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Trnavčania sa dočkali severného obchvatu
Menej kamiónov, čistejší vzduch a plynulejšia doprava. To si Trnavčania 
sľubujú od nového severného obchvatu Trnavy, ktorý 20. júna 2012 sláv-
nostne otvoril minister dopravy Ján Počiatek. Projekt, ktorého výstavba 
bola rozdelená do troch etáp, trval niekoľko rokov a spolufinancovala ho 
Európska únia prostredníctvom Operačného programu Doprava.

„Severný obchvat zásad-
ne zlepší dopravnú situáciu  
v Trnave a zároveň spĺňa všet-
ky ekologické a ekonomické 
parametre, ktoré sú cieľom 
projektov financovaných Eu-
rópskou úniou. Odľahčenie 
od tranzitnej dopravy sme-
rujúcej na Záhorie pozitív-
ne pocítia jednak obyvatelia 
dotknutej časti mesta, a tiež 
vodiči znížením energetických 
a časových strát. Ministerstvo 
doapravy výhľadovo počíta  
s výstavbou juhovýchodného 
obchvatu, ktorý by obdobne riešil tranzitnú dopravu smerom na Modru a Pezinok,“ 
uviedol minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek. 
 Hlavným cieľom projektu bolo vylúčiť tranzitnú dopravu z centra mesta Trnavy  
a tým minimalizovať negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie (zníženie hluku 
a emisnéhao zaťaženia), zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a zlepšiť parametre 
cesty I/51 (šírkové usporiadanie, smerové a výškové vedenie, návrhová rýchlosť). 
Výstavba obchvatu pozitívne ovplyvnila možnosti urbanizácie mesta doplnením chý-
bajúceho segmentu vyššej dopravnej infraštruktúry, ktorá nadviaže na diaľničný 
privádzač (D1) a na sieť rýchlostných ciest (R1). Územie sa zároveň stalo atraktív-
nejším pre investorov a prepravcov. 
 Dopravná intenzita na starej ceste každý rok stúpala. Napríklad na Trstínskej 
ceste bol počet prechádzajúcich vozidiel v roku 2005 vyše 20 tisíc denne, v roku 
2010 už vyše 23 tisíc a predpoklad na rok 2015 bol už takmer 26 tisíc áut denne. 
 Celkové náklady na viac ako 4,5 kilometrový obchvat, ktorý vznikal v troch eta-
pách počas niekoľkých rokov, dosiahli viac ako 33 miliónov eur. Z nich 23,5 milióna 
eur tvorí príspevok Európskej únie, zvyšok bol financovaný zo štátneho rozpočtu. 
 Tlačová správa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Foto: Robert Jalovec
Krátko z histórie severného obchvatu
Výstavba severného obchvatu Trnavy bola v územnom pláne mesta už od roku 1977. 
Po obnovení samosprávy začalo vytvárať Mesto Trnava tlak na všetky vlády, aby sa 
severný obchvat Trnavy dostal do štátneho rozpočtu a čím skôr sa začala jeho vý-
stavba. Tieto snahy sa premietli do reality v auguste 2006, keď sa začala výstavba 
prvej etapy obchvatu, ktorá je v prevádzke od decembra 2008.
 Na ňu nadviazala v máji 2009 druhá etapa s dĺžkou 1,9 km, dohotovená bola  
v decembri 2011.
 Tretia etapa s dĺžkou 0,9 km sa začala v marci 2010. Jej súčasťou bolo pokračo-
vanie cestného objektu a vyústenia do mimoúrovňovej križovatky s napojením na 
miestnu komunikáciu. 
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Kalokagatia pritiahla vyše tisíc športovcov
Krátko pred začiatkom Letných olympijských hier v Londýne zavítal duch 
olympizmu aj do Malého Ríma. Posledný mesiac školského roka bol totiž 
popretkávaný množstvom športových podujatí a akcií. Vrcholom olym-
pijských aktivít bola Kalokagatia 2012, medzinárodná olympiáda pre deti  
a mládež zo základných škôl. Práve trnavská pôda je nerozlučne spätá  
s ideálmi olympizmu, práve naše mesto bolo opäť hostiteľom i priateľom 
Kalokagatie.

Podujatie, ktoré oslavuje jubilejné dvadsiate narodeniny, v sebe spája vznešené 
myšlienky športu i kultúry. Kalokagatiu v Trnave uvítal 19. júna tradičný Beh olym-
pijského dňa. Na štartovaciu čiaru sa za neodmysliteľnej moderátorskej spoluúčasti 
Jaroslava Lieskovského postavilo viac ako 80 pretekárov. Bežecká trať viedla po 
Divadelnej ulici a stáčala sa do Bernolákovho sadu, najlepší dobiehali na Trojičné 
námestie. Popri duši trnavského olympizmu Antonovi Javorkovi sa pri pretekoch 
pristavil aj Jozef Štibrányi, strelec pamätného gólu z MS 1962 do siete Talianska či 
Dušan Radolský, trnavský futbalový odborník. 
 Slávnostné otvorenie Kalokagatie bolo na programe vo štvrtok 21. júna vo ve-
černých hodinách. Ešte pred tým však primátor mesta Trnavy Ing. Vladimír Butko  
v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva slávnostne odovzdal ceny za celo-
životný postoj Fair Play. Počasie vyšlo organizátorom Kalokagatie v ústrety a večer-
nej slávnosti nič nestálo v ceste. Pozvanie na oficiálne otvorenie prijali aj minister 
školstva PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., Ing. František Chmelár, predseda Sloven-
ského olympijského výboru či predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing.  
Tibor Mikuš. Medzi vzácnymi hosťami nechýbali ani plavkyňa Martina Moravcová,  
boxer Ján Zachara či futbalisti Jozef Adamec a Stanislav Jarábek. Všetkých hostí  
i účastníkov privítal na pôde mesta primátor Trnavy Ing. Vladimír Butko, veľký 
priaznivec športu. 
 V sprievodnom programe mali všetci pozvaní i početní okoloidúci možnosť vidieť 
olympijskú pochodeň, posolstvo či symbolický anglický autobus, všetko sympatické 
odkazy na Londýn, ktorý bude dejiskom veľkej olympiády. Druhý deň po slávnost-
nom otvorení patril samotným športom a športovcom – na športoviskách v Trnave  
i okolí si zmeralo sily viac ako tisíc športovcov. Zastúpené boli všetky slovenské 
kraje i zahraničie, pozvania prijali napríklad zástupcovia Poľska, Česka či Srbska. 
 Vďaka patrí Antonovi Javorkovi, legende slovenského olympizmu i celému orga-
nizačnému tímu, ktorý celú akciu zastrešil a zorganizoval. Kalokagatia 2012 bola 
teda určite obrovským úspechom. Podujatie, ktoré do Trnavy pritiahne takú masu 
športovcov, sa ani inými slovami ohodnotiť nedá.           

                             Eduard GUNIŠ

 Súčasne s lobovaním za výstavbu severného obchvatu si trnavská mestská sa-
mospráva uvedomovala nevyhnutnosť riešiť dopravnú situáciu v meste aj výstav-
bou južného obchvatu, s cieľom odľahčiť od tranzitnej dopravy najmä Nitriansku, 
Tamaškovičovu, Bratislavskú a Zelenečskú ulicu. Aby urýchlila projektové prípravy 
a začiatok realizácie, na vlastné náklady dala vypracovať projektovú dokumentáciu 
pre územné rozhodnutie. Súhlasne sa o potrebe urýchliť výstavbu južného obchvatu 
Trnavy vyjadril v roku 2010 aj bývalý minister dopravy Ján Figeľ.
 Predstavitelia mesta Trnavy sú rozhodnutí neúnavne pokračovať v snahe dosiah-
nuť čo najskorší začiatok výstavby južného obchvatu aj u súčasnej vlády. 
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Nový turistický portál Centrope: Zážitky na dohľad
...alebo na pár klikov
Máte pár dní voľna a chuť vyraziť na výlet? Ste vášnivý cyklista a radi by ste 
vyskúšali novú cyklotrasu? Hľadáte zaujímavú atrakciu alebo program na 
víkend pre vaše deti? Odteraz nájdete odpovede na vaše otázky pod jednou 
adresou na novom turistickom informačnom portáli www.tourcentrope.eu. 
Projekt, ktorý koordinuje Slovenský dom Centrope, vznikol v spolupráci re-
gionálnych organizácií cestovného ruchu ôsmich spolkových krajín, krajov 
a žúp na území Rakúska, Maďarska, Slovenska a Českej republiky, vrátane 
mesta Trnavy a Trnavského samosprávneho kraja.

Na www.tourcentrope.eu nájdete popis štyridsiatich cyklistických trás, vrátane ich 
dĺžky, stupňa náročnosti či prevládajúceho povrchu. Portál vám tiež predstaví vyše 
šesťdesiat atraktívnych kultúrnych a voľnočasových podujatí, ktoré si môžete vyhľa-
dať podľa dátumu konania, typu podujatia, alebo trebárs podľa kritéria, či sú vhodné 
pre deti alebo je na ne voľný vstup. Vaše rozhodovanie o tom, kam sa najbliž-
šie vyberiete na výlet, uľahčí tiež ponuka takmer sto šesťdesiatich pamätihodností  
a zaujímavých miest, medzi ktorými sú pamiatky zapísané na zozname svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO, špičkové múzeá a galérie, vzácne chrámy a kostoly, 
ale aj unikátne prírodné parky či kuriozity, ktoré robia región Centrope takým jedi-
nečným a pestrým.
 V regióne strednej Európy Centrope žije približne šesť a pol milióna obyvateľov. 
Tento región je ako stvorený na rodinné výlety, či už na bicykli alebo inom bežnom 
druhu dopravy. Ponúka nespočetné množstvo pamätihodností, ktoré sú svedectvom 
spoločnej stáročnej histórie, ako aj špičkové múzeá, galérie a atraktívne kultúrne 
podujatia a festivaly. V kombinácii s nádhernou prírodou a príležitosťami na šport 
a rekreáciu je región CENTROPE ideálnym miestom pre víkendové rodinné výlety 
alebo aktívnu dovolenku len pár desiatok kilometrov od vašich domovov. 
 Napriek tomu bolo doteraz dosť problematické nájsť informácie o zaujímavých 
miestach či programe na jednej adrese. Vďaka novému portálu by tento hendikep 
mal čoskoro zmiznúť. Dôležitou súčasťou portálu sú tiež prehľadné mapy, vrátane 
bežnej mapy ulíc, cestnej alebo leteckej mapy. Ďalšou dobrou správou je, že všetky 
informácie sú v rodnom jazyku, takže o atrakciách trebárs na Južnej Morave, v Dol-
nom Rakúsku alebo v okolí Györu či Soprone sa dozviete v slovenčine.
 V druhej polovici roka pribudne ku klasickej webovej stránke aj mobilná aplikácia 
pre väčšinu smartfónov.

Trnava a CENTROPE
Mesto Trnava vstúpilo do multilaterálnej iniciatívy Centrope v roku 2003, kedy bolo 
v Kittsee podpísané spoločné memorandum Budeme európsky región. Spolupráca 
partnerov štyroch susediacich krajín (AU, HU, CZ a SK) je zameraná na štyri hlavné 
oblasti: Vedomostný región, priestorová integrácia, ľudský kapitál, kultúra a ces-
tovný ruch.
 Región Centrope zahŕňa osem regiónov – Bratislavský samosprávny kraj, Tr-
navský samosprávny kraj, Burgenland, Niedereösterreich, Viedeň, župu Györ-
-Moson-Sopron, župu Vas a Juhomoravský kraj. Dnes je priestor Centrope vďa-
ka koncentrácii vysokokvalifikovanej pracovnej sily, dvadsiatim piatim univerzitám  
a vedeckým inštitúciám a transeurópskym dopravným koridorom právom označova-
ný za jeden z najperspektívnejších regiónov Európskej únie.                                                                                      

-red-
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Milí občania, 
ďakujeme vám za návštevu! 

Deň otvorených dverí, ktorý sa usku-
točnil 1. júna na trnavskej radnici, sa 
možno trochu neplánovane, ale zato ví-
tane stal dňom tréningu detí za budúcich 
občanov mesta. Vzhľadom na skutoč-
nosť, že program pripravený na nádvorí  
a v objektoch radničného komplexu pútal 
v dopoludňajších a skorých popoludňaj-
ších hodinách najmä pozornosť najmlad-
ších Trnavčanov, mestská samospráva sa 
môže nádejať, že títo budúci občania Tr-
navy si vytvoria o radnici predstavu ako 
o priateľskom mieste plnom ochotných 
ľudí, kam môžu prísť bez obáv, keď niečo 
potrebujú vybaviť a dozvedia sa to, čo 
ich zaujíma. Aj keď sa dospelí návštevní-
ci, ktorých cez deň viažu pracovné povin-
nosti, začali vo väčšom počte objavovať 
na radnici až v popoludňajších hodinách, 
aj ich záujem bol potešujúci. Možné je, 
že si na tento spôsob návštevy úradnej 
inštitúcie potrebujú ešte zvykať, ale isté 
je, že keď už prišli, neoľutovali. Dôka-
zom bolo, že návštevníkov neznechutili 
ani kvapky dažďa, ktoré padali do dže-
zového rytmu evergreenov a autorských 
skladieb záverečného koncertu v podaní 
obľúbených Old Boys Jazz Band.

