTOL NAJSV. TROJICE 
– jezuitský
jún, september:
nedeľa: 14.00 – 17.00 h
júl – august:
pondelok: zatvorené
utorok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 16.00 h
nedeľa: 14.00 – 17.00 h
KOSTOL SV. ANNY – 
uršulínsky
jún, september:
nedeľa: 14.00 – 17.00 h
júl – august:
pondelok: zatvorené
utorok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 16.00 h
nedeľa: 14.00 – 17.00 h
EVANJELICKÝ KOSTOL a. v.
jún, september:
nedeľa: 14.00 – 17.00 h
júl – august:
pondelok: zatvorené
utorok– piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 16.00 h
nedeľa: 14.00 – 17.00 h

 13. júna o 19.00 h vo 
vrhačskom sektore areálu AŠK 
Slávia 
BEH TRNAVSKÁ 13 – štart 
prvého ročníka preteku v rámci 
festivalu Trnavská trinástka

 17. júna o 15.30 h na Hlavnej 
ulici
BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA pri 
príležitosti 120. výročia založenia 
MOV, hlavné kategórie dospelých 
o 17.00 h

 19. júna o 9.00 h 
v Trnave-Modranke
FUTBAL: 23. ročník 
medzinárodného turnaja 
mestských polícií, súčasne aj 3. 
ročník turnaja kolkárok

 19. – 20. júna na mestských 
športoviskách
KALOKAGATIA 2014 
Dvanásty ročník medzinárodnej 
olympiády detí a mládeže

 19. – 22. júna o 11.00 h, TC 
Empire Trnava na Ulici Jána 
Hajdóczyho
TENIS: 21. ročník vrcholného 
medzinárodného turnaja 
vozičkárov ITF Slovakia Open

 21. – 22. júna od 9.00 h 
v areáli FK Lokomotíva 
LOKO CUP 2014 – mládežnícky 
futbalový turnaj pre hráčov 
najstarších prípraviek 
s medzinárodnou účasťou (Zabrze 
– Poľsko, Salerno – Taliansko). 
Slávnostné otvorenie turnaja o 12.00 h

 22. júna o 14.00 h v areáli 
SOŠE na Zátvore 
AMERICKÝ FUTBAL: Trnava 
Bulldogs – Brno Alligators, 8. kolo 
A-skupiny Českej ligy amerického 
futbalu

 28. – 29. júna od 11.30 h na 
mestskom zimnom štadióne
MEMORIÁL LUKÁŠA 
ŠERGOVIČA – hokejbalový turnaj 
venovaný pamiatke bývalého 
hokejbalového hráča, ktorý zomrel 
v roku 2009 vo veku 19 rokov

 3. júna od 8.00 do 10.00 h na 
radnici
DARUJME KRV
Národná transfúzna služba 
Slovenskej republiky v Trnave 
v spolupráci s Mestom Trnavou 
opäť organizujú odber krvi. 
Všetci, ktorí majú záujem pomôcť, 
sú vítaní. Ak vám tento termín 
nevyhovuje a krv by ste radi 
darovali, môžete tak urobiť aj 
v Národnej transfúznej službe SR 
v Trnave na Ulici Andreja Žarnova 11

 19. a 20. júna na Trojičnom 
námestí, na radnici, 
v Základnej umeleckej škole 
M. Schneidera Trnavského a na 
uliciach v centre mesta
DNI ZDRAVIA 2014
Festival zdravého životného štýlu 
spojený s kultúrnym programom 
a prezentáciou firiem pôsobiacich 
v tejto oblasti

 19. a 20. júna od 9.00 h na 
Trojičnom námestí
DVOR NÁDEJE – prezentácia 
tvorby hendikepovaných ľudí 
spojená s kultúrnym programom. 
Podujatie je súčasťou Dní zdravia 

 18. júna o 10.00 h na 
Trojičnom námestí 
POCHOD ZDRAVIA SENIOROV 
– štart na Trojičnom námestí, cieľ 
v Kamennom mlyne

 2. 6. 17.30 h STOROČNÝ 
STARČEK, KTORÝ VYLIEZOL Z 
OKNA A ZMIZOL 
19.30 LIEČITEĽ 
 3. 6. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h VYTIE
20.00 h PENA DNÍ 
 4. 6. o 17.00 h LIEČITEĽ 
19.30 h HRANA
 5. 6. 16.00 h KHUMBA – 3D, 
slovenská premiéra
17.30 h BONY A KLID 2 – 
slovenská premiéra
19.30 h NA HRANE ZAJTRAJŠKA 
– 3D, slovenská premiéra