Cena cestovného lístka 
v autobusoch od augusta stúpne
Cena cestovného lístka v autobusoch 
mestskej autobusovej dopravy bude od 

1. augusta vyššia o 20 centov. Rozhodli 
o tom poslanci mestského zastupiteľ-
stva na 9. riadnom zasadnutí 26. júna. 
Dôvodom na toto rozhodnutie bol najmä 
fakt, že od posledného zvýšenia ceny 
cestovného v januári 2009 sa tržby Slo-
venskej autobusovej dopravy neustále 
znižujú a v súvislosti s tým stúpajú ná-
klady na dopravu a straty, ktoré na zák-
lade zmluvy s prepravcom znáša mesto 
Trnava. Cena obyčajného cestovného 
lístka bude 70 centov, lístok so zľavou 
alebo za batožinu bude stáť 40 centov, 
za psa 60 centov, za detský kočík 30 
centov, lístok pre občanov vo veku nad 
70 rokov a s preukazom zdravotne ťažko 
postihnutých 10 centov. Cenovo výhod-
nejšia bude platba čipovou kartou, ktorá 
zároveň urýchli nástup a vybavovanie 
cestujúcich. Obyčajný lístok cez čipo-
vú kartu bude stáť 50 centov, zľavnený  
a za batožinu 30 centov, za psa 50 centov  
a za detský kočík 20 centov. Občania 
nad 70 rokov a ťažko zdravotne postih-
nutí zaplatia za lístok čipovou kartou  
7 centov.

Celodenné parkovanie 
v centre mesta za 1 euro sa končí 
Poslanci mestského zastupiteľstva 26. 
júna schválili návrh Všeobecne záväzné-
ho nariadenia (VZN) o dočasnom parko-
vaní motorových vozidiel na vymedze-
nom území mesta Trnavy. Na rozdiel od 
súčasného stavu, keď vodiči parkujúcich 
áut platia daň vo výške 1 eura za vstup  
a zotrvanie v centrálnej mestskej zóne 
bez ohľadu na to, ako dlho autá na mies-
te zotrvajú, od 1. októbra 2012 budú 
opäť po šiestich rokoch platiť hodinové 
parkovné, ktorého výška bude závisieť 
od parkovacej zóny. Dôvodom na toto 
rozhodnutie bola najmä snaha o regu-
lovanie statickej dopravy, vzhľadom na 
skutočnosť, že v súčasnosti množstvo 
áut stojí v centre celý deň za 1 euro  
a mnohí ďalší občania, prípadne aj náv-
števníci Trnavy, často nemajú šancu 
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nájsť voľné miesto ani na pár minút. 
Najvyššia úhrada za hodinové parkova-
nie – 50 centov, bude preto v historic-
kom centre v zóne A. Spoplatnené 20 
eurami za hodinu bude aj parkovanie  
v zóne B – na parkoviskách pri amfiteát-
ri, na Hospodárskej pri Trnávke, na Ryb-
níkovej pri Relaxe a na celej Kollárovej 
ulici vrátane parkoviska oproti bývalým 
parným kúpeľom. 
 Parkovanie v zóne C, ktorú tvorí par-
kovisko na Starohájskej ulici pri Mest-
skej poliklinike a budove VÚC, bude 
prvú hodinu zadarmo, začatá druhá ho-
dina bude stáť 20 centov a od začatej 
tretej hodiny stúpne platba na 50 cen-
tov za hodinu. Ruší sa však súčasná po-
vinnosť platiť v meste za parkovanie aj 
v sobotu. 
 Plné znenie nového VZN o dočasnom 
parkovaní nájdete na webstránke mesta 
Trnavy. 

Pozvánka pre seniorov  
na letné prehliadky mesta 
Prehliadky historického centra Trnavy sú 
ďalším príspevok mestskej samosprávy 
do programu, ktorý pripravila pre senio-
rov v rámci Európskeho roka aktívneho 
starnutia a solidarity medzi generáciami. 
Počas dvoch prechádzok mestom, ktoré 
sa uskutočnia 18. júla a 15. augusta, sa 
seniori zoznámia zblízka a aj teoreticky  
s klenotmi trnavskej historickej archi-
tektúry v súvislosti s historickým vývo-
jom Trnavy. Stretnutie účastníkov bude 
o 15.30 pred radnicou na Hlavnej ulici. 
 Mesto Trnava sa kontinuálne snaží 
vytvárať podmienky na aktívne vyu-
žitie voľného času seniorov. Zapojenie 
do výzvy Európskeho roku aktívneho 
starnutia a solidarity medzi generácia-
mi, ktorej koordinátorom je sekcia ľud-
ských práv a rovnakého zaobchádzania 
Úradu vlády SR, je preto prirodzeným 
pokračovaním snáh Mesta Trnavy. Za-
mestnanci samosprávy sa od začiatku 
tohto roka zúčastňujú na rôznych ško-
leniach a konferenciách zameraných 
na túto tému. Výsledkom je aj účasť 
mesta Trnavy vo výzve Mosty me-

dzi generáciami alebo aktívny prístup  
k životu v každom veku a spolunažívanie 
všetkých generácií spolu s mestom Ban-
skou Bystricou, Úniou miest Slovenska  
a Združením miest K-8.

Trnava Tourism predstavila svoju  
vizuálnu identitu a pilotné projekty
Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v Tr-
nave 20. júna, predstavila nová oblastná 
organizácia cestovného ruchu (OOCR) 
Trnava Tourism vizuálnu identitu, pod 
ktorou chce prezentovať destináciu Tr-
nava a jednotlivé produktové línie. Ďal-
šou témou bolo predstavenie pilotných 
projektov a korporátnej webovej strán-
ky www.trnavatourism.sk. Výsledkom 
prezentácie sú naplánované worksho-
py na rôzne témy z oblasti cestovného 
ruchu, ktoré sa uskutočnia v júli. Témy 
a presné termíny budú zverejnené na 
webstránke OOCR. Na záver stretnutia 
bolo slávnostne uvedené do života nové 
logo organizácie. 
 Účastníkmi stretnutia boli členovia 
Trnava Tourism, generálny riaditeľ sek-
cie cestovného ruchu Ministerstva do-
pravy, výstavby a regionálneho rozvo-
ja Stanislav Rusinko, ďalší zástupcovia 
MDVRr SR, Slovenskej asociácie cestov-
ného ruchu a odborníci z oblasti gastro-
nómie, hotelierstva a služieb. 

Nočné verše promenád 
so štyrmi poetickými výročiami
Deviaty ročník podujatia Nočné verše 
promenád sa uskutoční v sobotu 21. 
júla 2012 o 22. hodine pri svetle fakieľ 
v trnavskej promenáde – Sade Anto-
na Bernoláka. Účastníci si pripomenú 
80. výročie narodenia Jána Ondruša, 
30. výročie úmrtia Andreja Žarnova, 
160. výročie úmrtia Mikuláša Dohná-
nyho, 85. výročie narodenia Mirosla-
va Válka a tvorbu ďalších regionálnych 
autorov, ako aj víťazov celoslovenskej 
literárnej súťaže O cenu Slovenské-
ho učeného tovarišstva. V prípade ne-
priaznivého počasia sa podujatie bude  
konať v priestoroch západného krídla 
radnice.
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Súťaž o najkrajšiu kvetinovú  
výzdobu balkóna a predzáhradku
Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu 
balkóna a najkrajšiu predzáhradku v Tr-
nave vyhlasuje aj v tomto roku Komisia 
životného prostredia a prírodných hod-
nôt mestského zastupiteľstva. Jedinou 
podmienkou účasti v súťaži je poslať 
fotografiu alebo písomný opis objektu  
s menom, adresou a číslom telefónu, 
prípadne iným kontaktom na adresu 
Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný 

a životného prostredia, Trhová 3. Uzá-
vierka je 15. októbra, komisia vyhodno-
tí súťažné návrhy do 31. októbra. Prvé 
miesto v súťaži o najkrajšiu kvetino-
vú výzdobu balkóna bude honorované 
sumou 130 eur, druhé 95 a tretie 60 eur.
 Výherca v súťaži o najkrajšie upra-
venú predzáhradku získa 160 eur, druhý  
v poradí 125 eur, tretí 90 eur. Komisia 
si vyhradzuje právo niektorú z cien ne-
udeliť.

-red, foto: B. Vittek-

Vyhlásenie súťaže Genius loci Trnavy
Mesto Trnava a fotoklub IRIS vyhlasujú piaty ročník súťaže pre umeleckých 
fotografov Genius loci Trnavy. Súťažné fotografie budú vystavené v októbri  
v západnom krídle radnice. Uzávierka súťaže je 17. septembra.  

Ani tento rok, keď Genius loci Trnavy slávi prvé malé jubileum, nestrácajú platnosť slo-
vá, že hlavným motívom vyhlasovateľov súťaže je zachytiť pre budúcnosť na fotogra-
fiách dušu nášho mesta prostredníctvom nevšedných pohľadov a okamihov, atmosfé-
ru denných a ročných období, hry svetla a počasia, netradičné kompozície, stretnutia  
v čase... ale vzhľadom na opakujúcu sa skúsenosť s tým, že na niektorých autorov pô-
sobí takto špecifikovaná téma trochu zväzujúco, rozhodli sme sa ponúknuť tvorivým 
fotografom možnosť inšpirácie širším a možno aj trošku neobvyklým uhlom pohľa-
du. Fotografie nemusia bezpodmienečne zobrazovať len trnavské skutočnosti, môže 
ísť aj o inscenovanú fotografiu, scenár, fotopríbeh či rozprávku vytvorenú v Trnave  
a blízkom okolí. Pritom nie je nutné, aby toto prostredie bolo prvoplánové, dominu-
júce, naopak, vítané budú fotografie, na ktorých prostredie mesta bolo len súčasťou 
inšpirácie, nenápadnou kulisou, spomienkou, tušením svetla či tieňa... Platilo to od 
začiatku súťaže, ale prax ukázala, že len málo autorov našlo odvahu popasovať sa  
s témou týmto spôsobom. Preto zdôrazňujeme, že Trnava môže, ale na druhej stra-
ne nemusí byť bezpodmienečne na prvý pohľad identifikovateľná na žiadnej fotogra-
fii. Napokon, veď aj mnohé ocenené fotografie z predchádzajúcich ročníkov napove-
dajú, že najcennejší je vlastný uhol pohľadu, ktorým objavujeme pre druhých krásu 
napríklad aj vo fragmentoch a nepovšimnutej všednosti. A naďalej platí, že vítané sú 
aj fotografie z rôznych mestských podujatí, nie však popisné, ale vo forme umelec-
kého dokumentu s dôrazom na zaujímavé okamihy, situačný humor, dramatickosť, 
nečakané súvislosti, portréty v dave, atď. 
 Súťaž je otvorená pre všetkých záujemcov bez vekového a profesijného ohrani-
čenia. Súťažné fotografie treba doručiť do 17. septembra na Mestský úrad v Trnave, 
Trhová 1. Súťažné práce vyhodnotí porota zložená z renomovaných umeleckých 
fotografov a zástupcov magistrátu. Autori najlepších fotografií získajú finančné oce-
nenie. Výstava fotografií Genius loci Trnavy bude otvorená  v októbri v západnom 
krídle radnice. 
 Presné propozície súťaže Genius loci Trnavy nájdete na webstránke mesta www.
trnava.sk, webstránke fotoklubu Iris www.irisfoto.sk a v mestskej televízii, v tlačenej 
podobe budú k dispozícii na trnavskej radnici a mestskom úrade. Bližšie informácie  
a možnosť ujasniť si podmienky súťaže môžete získať aj na tel. čísle 033 32 36 344 
alebo na e-mailovej adrese elena.ursinyova@trnava.sk.                                              -eu-
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Tretí FoTTofest v Trnave s najvyššou účasťou
Tretí ročník parkovej výstavy fotografií v Trnave, ktorý sa pod novým ná-
zvom FoTToFest uskutočnil v sobotu 26. mája v mestskom amfiteátri, sa 
tešil najvyššiemu záujmu publika a účastníkov vo svojej mladej histórii. 
V porovnaní s minulým rokom, kedy mal približne pol stovky účastníkov, 
tento rok konfrontovalo v Trnave navzájom svoju tvorbu vyše deväťdesiat 
fotografov nielen z Trnavy, ale aj z fotoklubov z Galanty, Nových Zámkov, 
Piešťan, Košíc a fotoklubu NOBAF z Bratislavy.  