Šport Zdravé mesto 

Kino Hviezda

pozvánky
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 6. 6. 15.30 h KHUMBA 2D
FESTIVAL LUMEN
 7. 6. o 16.00 h BONY A KLID 2
21.00 h NA HRANE ZAJTRAJŠKA – 2D
 8. 6. o 13.30 h KHUMBA – 3D
15.30 h KHUMBA – 2D
17.30 h NA VINE SÚ HVIEZDY
19.45 h BONY A KLID 2
 9. 6. o 17.30 h NA HRANE 
ZAJTRAJŠKA – 2D
19.30 h NA VINE SÚ HVIEZDY 
 10. 6. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ZAHRAJ TO ZNOVU, SAM 
20.00 h VLHKÉ MIESTA 
 11. 6. o 17.30 h NA VINE SÚ 
HVIEZDY 
19.45 h BONY A KLID 2
 12. 6. o 17.30 h VŠETKY CESTY 
VEDÚ DO HROBU – slovenská 
premiéra
19.30 h GRACE: KŇAŽNÁ 
Z MONAKA – slovenská premiéra
 13. 6. o 16.00 h KHUMBA – 2D
17.30 h POSLEDNÝ 
19.30 h VŠETKY CESTY VEDÚ DO 
HROBU
 14. 6. o 19.30 h GRACE: 
KŇAŽNÁ Z MONAKA 
 15. 6. o 13.30 h KHUMBA – 2D
15.30 h KHUMBA – 2D
17.30 h GRACE: KŇAŽNÁ Z 
MONAKA
19.30 h VŠETKY CESTY VEDÚ DO 
HROBU 
 16. 6. o 17.30 h POSLEDNÝ 
VRCHOL
19.30 h GRACE: KŇAŽNÁ 
Z MONAKA 
 17. 6. FILMOVÝ KLUB 
NAOKO
18.00 h NÓRSKE DREVO 
20.00 h SACRO GRA
 18. 6. o 19.30 h POSLEDNÝ 
VRCHOL 
 19. 6. o 17.30 h AKO SI 
VYCVIČIŤ DRAKA 2 – 3D, 
slovenská premiéra
19.30 h WTF– slovenská premiéra
 20. 6. NEPREMIETAME
 21. 6. o 15.30 h AKO SI 
VYCVIČIŤ DRAKA 2 – 2D
17.30 h JEDNA ZA VŠETKY
19.30 h WTF
 22. 6. o 13.30 h AKO SI 
VYCVIČIŤ DRAKA 2 – 3D
15.30 h AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 
2 – 2D

17.30 h JEDNA ZA VŠETKY
19.30 h WTF
 23. 6. o 17.30 h BELLA 
A SEBASTIÁN
19.30 h GRACE: KŇAŽNÁ 
Z MONAKA 
 24. 6. FILMOVÝ KLUB 
NAOKO
18.00 h DUŠA PAULA 
GIAMATTIHO 
20.00 h OSAMELOSŤ PRVOČÍSEL 
 25. 6. o 17.30 h BELLA A 
SEBASTIÁN
19.30 h X-MEN: BUDÚCA 
MINULOSŤ – 2D
 26. 6. o 17.30 h DETEKTÍV 
DOWN – slovenská premiéra
19.30 h TRANSFORMERS 4 – 3D, 
slovenská premiéra
 27. 6.o 17.30 h TRANSFORMERS 
4 – 2D
19.30 h DETEKTÍV DOWN
 28. 6. o 15.30 h AKO SI 
VYCVIČIŤ DRAKA 2 – 2D
17.30 h DETEKTÍV DOWN
19.30 h TRANSFORMERS 4
 29. 6. 15.00 h AKO SI VYCVIČIŤ 
DRAKA 2 – 2D
19.00 h KONEČNÁ STANICA – 
divadelné predstavenie – Divadlo 
NA STRNISKU
 30. 6. o 17.30 h DLHÁ CESTA 
DOLE
19.30 h TRANSFORMERS 4 – 2D

MESTSKÝ AMFITEÁTER
Začiatok predstavenia o 21.30 h

 16. 6. BABOVŘESKY 2
 17. 6. X-MEN: BUDÚCA 
MINULOSŤ 
 18. 6. X-MEN: BUDÚCA 
MINULOSŤ 
 19. 6. NEPREMIETAME
 20. 6. NEPREMIETAME
 21. 6. GRACE: KŇAŽNÁ 
Z MONAKA
 22. 6. GRACE: KŇAŽNÁ 
Z MONAKA
 23. 6. VLK Z WALL STREET
 24. 6. VLK Z WALL STREET
 25. 6. VŠETKY CESTY VEDÚ 
DO HROBU
 26. 6. TRANSFORMERS 4 
– slovenská premiéra
 27. 6. NEPREMIETAME
 28. 6. AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 2

 29. 6. GODZILLA
 30. 6. GODZILLA

Terapeutické centrum novej generácie 
SENAZ, Hlavná 2

 1. – 30. júna
TRNAVSKÝ FOTOGRAF 
BLAŽEJ VITTEK
Vstup do galérie po dohode: 
0905 410 302, info@senaz.sk

 5. júna o 18.00 h 
ENIESA – rozprávkový koncert 
z tónov čarovných

Najväčší gospelový festival 
v strednej Európe
Piatok 6. júna ...........................

 Kostol sv. Jakuba
16.15 sv. omša

 Trojičné námestie
17.40 No Xcuse (SK)
18.30 Signum Regis (SK)
19.20 Jeno’s Brothers (SK)
20.10 October Light (HR)
21.30 NUTEKI (RUS)

 Dom kultúry 
18.00 muzikál ESTER
23.00 Godzone
00.45 ATak – tanečné divadlo

 Kostol sv. Jakuba
00.00 – adorácia

 kino Hviezda
00.15 VŠETKY MOJE DETI 
film o Mariánovi Kuffovi

Sobota 7. júna ...........................

 Kostol sv. Jakuba
8.00 sv. omša

 Dom kultúry 
13.30 FIESTA – stretnutie 
saleziánskej mládeže
15.30 ČEKY POINT – talkshow 
Mariána Čekovského s hosťami
20.00 KOMAJOTA

 Trojičné námestie
17.30 Almost Good (CZ)

Lumen 2014

Galéria umenia 
a celostnej terapie 

pozvánky
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18.20 The Elements (SK)
19.30 Twelve 24 (UK)
20.45 Draw The Parade (NL)
22.15 Faith Child (UK)
kino Hviezda
18.00 TRI TVORIVÉ TVORY 
– divadelné improvizačné 
zoskupenie

 Kostol sv. Jakuba
00.00 záverečná slávnostná sv. 
omša

Benefičný enviromentálny festival 
..................................................
20. júna (piatok) od 8.00 h 
v kine Hviezda ..........................
Premietanie dokumentárnych 
filmov, vstup BEZPLATNÝ

 8.00 – 9.35 h
VODA JE ŽIVOT, Slovensko 26’
PRECITNUTIE, Slovensko 7’
OHROZENÉ VČELY, Švajčiarsko 8’
MLÁĎATÁ, Slovensko 26’
ŠIKULKOVIA ZO ŠKŘIPOVA, Česká 
republika, 28’

 10.00 – 12.17 h
ŽENA, KTORÁ CHRÁNI STROMY, 
Slovensko, 12’
ZOBÁK A MOZOG, Nemecko, 
Nový Zéland, 52’
LETOKRUHY, Slovensko, 20’
DIVOČINY, Česká republika, 53’

 15.30 – 18.30 h
PRÍČINY POVODNÍ V ANGLICKU 
2014, Slovensko, 5’
PODVODNÍCI S EMISIAMI, 
Dánsko, 57’
SYN ZEME, Čína, 60’
VITAJTE VO FUKUŠIME, Belgicko, 59’

 19.00 – 21.38 h
NOVÉ PRÍBEHY TATRANSKÝCH 
ŠTÍTOV – POLÁRNIK, Slovensko 57’
STOPY NA HREBENI, Slovensko, 53’
VLČIE HORY, Slovensko, 48’

Výstava v kine
Gréta Zubová: VO SVETE IDEÍ 

21. júna (sobota) v amfiteátri 
v Kamennom mlyne ..................
Vystúpenia hudobných kapiel, 
vstupné 7 €/ 9 €
INE KAFE, Polemic, DESmod, 

Zóna A, Konflikt, Helenie oči, 
For Those Afraid (IT), Gygy 
(CZ), Zoči Voči, Wild people

Sprievodný program v hoteli 
Koliba na prízemí, vstup 
BEZPLATNÝ: .............................
Besedy a diskusie
 Ing. Peter Šujan: Projekt 
Komunitný zelovoc v Trnave
(o.z. Trnavská alternatíva.sk)
 Iniciatíva SVK bez GMO: 
Za zdravé potraviny a Slovensko 
bez GMO
 Mgr. Tomáš Peciar: 
Ako promovať bicykle
(Cyklokoalícia)
 Miriam Sláviková: Rodinné 
farmy – potraviny z domoviny

Vernisáže ..................................
Matúš Plecho: 
ZRKADLO PRE ČLOVEKA
Gréta Zubová: VO SVETE IDEÍ
Priatelia Zeme: 
ZDRAVÉ POTRAVINY

Premietanie filmov ....................
NEDAJ SA: ZAČALO TO 
STROMAMI, Česká republika, 27’
ZELENÁ HLIADKA, Slovensko 11’
MOBILITA V MESTE, Slovensko, 4’
PRÍRODA POD PAĽBOU, Nemecko, 44’
FARMÁR A JEHO PRINC, Nemecko, 52’
CHÉMIA NA RASTLINNEJ BÁZE, 
Nemecko, 29’

Prezentácia environmentálnych 
združení ....................................
VLK, Greenpeace, Kreatívna brána, 
Priatelia Zeme SPZ, Priatelia Zeme 
– CEPA, Cyklokoalícia

Program pre deti – tvorivé 
envirodielne, maľovanie na tvár, 
trampolína...