Podľa slov organizátorov z trnavského fotoklubu Iris a mestskej samosprávy má 
vzostupnú tendenciu aj úroveň vystavovaných fotografií. Víťazkou súťaže na základe 
diváckeho hodnotenia sa stala fotografka úspešná aj na predchádzajúcich ročníkoch 
Ema Lančaričová z Trnavy, ako druhá sa umiestnila mladučká Gréta Zubová, kto-
rá príjemne prekvapila aj na tohtoročnej výstave Irisu v západnom krídle radnice,  
a tretia bola dnes už tiež známa trnavská autorka Lucia Undesserová. 
 Víťazkou podľa hodnotenia odbornej poroty je Veronika Otepková z Vrbového, ako 
druhý sa umiestnil Peter Briatka z Bratislavy a tretí je Richard Fabian z Piešťan. Cena 
fotoklubu Iris bola udelená Barbore Bezákovej z Trnavy. 
 Podľa slov nestora fotoklubu Iris Blažeja Vitteka do budúcnosti sa vzhľadom na po-
tešujúci záujem fotografov – členov fotoklubov z iných miest o náš FoTToFest uvažuje 
aj nad možnosťou vytvoriť ďalšiu súťažnú kategóriu pre fotokluby.                        -eu-

Trnava v projekte Terénnej a sociálnej práce 
Mesto Trnava sa na základe Zmluvy o spolupráci s Fondom sociálneho roz-
voja zapojilo do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach  
s podporou Európskej únie. Pre mesto to znamená finančnú dotáciu v období 
od 1. 6. 2012 do 31.10. 2015 na osobné náklady troch terénnych sociálnych 
pracovníkov, ktorí budú pôsobiť v Komunitnom centre na Coburgovej ulici. 
Pracovné zmluvy s novými terénnymi sociálnymi pracovníkmi, ktorí vzišli  
z výberového konania, boli uzavreté 1. júna 2012. 

Úlohou terénnych sociálnych pracovníkov je vyhľadávať jednotlivcov a rodiny, ktoré nie 
sú schopné ani s pomocou blízkych nájsť primerané riešenie svojho sociálneho prob-
lému, a poskytnúť im odbornú pomoc. Po dohode s klientmi navrhujú najvhodnejšiu 
formu pomoci v konkrétnej situácii a plán krokov k vyriešeniu problému. Súčasťou ich 
práce je aj poskytovanie základných informácií v krízových situáciách, individuálnych  
a skupinových konzultácií, zabezpečovanie potrebných sociálnych služieb, sprevádza-
nie klienta do jednotlivých inštitúcií, atď. Terénni pracovníci zabezpečujú aj sprostred-
kovávanie informácií medzi klientmi a inštitúciami, napríklad mestským úradom, ško-
lami, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotnými zariadeniami, atď. Okrem 
toho majú zbierať demografické údaje, analyzovať potreby lokality, určovať ciele svojej 
práce v dlhodobejšom horizonte, viesť spisovú dokumentáciu klientov, pracovný výkaz  
a terénny denník. Svoje aktivity majú koordinovať s vedením samosprávy a s ostat-
nými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami. 
 Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach je pokračovaním podpory výkonu 
terénnej sociálnej práce v obciach prostredníctvom Operačného programu Zamestna-
nosť a sociálna inklúzia novým, efektívnejším spôsobom, ktorý je pre obce administra-
tívne jednoduchší, ušetrí verejné prostriedky a počíta so skvalitňovaním služieb. Mesto 
Trnava bolo v predchádzajúcich rokoch zapojené do Programu komunitnej sociálnej 
práce a realizovalo aj dopytovo orientovaný projekt Komunitné centrum v Trnave.                                                                                                         

-luk-   
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Prvé Trnavské športové hry seniorov oslovili
Najstaršia športovkyňa – účastníčka hier mala osemdesiatštyri rokov, naj-
starší muž mal osemdesiatjeden

Prvý ročník športového podujatia s názvom 
Trnavské športové hry, ktoré pripravila mest-
ská samospráva v rámci Európskeho roku 
aktívneho starnutia, sa uskutočnil za krás-
neho počasia v areáli Slávie Trnava. Výzvu 
organizátorov prijalo až sedemdesiat aktív-
nych účastníkov, ktorí si zmerali sily v piatich 
športových disciplínach pre  mužov a štyroch 
disciplínach pre ženy.
 Podujatie slávnostne otvoril primátor 
mesta Ing. Vladimír Butko. Súťaže sa zača-
li behmi na 50 a 60 m, pokračovali hodom 
granátom na cieľ a valčekom do diaľky. Najväčší záujem bol o streľbu zo vzduchovky  
a penaltový rozstrel na bránku. Športové zápolenie sa ukončilo behom mužov na 300 m. 
Výhercovia jednotlivých disciplín boli odmenení peknými cenami a diplomami, ktoré im 
odovzdal Mgr. Peter Klenovský, vedúci odboru sociálneho Mestského úradu v Trnave. Na 
záver boli odovzdané upomienkové predmety najstarším účastníkom pretekov. Najstarší 
pretekár mal 81 rokov a najstaršia dáma 84 rokov. 
 Organizátori z mestskej samosprávy veria, že kladné hodnotenie účastníkov prvé-
ho ročníka športových hier presvedčí aj ďalších seniorov o tom, že aktívny spoločen-
ský život a primerané športové aktivity v seniorskom veku majú zmysel a ich záujem  
o účasť na podujatiach tohto typu bude narastať. Vďaka patrí aj spoluorganizátorom – 
Kalokagatii – Centru voľného času, Miestnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska  
a rozhodcom z atletického klubu Slávia Trnava.

Mgr. Ingrid HUŇAVÁ, Kancelária Zdravé mesto Trnava, foto: autorka

Rekultivácia skládky v Boleráze sa už začala
Na prelome mesiacov máj – jún 2012 boli uzavreté zmluvy na stavebné práce 
a na stavebný dozor realizácie projektu Skládka odpadu Boleráz – rekultivá-
cia. Zhotoviteľovi bolo odovzdané stavenisko 4. júna 2012. 

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Životné prostredie a spolufinanco-
vaný Kohéznym fondom Európskej únie. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku na jeho realizáciu uzatvorilo Mesto Trnava s Ministerstvom životného prostre-
dia SR 19. júla 2010. Cieľom projektu je eliminácia negatívnych vplyvov na životné pro-
stredie uzatvorením a rekultiváciou skládky odpadov v Boleráze. Výsledkom rekultivácie 
skládky bude nielen zlepšenie životného prostredia dotknutého i okolitého územia, ale 
aj zamedzenie možnosti kontaminácie povrchových a podzemných vôd v okolí skládky. 
Práce budú pozostávať z úpravy telesa skládky, vybudovania zbernej nádrže priesako-
vých kvapalín a akumulačnej nádrže, zemných priekop a sanácie zemnej hrádze. Povrch 
skládky bude po úpravách a zriadení krycej a rekultivačnej vrstvy zatrávnený a po ob-
vode areálu skládky bude vysadená hygienicko-izolačná zeleň. Rekultivácia sa uskutoční 
na ploche približne sedem a pol hektára. 
 Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 3 665 467,42 
eur. Nenávratný finančný príspevok je 3 482 194,05 eur. Mesto sa na spolufinancovaní 
projektu podieľa sumou vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov a úhradou 
všetkých prípadných neoprávnených výdavkov na projekt.
 www.opzp.sk Investícia do vašej budúcnosti / Kohézny fond                       -red-
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Naši mladí filatelisti 
bodovali na olympiáde
Na záver školského roka po skončení činnosti 
záujmových krúžkov je čas na bilancovanie. 
Tak aj mládežníci z filatelistických krúžkov, 
ktoré pracujú v Základnej škole na Námestí 
Slovenského učeného tovarišstva a v Knižni-
ci Juraja Fándlyho, môžu považovať práve sa 
končiaci školský rok za úspešný. V polovici 
júna sa zúčastnili po svedomitej celoročnej 
príprave v krúžku aj so svojimi vedúcimi troj-
dňových Dní mládežníckej filatelie vo Vzdelávacom centre Slovenskej pošty v Belušských 
Slatinách. Ich súčasťou bolo aj národné finále filatelistickej olympiády. V teste z odbor-
ných filatelistických a poštových znalostí ako aj s tvorbou miniexponátu najlepšie z mla-
dých Trnavčanov obstál Adam Bachratý, ktorý v kategórii Z obsadil 2. miesto, čo zodpo-
vedá striebornej medaile. Medzi staršími v kategórii B obsadila Veronika Chorvatovičová 
3. miesto – bronz. Ďalším trnavským mládežníkom ušli medailové pozície takpovediac  
„o vlások“, keď obsadili štvrté miesta (Lenka Kubíková v „Áčku“ a jej sestra Mária  
v skupine B). Prvenstvo však neušlo Márii Kubíkovej vo výtvarnej súťaži, keď jej návrh na 
poštovú známku získal za stvárnenie jubilea 85 rokov KJF prvé miesto. 
 Úspešné výsledky v 38. ročníku filatelistickej olympiády mládeže ukazujú na to, že 
mladá filatelia v Trnave má do budúcnosti na čom stavať a zberateľstvo poštových zná-
mok nezanikne.                                                                                   J. M., foto: autor

Základná škola na Námestí SUT v Rumunsku
Posledné projektové stretnutie v rámci Programu celoživotného vzdelávania, 
podprogramu Comenius, sa uskutočnilo v dňoch od 4. do 6. júna 2012. Tento-
krát naše kroky smerovali do rumunského mesta Craiova. Projekt Základnej 
školy na Námestí Slovenského učeného tovarišstva bol realizovaný s podporou 
Európskej únie od augusta 2010. 
Na stretnutí sa zúčastnili dve učiteľky anglického jazyka Erika Bučková a Eva Hlboc-
ká a dvaja žiaci ôsmeho ročníka Alica Zagrapanová a Patrik Lukačovič. Počas šies-
tich dní sme sa posledný raz stretli s priateľmi nášho projektu s názvom Voda je 
všade okolo nás, ale nie je tu ani kvapka na pitie. Počas trvania programu bolo úlo-
hou žiakov a študentov partnerských škôl vytvárať rôzne práce s tematikou vody. 
Raz to boli básne, inokedy prezentácie na  tému ochrana vody, voda ako spôsob re-
laxácie, voda v spojení s náboženstvom a rôzne iné. Žiaci našej školy sa nielen do-
zvedeli nové informácie o rôznom využití, ochrane a vlastnostiach vody. Mali aj mož-
nosť zúčastňovať sa na projektových stretnutiach v zahraničných partnerských 
školách, spoznať nových ľudí a kultúru v iných štátoch a zdokonaľovať sa v komunikácii  
v anglickom jazyku. Vďaka tmu, že bývali ubytovaní v zahraničných hosťovských rodi-
nách, spoznávali spôsob života ľudí v rôznych krajinách.
 Okrem pracovných povinností vyplývajúcich z projektu sme na stretnutiach mali čas 
aj na návštevu mnohých zaujímavých miest. Každá z partnerských škôl chcela zo svojej 
krajiny ukázať to najlepšie.
 Na záverečnom stretnutí sme navštívili niekoľko historických múzeí, zámok Peleş  
a strašidelný zámok Bran v Transylvánii. Nezabudnuteľným zážitkom bola aj návšteva 
Národného parku Nicolae Romanescu v meste Craiova.
 Lúčenie s partnermi projektu na poslednom stretnutí bolo dojímavé, lebo počas dvoch 
rokov medzi nami vznikli pekné priateľstvá a spájajú nás nezabudnuteľné zážitky. Zostáva 
len dúfať, že sa možno raz stretneme pri realizácii iného projektu.            Mgr. Erika BUČKOVÁ
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy júl 2012
1. 7. 1567 – Cisár MAXIMILIÁN I. schvá-
lil založenie kňazského seminára v Trna-
ve (445. výročie). 
2. 7. 1707 – V Trnave umrel biskup  
a mecén ŠTEFAN DOLNÝ, ktorý venoval 
1000 florénov na súsošie Najsvätejšej 
Trojice a dal postaviť oltár vo Františkán-
skom kostole (305. výročie). 
4. 7. 1927 – V Gaboltove sa narodil 
lekár, parazitológ, odborný publicista  
a autor učebníc GUSTÁV ČATÁR, ktorý 
od roku 1992 prednášal na Trnavskej 
univerzite (85. narodeniny). 
5. 7. 1992 – V Bratislave umrel trnav-
ský rodák KAROL VACULÍK, historik 
výtvarného umenia, odborný publicista  
a dlhoročný riaditeľ Slovenskej národnej 
galérie (20. výročie). 
8. 7. 1817 – V Dolnom Kubíne sa naro-
dil národný buditeľ, jazykovedec, nábo-
ženský spisovateľ, redaktor, vydavateľ, 
publicista a kňaz ANDREJ RADLINSKÝ, 
zakladateľ Spolku sv. Vojtecha, ktorý 
študoval na seminári v Trnave, kde jeho 
pamiatku pripomína podľa neho pome-
novaná ulica a pamätná tabuľa na budo-
ve SSV (195. výročie). 
9. 7. 1722 – V Malženiciach sa narodil 
profesor filozofie na Trnavskej univerzite 
a náboženský spisovateľ FRANTIŠEK XA-
VER ÁBEL (290. výročie).
11. 7. 1872 – V Klčovanoch sa narodil 
kňaz, sociálny pracovník a publicista 
JOZEF MINÁRIK, generálny vikár trnav-
ský, ktorý v Trnave študoval teológiu  
a neskôr pôsobil ako vicerektor seminá-
ra (140. výročie). 
13. 7. 1732 – V Kyseku v dnešnom Ma-
ďarsku sa narodil profesor Trnavskej 
univerzity JÁN KRSTITEĽ HORVÁTH, au-
tor učebníc fyziky a matematiky, ktoré 
všetky vyšli v čase jeho pôsobenia v Tr-
nave (280. výročie). 
13. 7. 1897 – V Prievaloch sa narodil 
hudobný skladateľ, hudobník, zakladateľ 
spevokolov, pedagóg a psychotronik JÁN 
LEHOTAY, objaviteľ niekoľkých liečivých 
prameňov v Smrdákoch, ktorý od roku 