Športový program na kúpalisku 
Kamenný mlyn – triatlon, turnaj 
v stolnom tenise

Výťažok z festivalu bude venovaný na 
projekt Stromy pre Trnavu

Multižánrový festival plný 
hudby, kultúry, športu a aktivít 
pre najmenších
 13. a 14. júna vo vrhačskom 

areáli AŠK Slávia
Motto. Leto sa začína v Trnave

HUDOBNÝ PROGRAM .............

 Piatok 13. júna
14.55 TheGrow
15.30 Zotrwačnosť
16.05 Fingers 
19.00 Fuerafondo 
20.20 Hrdza 
21.40 Komajota
23.00  Z. Smatanová 
 Sobota 14. júna
15.20 Krvná skupina
15.55 Beggar’sVelvet
16.30 Haluzotvoristika
17.05 Boom
17.40 FishingStrip
19.00 GoldenWein
20.20 Ewelin
21.40 Slobodná Európa
23.00 Vidiek

DETSKÝ PROGRAM .................
 sobota 14. júna

9.30 MIA KRÁLOVÁ 
Vystúpenie s pesničkami 
a hudobnými nástrojmi 

10.30 ANGLIČTINA PRE DETI 
Zábavná, kreatívna a zážitková 
výučba 

11.10 Divadlo Nezábudka: 
ČERVENÁ ČIAPOČKA 

11.45 PES V POHODE – Agility 
Ukážka výcviku psov 

12.15 SÚŤAŽE A HRY PRE DETI 
Veselé a zábavné hry ako medveď, 
hokejka, lovenie rybičiek, a pod. 

13.00 Tvorivé dielničky pre deti 
Čarovanie s háčikom. Vyrábame si 
náramok s ByMeCreative

14.00 Kúzelník S Balónovou 
Show 
Vystúpenie pre deti a modelovanie 
zvieratiek 

14.00 MAĽOVANIE NA TVÁR 
Čo tvár, to predloha na maľovanie 
– ByMeCreative

15.00 Čítanie z detských kníh 
Program Braňuška Jobusa 
a Knižnice Juraja Fándlyho aj 
o knižkách 

Ekofest 2014 

Trnavská 13

pozvánky
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16.30 BESEDA PANTARHEI SO 
SPISOVATEĽMI 
Veselé rozprávanie o čarovných 
príbehoch z kníh 
Po celý deň Hodina deťom 
a Swanformer
Postavičky Hugo, Swanformer 
a zbierka Nadácie pre deti 
Slovenska

ChillOut zóna ........................... 

 Piatok 13. júna

16.15 POHODIČKA S KAPELOU 
LILLE – Dve akustické gitary, dva 
príjemné hlasy 
16.30 KRÍŽOM-KRÁŽOM 
SVETOM – Dobrodružné 
a zaujímavé cestovanie s Victory 
Travel 
17.30 KAPOR NA SCÉNE 
Trojica mladých umelcov 
sa postará o vašu bránicu 
a vyčistenie hlavy

 Sobota 14. júna

9.40 POHODIČKA S KAPELOU 
BEGGAR´SVELVET
Pásmo unplugged pre dobrú 
náladu 
10.00 UMENIE BEZ BARIÉR 
Beseda s projektom Godot 
a umelcami, ktorí sa do neho 
zapojili 
10.50 Hip-Hop V Trnave 
Predstavuje sa IllegalTruth

11.10 Divadielko Nezábudka: 
ČERVENÁ ČIAPOČKA 
11.45 IllegalTruth, Beggar´sVelvet
Hip-hop a unplugged pre 
chillouťákov
12.00 DEŽO URSINY VO FILME 
Čo iné mu zostáva 
Film o známom otcovi a jeho 
synovi, založený na ich 
korešpondencii 
14.00 KÚZELNÍK 
S BALÓNOVOU SHOW 
Vystúpenie pre deti a modelovanie 
zvieratiek 
15.00 ČÍTANIE Z DETSKÝCH 
KNÍH – Program Braňuška Jobusa 
a Knižnice Juraja Fándlyho
16.30 BESEDA PANTARHEI 
SO SPISOVATEĽMI – Veselé 
rozprávanie o čarovných 
príbehoch z kníh 

17.30 DISKUSIA O KULTÚRE 
OZ Publikum.sk, Projekt Godot 
a Trnavská 13 predstavujú svoje 
kultúrne podujatia v Trnave 
18.30 MEDAILÓN ZACHARA 52 
Premietanie filmu a diskusia 
s režisérom Marekom Janičíkom

ŠPORTOVÝ PROGRAM ............
 Piatok 13. júna o 19.00 h
BEH TRNAVSKÁ 13 – 1. ročník
Miesto štartu a cieľa: Športový 
areál AŠK Slávia Trnava, vrhačský 
sektor, pred areálom festivalu 

Trnavská 13
Popis trate: asfalt 70 %, terén 
30 %. Trať dlhá 13 km bude 
vyznačená fáborkami a šípkami, 
na kritických miestach budú 
traťoví pomocníci, polícia 
zabezpečí reguláciu dopravy 
na križovatkách.
Registrácia: on-line prihlasovanie 
do 12. 6., potom na mieste štartu 
13. 6. od 15.00 do 18.00 h
Štartovné: 2 eurá, platba 
v hotovosti pri prezentácii 
V cene štartovného je 
občerstvenie v cieli a štartovný 
balíček. Na mieste je možnosť 
osprchovania sa po preteku

 Sobota 14. júna
9.00 TURNAJ V PLÁŽOVOM 
VOLEJBALE TROJÍC ku Dňu otcov 
9.30 – 13.30 PÁSMO VYSTÚPENÍ 
ŠPORTOVÝCH KLUBOV 
Šport centrum Pohoda, Atletika 
AŠK Trnava, Volejbalisti HIT 
Trnava, Hádzaná HBC Trnava, 
BK Angels Trnava, BK AŠK Slávia 
Trnava, JudoClub AŠK Slávia 
Trnava, Wushu klub Trnava 
Čínske bojové umenia a športy, 
Centrum bojových športov Trnava, 
Golf Trnava, Lukostrelci klub 
Perun Trnava, Trnavské tanečné 
centrum, Spartak Trnava, Karate 
klub Slovšport Trnava

 Od 5. do 26. júna 
v západnom krídle radnice
MAĽOVANÁ ROZPRÁVKA 
Výstava výtvarných prác žiakov 
Základnej umeleckej školy v Bra-
tislave – Ružinove s pobočkami 
v Trnave

 Do 30. septembra 
v kaplnke na nádvorí radnice
STO ROKOV NA HLAVNEJ ULI-
CI V TRNAVE – Dokumentárna 
výstava o tom, ako sa od roku 
1900 postupne menila Hlavná 
ulica v Trnave –

 1. júna o 15.00 a 17.00 h 
pred radnicou

Divadlo Tyjátr: HERKULES 
ALEBO DOBYTIE PEKLA – Roz-
právku deťom zahrá vychýrený 
verklikár, komediant a kočovný 
bábkar Ivan Gontko

 2. júna od 9.00 do 18.00 h 
na Trojičnom námestí 
DOBROVOĽNÍCI DEŤOM 
Podujatie plné hier a súťaží 

 6. júna o 18.00 h 
v Aule MtF STU na Paulínskej 
CANTICA NOVA –  Výročný kon-
cert speváckeho zboru gymnázií 
mesta Trnavy spojený s rozlúčkou 
s maturantmi zboru
Zbormajster: PaedDr. Gabriel Ka-

lapoš. Vstupné 3 eurá, deti do 15 
rokov zdarma
 6. a 7. júna na Trojičnom ná-
mestí
LUMEN 2014 – najväčší gospelo-
vý festival v strednej Európe

 7. júna od 13.00 do 18.00 h 
v mestskom amfiteátri
FoTToFest 2014 – piaty ročník 
súťažnej prehliadky  fotografií 
v plenéri Organizátori: fotoklub 
IRIS v spolupráci s Mestom Trna-
vou

 10. júna o 10.00 h 
v kine Hviezda
KRÁĽ DETSKÝCH ČITATEĽOV 

Kalendár kultúrnospoločenských podujatí

pozvánky



48 Novinky z radnice

Program pri príležitosti koru-
novácie nového Kráľa detských 
čitateľov. Hosťami budú trnavskí 
autori píšuci pre deti. Hudobný 
aj literárny hosť: Branislav Jobus. 
V spolupráci s Mestom Trnavou

 10. júna o 17.00 h v Kniž-
nici Juraja Fándlyho – CHUTE 
A VÔNE ŽIVOTA – slovenský 
herec Braňo Deák predstavuje 
svoju kuchársku knihu receptov 
na obľúbené jedlá, doplnenú 
o zaujímavé rozprávanie a množ-
stvo fotografií zo svojich ciest