1940 pôsobil ako profesor gymnázia, 
Učiteľského ústavu a neskôr PdFUK v Tr-
nave, kde aj umrel (115. výročie). 
15. 7. 1817 – V Budapešti umrel lekár  
a pedagóg ADAM IGNÁC PRANDT, bývalý 
profesor Trnavskej univerzity, jej rektor 
a dekan lekárskej fakulty (195. výročie). 
16. 7. 1907 – V Kysuckom Novom Mes-
te sa narodil spisovateľ, básnik a novi-
nár LADISLAV HOHOŠ, ktorý pôsobil  
v Trnave ako učiteľ a pracovník Spolku 
sv. Vojtecha (105. výročie). 
16. 7. 1927 – V Trnave sa narodil aka-
demický maliar a grafik ERNEST ŠPITZ 
(85. výročie).
17. 7. 1927 – V Trnave sa narodil bás-
nik, prekladateľ, publicista, redaktor  
a politik MIROSLAV VÁLEK, v rokoch 
1969 – 89 minister kultúry, ktorý študo-
val na gymnáziu a obchodnej akadémii 
v Trnave, kde jeho pamiatku pripomína 
pamätná tabuľa (85. výročie). 
17. 7. 1992 – Slovenská národná rada 
prijala Deklaráciu o zvrchovanosti Slo-
venskej republiky (20. výročie). 
21. 7. 1892 – V Trnave umrel zvonolejár 
nemeckého pôvodu FRIDRICH VILIAM 
FISCHER, ktorý od roku 1858 pôsobil  
v Trnave, kde založil aj továreň na pum-
py a striekačky (120. výročie). 
25. 7. 1977 – V Trnave umrel pedagóg 
a publicista JÁN KOSTIHA, prvý pod-
predseda Miestneho odboru Matice slo-
venskej, ktorý pôsobil ako profesor na 
Gymnáziu J. Hollého a na Strednej poľ-
nohospodárskej škole (35. výročie). 
27. 7. 1947 – V Trnave sa narodil futba-
lista, hráč Spartaka Trnava a futbalový 
tréner ALOJZ FANDEL (65. narodeniny). 
29. 7. 1967 – Mesto Trnava podpísalo 
družobnú zmluvu s talianskym mestom 
Casale Monferrato (45. výročie). 
31. 7. 1862 – V Borčanoch sa narodil 
geológ a odborný publicista KOLOMAN 
ADDA, ktorý študoval na gymnáziu v Tr-
nave (150. výročie). 

P.R.
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Dnes Dohnányho v Trnave pripomína len ulica
Začiatkom júna sme si pripomenuli okrúhle 160. výročie úmrtia jedného  
z významných slovenských intelektuálov 19. storočia Mikuláša Dohnányho 
(*28. 11. 1824 Dolné Držkovce † 2. 6. 1852 Trnava). Do Trnavy prišiel na 
sklonku svojho života, a to vďaka svojmu priateľovi, evanjelickému farárovi 
Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, aby mu pomohol s vydávaním Slovenských 
pohľadov. Okrem názvu ulice nepripomína túto osobnosť i trnavskú etapu 
vydávania Slovenských pohľadov žiadna pamätná tabuľa či pamätník. Do-
hnányho náhrobník na cintoríne poškodil pred rokom neznámy páchateľ  
a dom, v ktorom zomrel, a kde sa redigovali Slovenské pohľady, je v dezo-
látnom stave.

Mikuláš Dohnány študoval v Trenčíne, v Győri a od roku 
1840 na evanjelickom lýceu v Bratislave. V roku 1844 
ako stúpenec Ľudovíta Štúra odišiel z Bratislavy na lýce-
um do Levoče. Po štúdiách pôsobil ako vychovávateľ na 
rôznych miestach. Jeho verejný život je spätý s Ústavom 
reči a literatúry slovenskej. Bol zakladajúcim členom 
Spolku miernosti, správcom Jednoty mládeže sloven-
skej, pravidelne prispieval do časopisov Považie a Ži-
vot. V roku 1849 bol poručíkom dobrovoľníckeho zboru.  
V roku 1851 sa stal redaktorom Slovenských pohľadov  
v Skalici. Potom sa redakcia na čele s Jozefom Milosla-
vom Hurbanom presunula do Trnavy do domu na Pekár-
skej ulici č. 199 (dnes č. 36), v ktorom býval „ev. a. v. 
učiteľ na penzii“ Martin Ďurgala. Ten im prenajal časť 
svojho domu – „hospody“. Zaujímavé je, že práve Hur-
ban s Ďurgalom viedli niekoľko rokov predtým ostré, až 
útočné spory v jazykových otázkach. V dome na Pekár-

skej ulici, kde bola administrácia pohľadov, býval aj Mikuláš Dohnány. Domáci pán 
Ďurgala sa o Dohnányho staral aj pri prvých prejavoch jeho vážnej nervovej choro-
by, ktorej podľahol krátko nato ako 28-ročný.
 Mikuláš Dohnány ako autor písal básne, dramatické texty, teoretické state, ale 
venoval sa aj recenzistike. Napísal dejiny slovenského povstania 1848 – 49, no dielo 
už nedokončil. Patril k jazykovo najnadanejším štúrovcom, ovládal veľa jazykov. 
Okrem nemčiny, francúzštiny, angličtiny, maďarčiny napríklad aj latinčinu, gréčtinu, 
hebrejčinu a slovanské jazyky. Tieto znalosti využil na prekladanie textov Moliéra, 
Shakespeara, Byrona a mnohých ďalších dramatických i beletristických autorov. Vo 
svojich listoch a denníkoch, ktoré sa zachovali spolu s jeho poznámkami a básňami, 
uvažoval aj o správnom usporiadaní štátu a rozvíjal štúrovskú myšlienku výchovy 
ľudu osvetovou prácou. Medzi jeho najznámejšie drámy patrili Podmanínovci. Veno-
val sa aj zbieraniu slovenských ľudových rozprávok, piesní a povestí. 
 Smrť Mikuláša Dohnányho bola sčasti ovplyvnená veľkým pracovným nasade-
ním, sčasti neúspechom slovenského povstania i neopätovanou láskou Milky Jur-
kovičovej, sestry prvej slovenskej herečky Aničky Jurkovičovej. Pohreb Mikuláša 
Dohnányho v Trnave financovalo mesto a zúčastnili sa ho aj jeho radní. Slovenské 
pohľady zaznamenali priebeh pohrebu, pričom písali o veľkej účasti domáceho oby-
vateľstva. „Žalostný je to stav ľudskej spoločnosti, keď ani také osudné udalosti 
nie sú vstave upozorniť niektorých ľudí na ich vlastnú krehkosť a mdlobu. Napokon  
s uspokojením a hlbokou vďakou k väčšine poctivo a ľudsky zmýšľajúceho veľac-
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teného trnavského obecenstva oznamujeme, že zemské ostatky nášho brata boli 
oddané do matky zeme za veľkej spoluúčasti celého mesta dňa 4. t. m. Pohrebný 
sprievod bol taký, aký vídavame len pri zvláštnych a neobyčajných prípadoch. Pred 
sídlom redakcie odspievala evanjelická školská mládež dojímavú pohrebnú pieseň so 
sprievodom hudby; o túto časť služby božej má osobitnú zásluhu tunajší učiteľ p. Im-
rich Šulek; potom odspieval hlbocký kaplán p. Ľudovít Semian modlitbu a pohrebný 
text, načo sa pri speve a hudbe pohol sprievod. Na vezenej truhle bol upravený ve-
likánsky veniec kvetov poprepletaných lipovým lístím. Na hrobitove držal krátku reč 
tunajší ev. p. farár Karol Stelczer v nemeckom jazyku, v ktorej krásnou výrečnosťou 
a slovami pohýnajúcimi k slzám odostrel zrakom poslucháčov minulý život nebohého 
i význam tejto žalostnej udalosti. Po ňom hovoril po slovensky J. M. Hurban, v krát-
kosti vylíčiac život a trudoviny nebohého....“ 
 Mikuláš Dohnány je teda pochovaný na evanjelickom cintoríne, ale presné miesto 
jeho posledného odpočinku nie známe. Preto pri príležitosti zjazdu Slovenskej mlá-
deže 29. júna 1929 osadili náhrobník na múr cintorína. Autorom bronzového reliéfu 
je sochár Frico Motoška, autor mnohých sôch, búst a pamätníkov od štúrovskej 
generácie až po bustu T. G. Masaryka. Okrem pamätného reliéfu, ktorý je od roku 
1963 národnou kultúrnou pamiatkou, pripomína osobnosť Mikuláša Dohnányho aj 
názov ulice pri železničnej stanici. O pamätný reliéf sme však skoro prišli. Približne 
pred rokom sa stal terčom zlodejov, no neskôr sa našiel v zberných surovinách. 
„Okrem hodnoty historickej, ktorá je v tomto prípade prvoradá, by som rada vy-
zdvihla použitie symboliky, ktoré môžeme považovať za priamy odkaz slovenského 
romantizmu vo výtvarnom umení. Pretože situácia nebola v prvej polovici 19. storo-
čia naklonená národnému uvedomovaniu slovenského etnika, pre uplatnenie svojich 
odkazov vo výtvarnom umení často používali symboly, u istej časti uvedomelej inte-
ligencie priamo spájané s hnutím slovenského národného obrodenia a s národnými 
obsahmi. Na bronzovom reliéfe je zobrazená otvorená kniha s husím brkom, ktoré 
sú odkazom na jeho významnú literárnu a redaktorskú činnosť na pozadí dvojkríža, 
ktorý je všeobecne známym slovenským symbolom a lipovej ratolesti, ktorá reliéf 
priamo spája s obradom jeho pochovávania, pretože veniec z kvetov prepletený 
lipovým lístím bol jeho súčasťou,“ povedala o reliéfe Adriána Kondlová z Krajského 
pamiatkového úradu v Trnave. 
 Po odbornom reštaurovaní národnej kultúrnej pamiatky však už vlastník – evan-
jelická cirkev neplánuje reliéf osadiť na pôvodné miesto. „Bol vytvorený epoxidový 
odliatok, ktorý sa vzhľadovo zhoduje s originálom. O trvalom premiestnení originálu 
zatiaľ rokujeme so zástupcami vlastníka a z našej strany zvažujeme hlavne také 
osadenie, ktoré by ochránilo originál a zároveň by umožnilo aj jeho verejné pre-
zentovanie. V súvislosti s reštaurátorskými prácami bude očistená aj mramorová 
pamätná tabuľa, opatrená konzervačným náterom, nanovo bude pozlátené písmo 
a budú odstránené z neho rušivé čierne linky,“ hovorí Adriána Kondlová o ďalšom 
postupe. Vzniklo niekoľko návrhov, ktoré miesto by na osadenie originálu bolo naj-
vhodnejšie. „Rozhodujeme sa o viacerých návrhoch, premýšľame nad osadením  
v kaplnke na cintoríne, navrhované je aj osadenie na priečelí kostola pri pamätnej 
tabuli G. Viktorymu alebo v galérii v modlitebnej miestnosti,“ povedal farár trnav-
ského Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. Rastislav Hargaš. Reštaurovanie 
reliéfu a vyhotovenie kópie financovala trnavská samospráva. Osadená kópia by 
mala byť slávnostne odhalená počas tohtoročných Trnavských dní, ktoré bývajú pra-
videlne v septembri. 
 Spojitosť Mikuláša Dohnányho, redakcie Slovenských pohľadov i Jozefa Miloslava 
Hurbana s naším mestom by mohla pripomínať aj pamätná tabuľa či expozícia na 
dodnes existujúcom dome na Pekárskej ulici. Žiaľ, jej súčasný vlastník – Trnavská 
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arcidiecéza o rekonštrukciu nemá záujem. 
„Budova tzv. Čížikovho domu (nazvanom 
podľa mena niekdajšieho generálneho vi-
kára, ktorý v dome býval – pozn. aut.) je 
v dezolátnom a technicky nevyhovujúcom 
stave, ktorý neumožňuje využitie. Aktuál-
ne nepripravujeme rekonštrukciu, arcidie-
céza opravuje významnejšie budovy, ako 
sú napr. Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Ste-
phaneum,“ povedala hovorkyňa arcidiecé-
zy Lucia Drábiková.                                                        
                      Martin JURČO, foto: archív a autor 
Literatúra:
Encyklopédia slovenských spisovateľov. Zv. 1. Ed.: 
K. Rosenbaum. Bratislava: Obzor 1984.
Encyklopédia dramatických umení Slovenska. Zv. 1. Bratislava: Veda 1989.
Pišút, M. – Rosenbaum, K. – Kochol, V.: Dejiny slovenskej literatúry II. Literatúra národného obro-
denia. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1963.
Ďurovič, Ľ.: „Prostřední cesta“ slovenčiny Martina Ďurgalu. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 
6. Skalica : Záhorské múzeum 2011, s. 49 – 58.