 10. júna o 19.00 h v kníhku-
pectve AF na Štefánikovej ulici
PRAK – Prednášky, Rozhovory 
A Koncerty. Hostia: Blažej Andev-
sky, hráč a výrobca macedónske-
ho kavalu, Pero le Kvet – projekcia 
obrazov. Na záver koncert skupiny 
Romanika

 13. júna o 20.00 h 
v Divadelnom štúdiu DISK
Divadlo S.T.O.K.A.: NEISTÝ 
GRUNT (Vnútrodruhová agresia)
Scenár: Braňo Mosný, Peter Tilaj-
čík, Blaho Uhlár 
Účinkujú: Braňo Mosný, Peter 
Tilajčík. Výtvarná spolupráca: 
Miriam Struhárová. Réžia: Blaho 
Uhlár
Predaj vstupeniek: TTi, www.tic-
ketportal.sk).
Vstupné: 5,00 €, študenti: 3,50 €

 13. a 14. júna 
vo vrhačskom areáli AŠK Slávia
TRNAVSKÁ 13 – multižánrový 
festival plný hudby, kultúry, špor-
tu a aktivít pre najmenších. 

 14. júna o 14.00 h 
v Západoslovenskom múzeu
ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL 
– Kurz plstenia

 14. júna o 19.00 h 
v štúdiu Divadla Jána Palárika
Lukáš Brutovský, Miro Dacho: 
TRNAVSKÁ SKUPINA alebo 
VISELI SME ZA NOHU Z KOLO-
TOČA – premiéra hudobno-po-
etického kabaretu približujúceho 
tvorbu a osudy štyroch básnikov, 
členov tzv. Trnavskej skupiny Jána 
Ondruša, Jána Stacha, Ľubomíra 

Feldeka a Jozefa Mihalkoviča
 18. júna o 17.00 h 
v Knižnici Juraja Fándlyho
SPOLKY, SPOLKY (sú čertove 
volky?) – Rodinné balenie Fóra 
humoristov, v ktorom sa dozviete 
o známych i neznámych spolkoch 
v Trnave. Scenár a moderovanie: 
Eva Jarábková. Hudba: Pavel Opa-
tovský a Jozef „Laci“ Pagáč

 19. júna o 18.00 h 
na Trojičnom námestí
MOSTY SNOV – koncert nevidia-
cich umelcov Maroša Banga (SR) 
a Radka Žaluďa (ČR) v rámci pod-
ujatia Dvor nádeje

 20. a 21. júna 
v Kamennom mlyne 
EKOFEST 2014 – benefičný envi-
ronmentálny open-air festival
Súčasťou programu sú premieta-
nia dokumentárnych filmov v kine 
Hviezda, prezentácie environmen-
tálnych združení, výstavy foto-
grafií, besedy a diskusie. Výťažok 
z podujatia bude opäť venovaný 
na výsadbu stromov v Trnave 

 25. júna o 127.00 h 
na nádvorí radnice
TÉ O PÉCI – Hudobno-slovné 
pásmo venované otvoreniu zre-
konštruovanej pešej zóny – remi-
niscencie na legendárne trnavské 
korzo a obľúbené pravidelné 
podujatia známe ako Té o péci. 
Organizátori: Mesto Trnava a Klub 
priateľov Trnavy

 25. júna o 18.00 h 
na pešej zóne 
ŠMOLDAS – BUGALA – BAL-
ZAR TRIO (CZ/SK) 

 26. júna o 19.00 h 
v Divadle Jána Palárika
KONCERT JITKY ZELENKOVEJ

 28. júna od 9.00 do 17.00 h 
na Kapitulskej ulici
TRNAVSKÝ RÍNEK – Pozývame 
vás stráviť príjemný deň na naj-
krajšej ulici v historickom centre 
mesta. Na rínku nájdete tovar 
od lokálnych predajcov a výrob-
cov, knižnú burzu a celodenný 
program pre veľkých aj malých

 28. júna o 16.00 h 
na pešej zóne
OTVORENIE LETA NA KORZE 

 29. júna o 19.00 h 
v kine Hviezda 
Divadelný súbor Na strnisku 
Stanislav Štepka: 
KONEČNÁ STANICA
Réžia: Mirka Čibenková

 29. júna o 19.30 h 
v Kostole najsv. srdca Ježišovho 
na Tulipáne 
VOCI ALLEGRE – na druhom 
koncerte nového trnavského spe-
váckeho zboru zaznie stará aj 
novšia duchovná hudba, svetské 
skladby z obdobia renesancie 
a romantizmu, slovenské ľudové 
piesne a černošské spirituály. 
Vstupné je dobrovoľné
Dirigent: Andrej Rapant

Pripravujeme: ...........................

 3. júla o 19.00 h 
v koncertnej sieni Marianum 
ČESKÉ SNY 2014 
Slávnostný otvárací koncert ce-
loeurópskeho projektu, v rámci 
ktorého sa uskutoční približne 
stodvadsať koncertov popredných 
českých hudobníkov v devätnás-
tich európskych krajinách
Účinkujú: Janáčkov komorný or-
chester so sólistom Josefom Špač-
kom – jednou z najvýznamnejších 
svetových hudobných osobností 
mladej generácie
Viac informácií na www.ceskes-
ny.cz

PROMENÁDNE KONCERTY 
DYCHOVÝCH HUDIEB 2014
Tradične každú nedeľu v mest-
skom amfiteátri 
Prvý koncert 6. júla – BOROVIEN-
KA Krakovany

 15. – 17. augusta v historic-
kom centre mesta a v mestskom 
amfiteátri
TRNAVSKÁ BRÁNA 2014 – me-
dzinárodný festival folklórnych 
súborov 

pozvánky



pozvánky

Štvrtok 19. júna
 Radnica ...............................
8.00 – 16.00 h REGIONÁLNY 
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRA-
VOTNÍCTVA v Trnave: vy-
šetrenie cholesterolu a cukru 
z kvapky krvi odobratej z prsta 
na Reflotróne (nalačno), BMI, 
WHR – index centrálnej obezity, 
meranie tuku, vyšetrenie pre faj-
čiarov smokerlyzerom, poraden-
stvo v oblasti podpory zdravia, 
prevencie infekcie HIV, prevencie 
drogových závislostí, odvykania 
od fajčenia, podpora psychického 
zdravia a telesnej aktivity
8.00 – 16.00 h odber vzoriek 
vody a zeleniny
Bezplatné vyšetrenie vody bude 
poskytnuté len klientom, ktorí 
nevyužili vyšetrenie počas Sveto-
vého dňa vody 
8.00 – 12.00 h OCHUTNÁVKA 
LIEČIVÝCH ČAJOV – študenti 
Strednej zdravotníckej školy v Tr-
nave

 Trojičné námestie ..............
9.00 – 18.00 h 
Prezentácia firiem, predaj vý-
robkov zdravej výživy 
9.30 h Slávnostné otvorenie 
DVOR NÁDEJE 2014
Moderuje Bibiana Ondrejková, 
hosť podujatia: Gizka Oňová. 
Účinkujúci: Súkromná baletná 
škola D. Nebylu. Na programe sa 
podieľajú deti z týchto špeciál-
nych škôl: Spojená škola na Be-
ethovenovej ulici, Spojená škola 
na Čajkovského ulici a Špeciálna 
základná škola internátna na 
Spojnej ulici 
11.00 – 12.00 h Tancujeme pre 
zdravie – Kalokagatia CVČ

16.00 – 16.15 SAŠETKY Hlohovec
16.15 – 16.30 KARATE CLUB Slo-
všport Trnava – ukážky karate

16.30 – 16.40 
WU-SHU CLUB Trnava
16.40 – 17.20 OLYMP HEALTH 
CLUB Trnava – ukážky cvičení 
jumping, racewalker, flowin, 
joga, spinning
17.25 – 17.45 TAI-CHI SLOVAKIA 

18.00 h MOSTY SNOV – kon-
cert nevidiacich umelcov Maroša 
Banga (SR) a Radka Žaluďa (ČR) 
v rámci podujatia Dvor nádeje

9.00 – 16.00 MOBILNÉ DO-
PRAVNÉ IHRISKO

 Základná umelecká škola 
M. Schneidera Trnavského ......
Prezentácia študentov Strednej 
zdravotníckej školy v Trnave
9.00 – 18.00 h
 ukážky klasickej masáže
13.00 – 18.00 h
 ochutnávka liečivých čajov 

 Na uliciach mesta ................ 
8.00 – 18.00 h MERANIE KRV-
NÉHO TLAKU 

Piatok 20. júna 
 Radnica ...............................
8.00 – 15.00 h Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Trnave 
– služby ako vo štvrtok
8.00 – 15.00 h – odber vzoriek 
vody a zeleniny
Bezplatné vyšetrenie vody bude 
poskytnuté len klientom, ktorí 
nevyužili vyšetrenie počas Sveto-
vého dňa vody 

 Mestský úrad, Trhová 3 ......
Svetový deň darcov krvi
9.00 – 11.00 h – DARUJ KRV 
(odber krvi)
Národná transfúzna služba SR 
v Trnave

Na uliciach mesta
8.00 – 18.00 h 
MERANIE KRVNÉHO TLAKU 

 Trojičné námestie ................
9.00 – 18.00 h 
Prezentácia firiem, predaj vý-
robkov zdravej výživy
9.00 – 18.00 h
DVOR NÁDEJE