História jedného domu na Hlavnej ulici
Niet vari – okrem radnice – na Hlavnej ulici v Trnave tak navštevovaného 
domu, ako je objekt s pasážou, ktorému sa kedysi hovorilo Kaviareň Thal-
meiner – po „trnafsky Tálik“, či neskôr Krym. Priznám sa, že som desiatky 
rokov chodil okolo neho a často počúval vábivé tóny skvelých hudobníkov, 
ktorí tam pravidelne koncertovali. Okrem klasického slovenského tanga, 
populárnych songov, zaznievali tam aj bluesové evergreeny či svetové 
swingové hity, často v podaní dobových speváckych celebrít. Ak ste vošli do 
luxusnej empírovej kaviarne s lákavým interiérom, intimitou boxov, prišiel 
pred vás elegantný pán s motýlikom a s úctivým úklonom i úsmevom vám 
ponúkol ponukový kartón, nedalo sa odolať. Bol to pocit, že ste v „šedom 
okolí“ spoločnosti boli odrazu váženým občanom. Preto niet divu, že sa 
tam vracali celé generácie a opäť hľadali ten „svoj box“, kde pre týždňom 
či rokom sedeli.

Ako to už býva, každá krásna pieseň má koniec, ale neznamená to, že nádherné mi-
nulé pocity sú iba odložené na policu spomienok. Dnešné generácie opäť prechádza-
jú pasážou tohto domu, ktorá spája Hlavnú ulicu s Trojičným námestím a Dolnopo-
točnou ulicou a ani si neuvedomujú, že pred dvadsiatimi rokmi tu táto pasáž nebola. 
A neboli tu ani žiadne obchodíky, firmy či záhradná piváreň. Aj mňa inšpirovali tieto 
zmeny, aby som sa pozrel na dejiny tohto domu a hlavne na ľudí, ktorí tvorili časť 
jeho histórie, úplne z iného brehu. Dalo by sa povedať – skúsil som poodhaliť kúsok 
tajomstva z jeho histórie.
 Väčšina domov v historickom jadre Trnavy a obzvlášť v centre mesta je po-
stavená na stredovekom základe. I tu stál kedysi dvojpodlažný honosný patricij-
ský dom priechodného typu, ktorý bol v polovici 18. storočia barokovo upravený.  
V prvej tretine 19. storočia poslednou barokovo-secesnou prestavbou jeho frontálna 
časť nadobudla dnešnú podobu. Dokladom je aj dobové schodište v podbrání, zvý-
raznené železnými kovanými klasicistickými mrežovými dvermi datovanými rokom 
1830. Je viac ako pravdepodobné, že už v tom čase tu bola kaviareň, ktorá sídlila za 
monarchie na Rákoczi Ferencz utca, alebo jednoducho na Nagy utca, ako znel naj-
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častejšie používaný názov hlavnej ulice. Je pozoru-
hodné, že práve na tejto ulici – v tom čase v dome 
č. 13 – bola podľa daňových súpisov registrova-
ná prvá kaviareň už v rokoch 1817 – 1818, neskôr  
v rokoch 1821 – 1822, potom po prestavbe objektu 
v rokoch 1839 – 1840 ako aj v rokoch 1850 – 1851. 
Kaviarenská tradícia tu pokračovala aj v 2. polovici 
19. storočia, kedy sa vystriedalo viacero majiteľov 
tejto živnosti (ako uvádza Roman Macura v článku 
Trnavské kaviarne a kaviarnici 1719 – 1850, Novin-
ky z radnice, február 2012) fungovanie kaviarne je 
datované podľa daňových kníh, ktoré sa nevied-
li podľa kalendárneho roka, ale podľa vojenského 
roka (od 1. novembra do 31. októbra). Skutočne 
luxusná kaviareň tu bola zriadená až na konci 
19. storočia a do roku 1919 niesla názov CAFFE 
OTTHON (domov, otčina), ktorú si naši starí Trnav-
čania prezývali jednoducho „Otónka“.
 Do nášho príspevku sme si vybrali jednu ka-
pitolku z histórie tohto domu. Jeho vlastníkom 
bol v tom čase vážený mešťan Dr. Karol Bogsch 
– (*1879 Bratislava † 1934 Trnava) – známy trnav-
ský a krajinský advokát a funkcionár krajinského  
a mestského zastupiteľstva v Trnave, ktorému patril celý areál domu aj s kaviarňou. 
Okrem toho, že bol významným a uznávaným advokátom už za monarchie, neskôr 
zastával aj dôležitú funkciu v presbytériu evanjelického a. v. cirkevného zboru – kde 
bol hlavným advokátom cirkevnej obce. Treba spomenúť, že túto funkciu vykonával 
bezplatne plných dvadsať rokov, za čo mu ev. a. v. cirkevná obec priznala význam-
né ocenenia a náležitý honor. Manželka Eduarda Bogschová (1886 – 1969 ) rodená 
Borovanszká patrila taktiež medzi popredné dámy v Trnave. Mala ušľachtilé vlast-
nosti sociálneho cítenia a podporovala viaceré charitatívne projekty. Venovala sa aj 
zbieraniu starožitností a umeleckých predmetov. Jej brat Dr. Ladislav Borovánszky 
bol významnou osobnosťou – senátnym predsedom krajského súdu v Bratislave. 
(†1940) 
 Do osudov tejto rodiny a domu vstupuje aj rodina Thalmeiner, ktorá pochádzala  
z obce Bizonya neďaleko Bratislavy (dnes na území Maďarska), ktorá je ešte i dnes inter-
nacionálna, žijú tam rodiny s pestrým genetickým pôvodom – Maďari, Nemci, Slováci 
a najmä Chorváti a jedna z tabuliek pri vstupe má označenie v chorvátštine – Bizonja. 
Podľa dostupných materiálov táto rodina začínala podnikať v pohostinstve a okrem 
iného prevádzkovala aj kantínu v priestoroch bývalej vojenskej nemocnice – dnes Zá-
padoslovenské múzeum. Po etablovaní v tejto činnosti, konkrétne po páde monarchie, 
nadviazala kontakt s rodinou Dr. Bogscha. Na sklonku 20. rokov minulého storočia 
nadobudla rodina Thalmeinerovcov živnostenské oprávnenie. Ich syn pán Ferdinand 
Thalmeiner absolvoval požadované odborné vzdelanie a oprávnene tak získal honos-
nú kvalifikáciu „kaviarnika“. Novou zmluvou si prenajal prevádzku v kaviarni, ktorá sa  
v tom čase volala už Kaviareň Európa. Rodina Thalmeinerovcov bola klasickou famíliou  
s „monarchistickou etiketou“ znalosti viacerých jazykov. 
 Samotný pán Ferdinand Thalmeiner bol príjemný, vzdelaný človek, ktorý na prvé 
miesto vo svojom živote kládol povinnosť byť profesionálnym šéfom, a snažil sa 
uspokojovať aj tie najnáročnejšie požiadavky svojich hostí. V tomto duchu si vyberal 
aj personál, ktorý popri ňom nadobudol nadštandardnú úroveň. Hoci sa kaviareň 

Na fotografii Karol Bogsch  
s manželkou Eduardou
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oficiálne nazývala Kaviareň Euró-
pa – ako stredisko miestnej spo-
ločnosti na vtedajšej Masarykovej 
ulici, do obchodného registra sa už  
v 30-tych rokoch 20. storočia vži-
lo pomenovanie Kaviareň Thalme-
iner – ako hudobná kaviareň. Ten-
to názov pretrval aj v rokoch 1940 
– 1945, kedy sa zmenil len názov 
ulice na Hitlerovu. Pán Ferdinand 
Thalmeiner s rodinou býval v pra-
vom prízemnom krídle budovy  
a prevádzkovateľom kaviarne bol 
až do roku 1948. 

    V roku 1949 sa vyprofiloval nový 
podnik, tzv. „Hostiteľský kombinát mesta Trnavy“ – ako komunálna správa. Jeho 
úlohou bolo postupne preberať správu a riadenie v pohostinských zariadeniach. Sa-
mozrejme, že sa riešili predovšetkým aj personálne otázky. Z vedenia týchto zaria-
dení sa odstránili ich majitelia a prevádzkovatelia. Po tejto čistke v roku 1953 už bol 
proces úplného poštátnenia ukončený a vznikol nový podnik Reštaurácie a jedálne 
(RAJ), už vedený novými kádrami. 
 Samotný pán kaviarnik bol nedôstojne šikanovaný nastupujúcim režimom, musel 
opustiť Trnavu, časť jeho osobného majetku a nábytok utrpeli veľké ujmy. Žil so svo-
jou rodinou synom a dcérou v Bratislave – a dožil ako pracovník zberných surovín. 
Kaviareň premenovali na Kaviareň Krym, ulicu na Stalinovu a neskôr na ulicu Febru-
árového víťazstva. Spomínanú kaviareň však prevádzkovali odchovanci školy pána 
Thalmeinera, najmä pán Rudolf Keék a neskôr pán Rudo Modzga, ktorí ešte stihli 
odovzdať štafetu Jánovi Zavarskému, ako poslednému v reťazci vrchných kaviarni-
kov. Tento stav trval do roku 1991. Pre zaujímavosť je potrebné úsmevne uviesť, že 
aj v bývalom režime bola ostrá konkurencia medzi pracovníkmi hotela a kaviarne 
Imperiál, ktorých volali „imperialisti“ a kaviarne Krym, ktorých volali „kriminalisti“.
 Takmer podobný osud čakal vdovu p. Edu Bogschovú, bývalú vlastníčku domu. 
Vtedajšie vedenie mesta ju postupne vytláčalo z jej bytu na prvom poschodí ka-
viarne (dnes tam vedie schodište so spomínanou historickou mrežou datovanou 
rokom 1830). Do jej tzv. „nadštandardného bytu“ dávali postupne ďalších a ďalších 
nájomníkov, až ju napokon nechali dožiť v jednej izbičke. Zomrela v roku 1969  
a bola pochovaná nie s manželom, ale zaopatrená sviatosťami na novom cintoríne 
na Ulici T. Vansovej. Manželia Bogschovci boli bezdetní, a preto si osvojili synovca 
Ladislava Borovanského (1918 – 1999). Práve Ladislav Borovanský bol bratran-
com významnej kunsthistoričky Alžbety Guntherovej- Mayerovej. Jeho sestra 
Eduarda Borovanská bola ako sirota vychovávaná u rodičov v tejto rodine. Treba 
dodať, že pani profesorka PhDr. Alžbeta Guntherová-Mayerová (1905 – 1973) sa  
okrem iného významne pričinila spolu s Dr. Ovídiom Faustom aj o vznik Krajského 
 múzea v Trnave v roku1954 – terajšieho Západoslovenského múzea. Jej dom na  
Panenskej ulici v Bratislave bol označený pri príležitosti stého výročia jej narodenia 
pamätnou tabuľou.
 Po roku 1990 sa rodina Ferdinanda Thalmeinera síce uchádzala o obnovenie ka-
viarenskej činnosti na hlavnej ulici v Trnave, no na jej obnovu nemali potrebné fi-
nančné zdroje. Rozhodujúcim faktom bola skutočnosť, ako sa preukázalo v právnej 
argumentácii a v katastrálnej evidencii – dom im nepatril, boli evidovaní iba ako 
prevádzkovatelia kaviarne. 

F. Thalmeiner (vľavo) s rodinou Borovanszkých
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 Podľa platných zákonov v roku 1991 od rodiny Borovanských získal tento vý-
znamný dom akad. maliar Peter Günther s rodinou. Noví majitelia po tomto rešti-
tučnom akte a ekonomickom vyrovnaní investovali do obnovy celého areálu domu, 
nádvoria a záhradnej reštaurácie značné finančné prostriedky. Boli realizované nové 
inžinierske siete, obnovený krov, strešná krytina a nanovo prebudovaná záhradná 
časť – dnes piváreň. Súčasne má tento komplex polyfunkčný charakter s priechod-
nou pasážou a jeho kaviarenskú tradíciu reprezentuje útulná kaviarnička v priesto-
roch predného nádvoria. Od roku 1989 je dom zapísaný do zoznamu kultúrnych 
pamiatok. Pri príležitosti vstupu Slovenska do EÚ v roku 2004 bol daný na fasádu 
plastický nápis PASSAGE EUROPA. 
 Napriek skutočnosti, že objekt bol obnovený v súlade s pamiatkovými normami 
a je udržiavaný v plnej funkčnosti, akosi mu chýba jediný šarm – a to obnovená 
kaviareň priamo do Hlavnej ulice, ktorá bola celé dve storočia kultovým centrom 
kaviarenského života mnohých generácií. Priznám sa, že mi nedalo svedomie, aby 
som sa nespýtal majiteľa domu, či neuvažoval o tomto kroku. Jeho odpoveďou bolo 
konštatovanie, že o obnovení kaviarne uvažoval už v roku 1992, ale tento pokus zly-
hal na „nekorektnosti“ vtedajších nájomcov. Preto s dávkou stoického pokoja možno 
očakáva ponuku seriózneho záujemcu. 
 Treba už len dúfať, že túžba občanov mesta Trnavy obnoviť tradíciu trnavského 
korza sa spojí aj s predstavou „oživotvorenia legendárnej kaviarne na Hlavnej triede.“

Dr. Peter HORVÁTH

Život klarisiek v Trnave                                  1. časť

Súčasťou bohatej histórie stredovekej Trnavy boli nepochybne mnohé mníš-
ske rády, ktorých úlohou bolo aktívne pôsobiť proti heretickým učeniam  
a modliť sa za jednotu a pevnosť Uhorského kráľovstva. Jedným z nich bol 
kontemplatívny rád sestier svätej Kláry, ktorý založila Klára z Assisi. Ich 
poslaním bolo, podľa vzoru svätého Františka, žiť v chudobe, čistote a ká-
zať pokánie. Napriek tomu, že tento rád pôsobil v Trnave takmer 550 rokov 
až do svojho zrušenia v roku 1782, v súčasnosti je pre bežného Trnavčana 
takmer neznámy. Kláštor klarisiek spolu s kostolom Nanebovzatia Panny 
Márie bol v dnešnej budove Západoslovenského múzea v Trnave.

V roku 1193 sa narodila v hornatom kraji Umbria,  
v mestečku Assisi Klára, zakladateľka rádu klarisiek. 
Jej matka šľachtičná svedomito dbala o náboženskú 
výchovu svojich detí, a tak aj Kláre vštepovala od ma-
lička kresťanské cnosti. Keď Klára dovŕšila šestnásť 
rokov, rozhodla sa nasledovať učenie svätého Františ-
ka z Assisi, zakladateľa rádu františkánov. Na Kvetnú 
nedeľu 18. marca 1212 zasvätila svoj život jedine Bohu 
a svätý František ju zaviedol k benediktínkam do kláš-
tora Insula Romana (dnes Badia). František získal dom 
pri kostole sv. Damiána a tam umiestnil Kláru s os-
tatnými dievčatami, ktoré sa k nej pridružili. Žili život 
v chudobe, prísne podľa pravidiel, ktoré napísal svätý 
František. Nové pravidlá napísané už Klárou schválil 
pápež Inocent IV. Od Gregora IX. dostala „privilégium 
chudoby“, teda právo, aby nebola viazaná na žiadny 
hmotný majetok. V prvých rokoch sa volali „chudobné 
panie väznené u sv. Damiána“, alebo „zo spoletského Rúcho klarisiek
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údolia“ či „damiánky“. Až po Klárinej smrti (11. augusta 1253), keď ju v roku 1255 
pápež Alexander IV. vyhlásil za svätú, sa začali nazývať „sestry svätej Kláry“ alebo 
„klarisky“. 
 Alžbeta Durínska, sestra uhorského panovníka Belu IV. a podporovateľka uče-
nia svätého Františka z Assisi, zomrela v roku 1231, teda ešte počas života Kláry, 
neskôr bola vyhlásená za svätú. To malo iste veľký vplyv aj na trnavské ženy  
a dievčatá, ktoré koncom roka 1238 vytvorili skupinu sestier podľa vzoru Kláry. 
Potvrdenie založenia žobravej rehole získali v listine pápeža Gregora IX. z 20. mája 
1239. Pápež v nej zobral pod ochranu trnavské mníšky rádu sv. Damiána (podľa 
kostola sv. Damiána v Assisi). Zároveň získali kostolík zasvätený svätej Alžbete. 
Rôzne historické zdroje však v tomto období spomínajú v Trnave mníšky rádu sv. 

Alžbety a aj damijánky. Je pravdepodobné, že mníšky 
rádu sv. Damiána a sv. Alžbety sídlili dočasne v spoloč-
nom objekte, pričom alžbetínky sa starali o mestský 
špitál – xenodóchium, a teda nemuseli žiť v klauzúre. 
Belo IV. z úcty k svojej sestre daroval 11. mája 1240 
sestrám rádu svätého Damiána dôchodky z dediny 
Boleráz a v roku 1247 vyňal Boleráz spod právomoci 
bratislavského župana aj trnavského richtára. Približ-
ne okolo roku 1255 bol postavený pôvodný kláštor a 
kostol zasvätený Blahoslavenej Panne Márii a Všetkým 
Svätým pri Lovčickej bráne, na mieste dnešnej budo-
vy. No v listine z roku 1297 sa ešte spomína kláštor 
sv. Alžbety, ktorý získal pri Bolerázi tretinu zeme Mo-
čidľany s mlynom. Z historických dokumentov vieme, 
že názov rádu nebol koncom 13. storočia ešte jed-
notný, napriek tomu, že v roku 1263 ho pápež Urban 
IV. zjednotil na rád svätej Kláry.   
   Spočiatku tvorila kláštorný komplex budova kosto-
la a iba jedna obytná stavba. Jednoloďový kostol mal 
presbytérium zaklenuté krížovou rebrovou klenbou  
a ukončené rovným uzáverom. V jeho južnej stene sa 
pri prieskume našla stredoveká sedília s kamennou ob-

rubou a ornamentálnou freskou. Na 
kostol sa napájala mohutná obdĺžniko-
vá budova – dnešné stredné kláštorné 
krídlo. Stavba mala pravdepodobne dve 
podlažia. Jeho prvé podlažie bolo čias-
točne zahĺbené do terénu. Vedľa kláš-
tora stála jednoposchodová budova,  
v ktorej bývali kapláni slúžiaci omše. 
 Keďže klarisky žili v klauzúre a ne-
mali povolené žobrať, prostriedky na 
živobytie získavali vďaka štedrej po-
moci panovníkov a pápeža. V augus-
te 1251 ich zobral pod svoju ochranu 
pápež Inocent IV. a dovolil im vlastniť 
domy, pozemky, usadlosti získané da-
rom. O mesiac neskôr im pápež zmiernil prísne rehoľné pravidlá a povolil im, aby 
v zimných mesiacoch mohli nosiť kožušinový odev. Panovník Štefan V. oslobodil 
majetky klarisiek v Bratislavskom komitáte od platenia daní a kolekty. Značný zisk 

Interiér pôvodnej budovy kláštora  
s osvetľovacími nikami

Časť deštruovanej, segmen-
tovo ukončenej sedílie s de-
koratívnou tapetovou maľbou 
v južnom múre presbytéria
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plynul kláštoru po získaní odpustkovej právomoci pre kláštorný kostol v roku 1301. 
Každý, kto navštívil tento kostol na sviatky Panny Márie, sv. Kláry alebo sv. Alžbety, 
či v rámci milostivého roku, získal 40-dňové odpustky. 
 V rámci kláštorného života boli klarisky viazané prísnymi regulami, ktoré určo-
vali ich povinnosti voči bohu i rádu. Prvá časť regule – poslušnosť –predpokladala 
oddanosť Bohu a cirkvi. Znamenalo to bezvýhradné rešpektovanie autority abatiše 
a rádových predstavených. Podľa druhej časti regule – chudoby – dievča nemohlo 
pri vstupe do rádu vlastniť žiadny majetok – sľub chudoby sa vzťahoval na samotnú 
mníšku, ktorá nemohla žiadnej veci hovoriť „to je moje“. Rodina však vstupným 
darom kláštoru zadovážila hmotné zabezpečenie mníšky. Dary od príbuzných mohli 
prijať len so súhlasom matky predstavenej. Ďalšia časť regule upravovala otázku 
prijímania nových členiek do rádu. Podmienkou na vstup do kláštora bol vek 15 
rokov a dobrý zdravotný stav. Ak mala niektorá z kandidátok nemanželský pôvod, 
musela získať dišpenz od pápeža alebo kardinála. Každá z nich bola pri prijatí do 
rádu preskúšaná zo základov učenia katolíckej cirkvi. Za výchovu a formovanie 
dorastu zodpovedali majsterky noviciek. Po prijatí dievčine dookola ostrihali vlasy 
a od tej chvíle nesmela opustiť kláštor ani komunikovať s okolitým svetom – do-
držiavala prísnu klauzúru. Prijať návštevu bolo povolené len so súhlasom abatiše  
a v prítomnosti sestier načúvajúcich, ktoré mali dohliadať na obsah rozhovoru. 
Mníšky prijímali návštevy v miestnosti na to určenej – v parlatóriu. Menšie dary sa 
podávali cez rotu – otočné zariadenie. Počet návštev v roku i čas ich trvania určova-
la regula rádu. Mníšky nesmeli pristupovať k oknám ani k bráne, aby nemohli viesť 
nekontrolované rozhovory s osobami zvonka. Každé z dievčat dostalo oblečenie, 
ktoré pozostávalo z habitu so škapuliarom. Podľa vzoru bratov františkánov bol 
habit prepásaný povrazom nazývaným cingulum. Na ňom mali tri uzly ako sym-
bol čistoty, chudoby a poslušnosti. Na hlave nosili biele rúško so závojom a čepiec  
z rovnakej látky, ako bol habit. 
 Denne sa osemkrát modlili liturgické hodinky: začínali o polnoci Matutinom, po-
kračovali s hodinkami Laudes, Prima, Tertia, Sexta, Nona, Vespera a Kompleto-
rium. Každý deň sa zúčastňovali bohoslužby. O ich duchovné potreby sa od roku 
1296 starali františkánski mnísi. Regula ďalej stanovila aj spôsob voľby prestavenej  
a pracovné zadelenie členiek rádu. Funkčné obdobie predstavenej sa v priebehu 
čias menilo, zvyčajne to boli dva – tri roky. Predstavená kláštora – abatiša zodpo-
vedala za náboženský život rehoľnej komunity a reprezentovala kláštor vo vzťahoch 
s vonkajším svetom. Funkcia sa spájala s významným spoločenským postavením  
a prestížou. Večnou matkou sa stala sestra, ktorá bola viackrát predstavenou kláš-
tora. Zástupkyňou abatiše bola priorka, ktorá sa starala predovšetkým o majetkové 
a finančné záležitosti. Poradným zborom vedenia kláštora boli volené a večné dis-
krétky, ktoré spolurozhodovali najmä o prijatí noviciek a o spravovaní kláštorného 
majetku. Prestížne postavenie v rehoľnej komunite patrilo aj mníškam dozerajúcim 
na dodržiavanie klauzúry a učiteľkám, ktoré vychovávali rádový dorast. Uvedené 
posty zvyčajne získali staršie, skúsenejšie mníšky. Každodenný chod kláštora za-
bezpečovali šafárky, správkyne vínnych pivníc, nemecké a maďarské sekretárky, 
dirigentky, opatrovateľky chorých a kuchárky. Ďalšie funkcie boli napr.: horné stráž-
kyne dverí, dolné strážkyne dverí, počúvačky (pri návštevách), almužníčky, maj-
sterky chorých, strážkyňa octu, cukrárky, šičky, záhradníčky, opatrovateľky ohňa, 
opatrovateľky budovy, atď. Pochádzali zvyčajne z radov laických sestier, ktoré vstu-
povali do kláštora bez vena.
 Regula ďalej nariaďovala dodržiavať ticho – silencium od Veľkej noci až po svia-
tok Narodenia Panny Márie. Cez deň dodržiavali ticho od zvonenia na vešpery po 
tretiu kanonickú hodinku. Všetky povinnosti, ktoré v tom čase vykonávali, museli 
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robiť v tichosti. V tom čase nemohli prijímať návštevy. Regula upravovala spôsob 
zbierania a rozdávania almužny i opatrovanie chorých. Zaoberala sa aj otázkami 
previnení mníšok. Rovnako zakazovala spievať svetské pesničky, tancovať, pobeho-
vať, ohovárať a holdovať jedlu či pitiu.                                    Mgr. Lucia DUCHOŇOVÁ,                                                                                  

Západoslovenské múzeum v Trnave
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Jubileum fotografa a pedagóga Tibora Huszára
Už desať rokov patrí do kolektívu Katedry umeleckej komunikácie Fakulty 
masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Narodil sa 
v obci Reca neďaleko Senca a dodnes túto oblasť Slovenska nadlho neopus-
til. Napriek tomu, že študoval na pražskej FAMU, svoje štúdiá okúsil naprí-
klad aj na Columbia University v New Yorku. Reč je o významnom sloven-
skom fotografovi Tiborovi Huszárovi, ktorý sa dožil významného životného 
jubilea – 60-tich rokov.