16.00 – 16.20 h 
MAMA KLUB Limbová ul.
16.20 – 16.40 h 
KONZERVATÓRIUM D. Nebylu 
16.40 – 17.20 h 
OLYMP HEALTH CLUB
17.20 – 17.40 h 
Tanečná skupina ALLEGRIA
17.30 – 17.45 h Klub tanečného 
športu TYRNAVIA 
17.45 – 18.05 h 
FITNESS BEAUTY Trnava

 Základná umelecká škola 
M. Schneidera Trnavského ......
Prezentácia študentov Strednej 
zdravotníckej školy v Trnave
8.00 – 18.00 h Ukážky klasickej 
masáže, ochutnávka liečivých 
čajov 

Sobota 21. júna 
PSA TRNAVA INLINE 
Stretnutie o 17.30 h, štart: 18.00 h 
Štvrtý ročník jazdy inline korču-
liarov a bicyklistov po hlavných 
uliciach a obchvate Trnavy

Bercajgel
 Štvrtá večerná jazda Trnavou na 
korčuliach a bicykloch 
Stretnutie o 17.30 h, štart: 18.00 h 

Sprievodné podujatie: 18. júna 
POCHOD ZDRAVIA SENIOROV

DNI ZDRAVIA 2014
19. a 20. júna na Trojičnom námestí, na radnici, v Základnej umeleckej škole M. Schneidera 
Trnavského a na uliciach v centre mesta

Spoluorganizátori Dní zdravia 2014:



LETO NA KORZE
Na zrekonštruovanej pešej zóne znova 

ožíva legendárne trnavské korzo. Každý 
júlový aj augustový podvečer scénu 

historického centra mesta ovládne hudba 
rôznych žánrov, spev, tanec a pouličné divadlo

 25. júna o 127.00 h na nádvorí radnice: TÉ O PÉCI
Hudobno-slovné pásmo venované otvoreniu zrekonštruovanej 

pešej zóny – reminiscencie na legendárne trnavské korzo a obľúbené 
pravidelné podujatia Té o péci. Voľnou súčasťou programu bude prehliadka 

výstavy STO ROKOV NA HLAVNEJ ULICI V TRNAVE v radničnej kaplnke 
Účinkujú: THE BREAKERS, Peter Horváth a ďalší
Organizátori: Mesto Trnava a Klub priateľov Trnavy

 25. júna o 18.00 h na pešej zóne: ŠMOLDAS – BUGALA – BALZAR TRIO (CZ/SK)
Komorné zoskupenie popredných jazzových hudobníkov prináša jedinečný hudobný 

zážitok – interpretáciu originálnych aj štandardných kompozícií moderného jazzu

 26. júna o 20.30 h na nádvorí radnice: RADNIČNÉ HRY 2014 
Divadlo do houslí: VÝROČÍ 

Scenár a réžia: Michaela Doleželová a Roman Vencl
Hrajú: Michaela Doleželová a Roman Vencl

Vstupné: 6 €

 27. júna o 17.00 h pred radnicou: RADNIČNÉ HRY 2014
Divadelné predstavenie pre deti, tvorivé dielne 

20.30 h na nádvorí radnice
Divadelní spolek Frída: KOSA 
Scenár a réžia: Jakub Nvota

Hrajú: Božidara Turzonovová, Radim Novák a Martin Trnavský
Vstupné: 8 €

 28. júna o 16.00 h na pešej zóne
OTVORENIE LETA NA KORZE 

Detské predstavenie ELÁ HOP – Divadlo PIKI, prestrihnutie 
pásky a slávnostné otvorenie pešej zóny, HISTÓRIA PEŠEJ ZÓNY 

V SKRATKE s Kompániou trnavských žoldnierov, LONG VEHICLE 
CIRCUS – akrobatické číslo na chodúľoch, promenáda po pešej 

zóne, MANGO MOLAS SEXTET, bubnová show TAM TAM 
BATUCADA, koncert EGO a DJ POPPER, súťaže...

 1. júla o 18.00 h na pešej zóne: GONSOFUS – vlastným 
menom Sasha Mamaev hrá na gitaru, basu, saxofón pomocou 

loopera a, samozrejme, aj spieva...

 2. júla o 18.00 h na pešej zóne: SPIEVAJÚCI JÁNOŠÍK 
Z DOLNEJ LEHOTY – Peter Ťažký spevom a hrou na fujaru 

reprezentuje rôzne časti Slovenska, ale hlavne Horehronie

 3. júla o 18.00 h na pešej zóne: OIT ORCHESTER BAND
 fúzia funku, rocku a jazzu z Trnavy

Kompletný program Leta na korze prinesieme v júlovom vydaní