Za dokumentárnou a portrétnou fotografiou 
cestoval na všetky svetové kontinenty – spo-
meňme štáty bývalého ZSSR, Japonska, Číny, 
Jordánska, Izraelu, USA, Mexika, Brazílie  
a Zimbabwe. Za množstvo jeho aktivít pri-
pomeňme, že spolupracoval s Milošom For-
manom na filmovej snímke Ľud verzus Larry 
Flynt a spolupodieľal sa aj na množstve iných 
významných projektov. A to nehovoríme o de-
siatkach kníh, ktoré dostali aj medzinárodné 
ocenenia. Po dvojročnej prestávke, ktorá bola 
zapríčinená vážnou chorobou, sa opäť vrátil  

k fotografickým aktivitám, a napríklad vydal knihu Návrat späť. 
 Mnohí Trnavčania si pamätajú jeho „gestorské“ výstavy študentov univerzity  
v priestoroch Galérie Jána Koniarka, iní zase značku ateliéru Huszár/Pavlovič na Uni-
verzite Cyrila a Metoda. Vymenúvať všetky aktivity Tibora Huszára je na menšej ploche 
takmer nemožné. Preto aspoň spomeňme, ako sa po aktivitách v svetovom meradle 
dostal do Trnavy a medzi trnavských študentov. „Trnava je výsledkom mojich pokusov 
venovať sa aj pedagogickej práci. Bolo to náhodou v New Yorku, kde ma priateľ pozval, 
aby som sa pozrel na jeho študentov. A tak som to skúsil. Spolu sme fotografovali, 
vyvolávali filmy, porovnávali výsledky a rozprávali sa o nich. Nebolo to len suché teo-
retizovanie. A potom som Vojtechovi Jasnému chodil pomáhať do New Yorku a na Co-
lumbiu, keď nemal čas, tam som mu viedol hodiny. Potom som sa vrátil na Slovensko. 
Tu ma pozval Anton Szomolányi učiť na katedru na Akadémii umení v Banskej Bystrici. 
Vtedy som dostal ponuku aj do Trnavy. Medzitým som z Bystrice odišiel, a zostal som tu 
v Trnave, kde vediem fotografický ateliér. A je to už desať rokov,“ hovorí Tibor Huszár, 
ktorý sa aj spolu s trnavskými študentmi prezentuje formou výstav i kníh. 
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 Najnovším úspechom bolo i ohodnotenie ich knihy kone.fmk ocenením Najkrajšie 
knihy Slovenska, ktoré vyberali zo 131 prihlásených príspevkov. „Ja prakticky len 
troška regulujem študentov pri ich práci. Snažím sa im dať priestor, aby pustili fan-
táziu. Pripomínam im to, aby to využili, otvorili sa a ukázali, čo je v nich. Jedine na 
škole je priestor, aby si študent mohol dovoliť všetko bez zábran. Potom už v praxi, 
keď skončia školu, budú robiť na objednávku, tam si investor dá podmienky. Snažím 
sa to ustrážiť tak, aby to malo aj výtvarnú úroveň. Pred pár rokmi sme takto spoločne 
napríklad získali cenu za knihu Medzi kvapkami dažďa o autizme, kde krásne tex-
ty napísal Jozef Bednár a fotografiami ju ilustrovali naši študenti. Najnovšie robíme 
na knihách o obciach Šoltýska a Ďubákovo. Chodíme sa do terénu pozerať na život  
v týchto obciach, ktoré by mali kvôli priehrade zrovnať zo zemou. Základom našej 
práce je vždy výstup v knihe a na výstave,“ hovorí Tibor Huszár, ktorý opäť začal 
naplno pracovať po vážnych zdravotných problémoch trvajúcich dva roky. Symbolic-
ky prišiel s knihou Návrat späť, ktorou urobil čiaru za touto etapou života a venoval 
ju svojim lekárom. Táto intímna spoveď je zároveň výnimočná tým, že do nej prvý-
krát v živote nafotil fotografie digitálnym fotoaparátom. Podobne vychádza aj jeho 
výber z tvorby s názvom Zhmotnený čas, a pokračuje aj v pláne fotografovať Paríž. 
Pri príležitosti životného jubilea Tibora Huszára uviedli na tohtoročnom Artfilmfeste  
v Trenčianskych Tepliciach o ňom životopisný film Návrat späť.

Text a foto Martin JURČO

Nová výstava v múzeu: Poznáme Kamenný mlyn?
Nová prírodovedná výstava s názvom Poznáme Kamenný mlyn? bola začiat-
kom júna sprístupnená v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave 
– kláštore klarisiek.

Výstava zoznamuje návštevníkov s prírodou tohto chráneného územia v intraviláne 
mesta. História Kamenného mlyna siaha do roku 1528, kedy je o ňom prvá písomná 
správa. Lokalitu tvoril lužný les a prirodzené rybníky. Z potoka Parná viedli náhony  
k mlynom, podľa ktorých sa územie nazýva. V rokoch 1955 – 56 bola vybudovaná sieť 
rybníkov. Už v roku 1960 boli rybníky vyhlásené za chránené. Od roku 1974 sú štyri 
rybníky pri železničnej trati vyhlásené za chránenú študijnú plochu na ochranu vodného 
vtáctva a biocenóz. Park pri rybníkoch je posledný zvyšok pôvodného lužného lesa.
 Zo štyroch rybníkov chráneného územia sú pre nedostatok vody napustené iba dva. 
Zvyšné dva sú zarastené pálkami, trsťou, vŕbami, hadincom obyčajným, čerkáčom 
obyčajným, ktoré možno vidieť na vystavených farebných fotografiách. Zaujímavé sú 
pohľady na rybníky v rôznych ročných obdobiach. Zdokumentovaná je flóra a fauna  
z tohtoročnej jari, keď na rybníkoch horelo, i to, ako sa s ohňom vyrovnala príroda.
 Základom výstavy sú preparáty viacerých vodných vtákov, z ktorých žije na ryb-
níkoch okolo 150 druhov. Bohaté brehové porasty pálky a trste sú vhodné na ich za-
hniezdenie. Vo vitrínach sú vystavené napríklad kúdeľnička lužná s hniezdom, potápka 
chochlatá a potápka malá, niekoľko druhov kačíc – kačica divá, kačica ostrochvostá, 
kačica chrapka a kačica chripľavka, chochlačka sivá a chochlačka vrkočatá, chriašteľ 
vodný, trsteniarik veľký, samec bojovníka bahenného v svadobnom šate, a pod. Do-
minantou výstavy sú labuť veľká, beluša veľká, hlaholka obyčajná, volavka popolavá  
a volavka purpurová. Návštevníkov zaujme i kaňa močiarna, ktorá hniezdi na rybníkoch. 
 Pozornosť určite upúta mapa z päťdesiatych rokov 20.storočia, ktorá znázorňuje 
rekreačnú oblasť Kamenný mlyn z tej doby. V pultovej vitríne je vystavený hmyz z tejto 
oblasti – zástupcovia vážok a šidielok, napr. vážka červená a vážka pestrá, hadovka 
obyčajná a hadovka lesklá, šidlo modré a šidlo pestré a iné.

Mgr. Elena ZLATOŠOVÁ, botanička Západoslovenského múzea v Trnave



21

?PLAGÁT : POSTER! 
Výber toho najlepšieho z Trienále plagátu Trnava aj so spomienkou na  
J. Dóku ml.

Už od roku 1991 organizuje Galéria Jána Koniarka Trienále plagátu Trnava. 
Medzinárodný význam akcie potvrdzuje aj záštita Rady asociácií grafického 
dizajnu Icograda so sídlom v kanadskom Montreale. Za posledných dvadsať 
rokov sa v rámci trienále vytvoril bohatý fond príspevkov dizajnérov v podo-
be plagátov, ktoré svojím obsahom, zastúpením krajín, tvorcov a kvantitou 
dnes tvoria významnú kultúrnu hodnotu medzinárodného významu. Od 9. 
novembra budú všetky významnejšie výstavné priestory v Trnave predsta-
vovať už VIII. Trienále plagátu Trnava. Ešte predtým sa však organizátori 
podujatia rozhodli, že využijú bohatstvo minulých ročníkov trienále a pri-
pravia výstavu, ktorá bude výberom toho najlepšieho z predchádzajúcich 
ročníkov. Galéria Jána Koniarka preto oslovila grafika, dizajnéra, publicistu 
a pedagóga Dušana Juneka (ktorý stál aj pri prípravách Trienále plagátu 
pred 21 rokmi), aby vybral 100 najlepších príspevkov z minulých ročníkov. 
Výstavu s názvom ?PLAGÁT : POSTER! sprístupnili vo výstavných priestoroch 
Kopplovho kaštieľa GJK a pozrieť si ju môžete až do 5. augusta.

Dušan Junek patrí k medzinárodne uznávaným tvorcom grafiky vizuálnych komuni-
kácií a plagátu a autorsky sa podieľal na mnohých kultúrnych projektoch a výsta-
vách. Ako na vernisáži pripomenul, dobrý či vynikajúci plagát je vizuálne esperanto, 
ktorému rozumie každý. Dôkazom sú vystavené diela. Rozsah príspevkov z dote-
rajších ročníkov trienále vygeneroval množstvo plagátov, z ktorých sa do výberu 
expozície dostalo sto najlepších. Zaiste sa kurátor nevyhol subjektívnemu výberu, 
no ako sám hovorí, dodal im isté objektivizované kritériá. „Vyberal som z depozitu, 
ktorý obsahuje vyše 5-tisíc diel. To nebolo jednoduché. Každý takýto individuálny 
výber je vždy osobný. Keďže som bol na všetkých ročníkoch trienále, vyberal som 
autorov, ktorých poznám zo sveta a poznám genézu ich tvorby. Vybral som si teda 
tých, ktorí boli už na trienále ocenení, alebo boli v medzinárodných porotách. Podob-
ne dostali prednosť zastúpenia krajín a školy, ktoré sú vo svete veľmi frekventované. 
Napríklad, hneď na začiatok bolo zrejmé, že tam bude zastúpená poľská a japonská 
škola plagátu a teraz nastupujúca čínska či iránska škola plagátu. Tak vznikol užší 
výber, ktorý má v tejto expozícii definitívnu podobu. Keby to číslo nebolo limitujúce 
v počtom 100, isto by tu bolo oveľa viac autorov z Poľska,“ hovorí Dušan Junek. 
 Tento ročník je prvým ročníkom trienále, ktoré sa organizuje po smrti spolu-
zakladateľa trienále, grafického dizajnéra Jozefa Dóku ml., ktorého významne 
ovplyvnil poľský plagát. Vo výbere nájdeme aj dve jeho diela. „Toto je prvá verejná 
spomienka na Jozefa Dóku ml. Myšlienka trienále vznikla u mňa aj uňho nezávisle  
a spoločne sme v roku 1991 začali budovať tradíciu prehliadky. Jozef Dóka ml. uro-
bil pre československý a slovenský grafický dizajn veľký kus práce,“ hovorí Dušan 
Junek. V novembri v rámci tohtoročného podujatia bude mať Jozef Dóka ml. svo-
ju samostatnú spomienkovú expozíciu. Pripravuje sa monografia jeho doterajšieho 
tvorivého a životného obdobia, ktorá by mala byť uvedená práve v čase otvorenia 
trienále. Výber 100 plagátov z doterajších ročníkov je zároveň aj prehľadom vývoja 
svetového plagátu za posledné obdobie. „Tieto práce vznikli pred 20 – 25 rokmi, čo 
je historicky dosť dlhé obdobie v oblasti jednej výtvarnej disciplíny. Napriek tomu 
tieto diela sú veľmi súčasné, kopírujú trendy, ktoré stále držia krok a sú predvo-
jom toho kvalitného, čo sa vo výtvarnom umení deje. Slovenský kontext grafického 
dizajnu zastupujú napríklad Ladislav Rostoka, Ľubomír Longauer či Pavel Choma. 
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Títo autori predznamenali takýto projekt výstavy plagátov a aj tvorbu plagátového 
umenia na Slovensku. V medzinárodnom meradle sme pred 25 – 30 rokmi prenikli 
do medzinárodného priestoru a dnes sú moji kolegovia etablovaní vo svete. Aj preto 
má Trienále plagátu Trnava takú úroveň akú má,“ hovorí Dušan Junek. 
 Pre riaditeľku Galérie Jána Koniarka v Trnave Ľudmilu Kasaj Poláčkovú má táto 
výstava aj trošku osobnú príchuť. Je jej prvou vo funkcii novej riaditeľky galérie. 
„Trienále plagátu Trnava 2012 bude posunom oproti minulým ročníkom. Všetci sme 
sa zhodli na tom, že z trienále treba vyťažiť čo najviac, keďže je to veľký medzi-
národný projekt. V posledných rokoch sa možno trošku zabúdalo, že tu v Trnave 
máme takúto akciu medzinárodného významu. Ak poviete Trienále plagátu Trnava,  
v zahraničí na tento názov reagujú viac ako naša domáca laická a odborná verejnosť. 
Tento rok preto chystáme niekoľko noviniek a sprievodných akcií, snažíme sa expan-
dovať, kde je to možné. Chceme, aby týmto mesto žilo, aby ľudia pochopili, že toto 
podujatie nie je len o plagátoch, ale aj o atmosfére, ktorú chceme ľuďom poskytnúť 
a ponúknuť,“ hovorí riaditeľka galérie Ľudmila Kasaj Poláčková.             Martin JURČO

Náš Prázdninový superklub poznajú aj vo svete
Počas dvadsiatich rokov sme privítali v knižnici deti nielen z celého Sloven-
ska, ale i z Česka, Rumunska, Rakúska, Nemecka, Španielska, z Anglicka  
i z Ameriky 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave aj v tomto roku pripravuje pre všetky prázdni-
nujúce deti program pod názvom Prázdninový superklub. Jeho jubilejný dvadsiaty 
ročník ponúka počas letných prázdnin zaujímavé podujatia vždy v stredu od 10. do 
12. h v oddelení pre deti. 
 Nultý ročník superklubu sa uskutočnil v roku 1992, keď sme pripravili program 
pre jedenásť detí na celý týždeň. Na základe tejto skúsenosti sme si uvedomili, 
že knižnica nepozná prázdniny a práve v tomto čase máme príležitosť podporovať 
nadobudnutý kultúrny návyk čítania a pravidelný kontakt s knihou a novými in-
formáciami. Pozorujeme, že každé prázdniny sa vytvorí skupinka detí, ktoré u nás 
trávia veľkú časť svojho voľného času. Najlákavejším dňom však je streda. V tento 
deň pripravujeme spoločný program. Deti sa nemusia vopred prihlasovať, prídu iba 
vtedy, kedy im to vyhovuje, žiadne stretnutie nie je záväzné. Výnimky tvorili iba vý-
lety mimo mesta, ako bola napríklad návšteva Bibiany v Bratislave alebo Hvezdárne  
a planetária v Hlohovci. Účasť v klube podmieňujeme platným členstvom v knižnici. 
Program je koncipovaný tak, aby sme deťom poskytli oddych, zábavu i poučenie. 
Na rozlúčke s prázdninami nikdy nechýba odmeňovanie najaktívnejších „superklu-
bákov“ diplomami a vecnými cenami. Najvzácnejšie je však tričko s nápisom Prázd-
ninový superklub v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Autorom loga Prázdninového 
superklubu je priateľka knižnice výtvarníčka Oksana Lukomska. 
 Účasť detí na týchto stretnutiach každý rok stúpa. Napríklad, pred desiatimi rok-
mi navštívilo Prázdninový superklub 143 detí, v minulom roku sa superklubu zúčast-
nilo 842 detí, čo bolo priemerne takmer 93 účastníkov na jedno podujatie. Trnavské 
deti často privedú i svojich kamarátov, ktorí v meste iba prázdninujú. Počas 20 rokov 
sme privítali v superklube deti nielen z celého Slovenska, ale i z Česka, Rumunska, 
Rakúska, Nemecka, Španielska, z Anglicka i z Ameriky. Teší nás, že s deťmi prichá-
dzajú aj ich rodičia, starí rodičia i starší súrodenci, ktorých zaujali naše aktivity. 
Pracovníčky oddelenia pre deti si vyslúžili od rodičov dokonca i vysvedčenie s veľkou 
jednotkou. Často sa stáva, že knihovníčky, rovnako ako deti, prerušia svoju dovolen-
ku, pretože, keď je streda, treba byť v knižnici. Pri organizácii letných aktivít nám vo 
viacerých ročníkoch finančne pomohlo Mesto Trnava.  
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 Prázdninový superklub 1992 – 2011 v číslach: Privítali sme viac ako 50 hostí, me-
dzi nimi boli hasiči, záchranári, historici, lesníci, policajti, herci, spisovatelia, výtvar-
níci, ilustrátori, keramikár, pernikár, jaskyniar, misionár a pod. Spolu sa uskutočnilo 
151 stretnutí. Počet účastníkov bol dovedna 5 588, rekordná návšteva bola 166 na 
jednom podujatí. Uskutočnilo sa 28 rôznych tvorivých dielní (origami, náramky pria-
teľstva, šijeme pre Barbie, rozprávkový strom, maľovaná brána, maľovaný kameň) 
a vedomostných a hravých súťaží (scrabble, slovné preteky, milionár, hlavolamy, 
krížovky, maľované krížovky).
Počas mesiacov júl a august sa deti stretajú aj s časopisom Čaruška, ktorý vychádza 
dvakrát ročne už šestnásty rok, a do ktorého môže prispieť každý malý čitateľ. Vždy 
sa tam nájde aj úloha na prázdniny. Je to tak aj v jubilejnom roku 2012.
 Veľa účastníkov nám počas  organizovania superklubu vyrástlo a prekročilo hra-
nicu 15 rokov, v nasledujúcich ročníkoch potom pracovali ako dobrovoľníci. V tomto 
jubilejnom ročníku mnohí z nich zasadnú do kresla pre hosťa. Okrem nich prídu ďalší 
zaujímaví hostia. (Program je uvedený na zadných stránkach tohto vydania).
 Sme presvedčení, že aj v tomto roku sa naši detskí čitatelia prázdninových dlhých 
chvíľ báť nemusia, že opäť nájdu cestu do knižnice, kde nájdu nových kamarátov, od-
dych, poučenie i zábavu.                Benjamína JAKUBÁČOVÁ, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Pre Gregora bola Trnava synonymom futbalu
Aj keď od jeho smrti uplynulo presne 30 rokov, dodnes nemá monografiu, 
ktorá by mapovala jeho významnú divadelnú kariéru. Tá mala svoje korene 
v našom meste, aj keď sa naplno rozvinula až v Bratislave. Herec a režisér 
Martin Gregor (vl. m. Guttmann *14. 6. 1906 Trnava †29. 6. 1982 Bratisla-
va), čestný občan mesta Trnavy in memoriam. 

Patril k významnej generácii 
Slovenského národného divad-
la, okrem komediálnych i závaž-
ných úloh bol aj rozhlasovým, 
televíznym a filmovým hercom. 
Ako režisér sa uplatnil v roz-
hlase, v divadle i v televízii, no 
patril aj k tým, ktorí sa podieľali 
na organizačnej práci v oblas-
ti slovenského profesionálne-
ho divadla. Mladá generácia si 
dodnes pamätá jeho nezame-
niteľný hlas v dabingu belgické-
ho kresleného seriálu Tip a Tap 
(1979), kde nahovoril postavu lietajúceho strýka Fedora, starší si z divadla či tele-
vízie spomínajú na jeho Wilieho Clarka v hre N. Simona Zlatí chlapci (1974). Martin 
Gregor vytváral i tragické, tragikomické postavy. Jedna z nich, postava holiča Katza 
v oscarovom filme Obchod na korze (1965) akoby pripomínala jeho vlastný život  
a pohnutý osud poznačený koncentračnými tábormi. Napriek životným peripetiám 
si Martin Gregor až do posledných dní života zachoval veselosť i optimistický pohľad 
na svet, ktorý akoby podčiarkoval aj jeho dobrácky výraz. 
 Okrem významného zástoja Martina Gregora pre slovenské divadelníctvo a dra-
matické umenie sa menej vie o jeho trnavských začiatkoch. Časť z nich publikovala 
jeho manželka, tanečnica a herečka Magda Gregorová v dvoch knihách Môj kome-
diant (1986) a Môj komediant a ja (1997). Ako aj dnes spomína 91-ročná Magda 
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Gregorová, na písanie spomienok 
sa odhodlala sama, pretože chcela 
priblížiť životné a herecké cestič-
ky herca a režiséra obdivovateľom 
jeho umenia. Pri našej návšteve  
v bratislavskom byte, kde jej pomá-
ha aj syn Peter, sa akoby zastavil 
čas. Od menovky na dverách, cez 
fotografie či obrazy odkazujúce na 
významné hercove postavy. Všetko 
zastalo tak, ako keby Martin Gre-
gor pred pár chvíľami odišiel na 
skúšku, do mesta či do rozhlasu.  
A tak to dodnes zámerne Magda Gre-
gorová uchováva. „Tu, v izbách, sa  
v posledných desaťročiach života učil väčšinu postáv. Neprekážalo mu, že je u nás 
vrava, že k nám chodí množstvo ľudí, že sa rozprávame, jednoducho sa vedel presne 
sústrediť na text,“ spomína Magda Gregorová a úsmev na jej tvári prezrádza, že si ta-
kéto situácie oživuje tak, ako by boli len nedávno. Charizma herca a režiséra dodnes  
z miest, kde sa pohyboval, nevyprchala. Podobne ako zážitok, ktorý dodnes prežíva-
me pri stretnutí s ním, no už len cez film, televízne inscenácie či rozhlasovú tvorbu. 
 Keď Magde Gregorovej a jej synovi predstavíme náš zámer hovoriť o jej manže-
lovi ako o našom rodákovi, obaja presne vedia, o ktorej stránke herca budú v sú-
vislosti s Trnavou hovoriť. No predsa o futbale. „Martin svoju Trnavu miloval. Možno 
ešte viac, keď sa do nej vracal už ako významný umelec, keď mesto vnímal už aj  
s troškou sentimentality. Park, ulice, lavičky, to všetko mu pripomínalo detstvo. No, 
čo ho najviac držalo pri vzťahu k mestu, bol futbal. Bol jeho verným fanúšikom. Ako 
neskorší Bratislavčan, musel trnavský Spartak obhajovať aj pred svojimi hereckými 
kolegami – slovanistami. Napríklad František Zvarík, Ferko Dibarbora, to boli slo-
vanisti. Martin nevynechal ani jeden zápas, jedinou výnimkou bolo divadelné pred-
stavenie,“ hovorí Magda Gregorová a napriek deväťdesiatke svižným krokom zájde  
k zásuvke a začne vyberať fotografie z rôznych zápasov trnavského Spartaka. Na 
nich môžeme vidieť Martina Gregora v hľadisku ako fanúšika, ako hráča pri príle-
žitostných zápasoch hercov a novinárov, ale aj ako maskota trnavského futbalu.  
V zažltnutej obálke s označením Bílí andelé nájdeme aj starostlivo odložený notopis 
hymny trnavských futbalistov. Hudbu zložil František Bránsky a text Valentín Erben 
spolu s Martinom Gregorom. Nielen s hercami, ale najmä so synom Petrom sa často 
do Trnavy vracal. Hlavne kvôli spomínanému futbalu. Neraz si spomínal na časy, 
keď po skončení vojenčiny nemal prácu, a tak pomáhal raz mame v krčme, inokedy 
otcovi – klampiarovi pri práci. „So svojím otcom, teda mojím dedom, prešiel takmer 
všetky strechy trnavských kostolov. Keď sme čo i len prechádzali Trnavou, zaparko-
val auto a s úsmevom na tvári nám prikázal pokloniť sa pred týmito strechami, na 
ktorých si musel dávať pozor, aby z nich nespadol. Neraz sa vraj stalo, že mu z ruky 
vypadlo náradie, klince a raz dokonca zub, ktorý si vyrazil dreveným kladivom. Vraj 
to takto bývalo, aj keď do Trnavy prichádzal so svojimi váženými hereckými kole-
gami,“ hovorí syn Peter Gregor, ktorý je od roku 1969 lekárom na Lekárskej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave v Ústave patologickej anatómie.
 Ponuku napísať spomienkovú knihu dostal Martin Gregor ešte v druhej polovici 
sedemdesiatych rokov, no na spomínanie sa ešte necítil, pretože bol stále aktívnym 
hercom. Podujala sa na to až po hercovej smrti jeho manželka. Žili spolu štyridsať 
rokov a spoločne pôsobili na divadelnej pôde, preto do detailov poznala okolnosti 

Magda Gregorová so synom Petrom
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jeho trnavského detstva. „Martin ako dospievajúci mládenec účinkoval vo všetkých 
známych trnavských ochotníckych krúžkoch – s typografmi, v divadelnom súbore 
futbalového klubu Rapid, ale aj v nemeckom Kulturverbande. Práve tento nemecký 
spolok usporiadal pre mladého Martina benefičné predstavenie a celý zisk išiel na 
podporu jeho štúdií v Bratislave. S vtedy veľkou čiastkou tisícpäťsto korún sa vybral 
na štúdiá na Hudobnú a dramatickú akadémiu,“ hovorí Magda Gregorová. Bolo to 
v roku 1931. To sa jeho „trnavská“ etapa života už končila. Na začiatku však bolo 
krásne detstvo. Rodičia Martina Gregora boli Trnavčania, a keďže na prelome storočí 
nebolo práce, skúšali šťastie napríklad aj v Budapešti. Nakoniec sa rozhodli vrátiť sa 
do Trnavy a neďaleko železničnej stanice si otvorili krčmu. Tu strávil mladý Martin 
svoje detstvo. Pomáhal priamo v prevádzke, kde mu pripadla úloha umývať poháre. 
Atmosféra reštauračnej prevádzky bola pre Martina malým pomyselným divadlom. 
Starostlivosť o krčmu vraj bola viac matkina záležitosť, otec skôr obsluhoval, zabával 
hostí či rozprával vtipy. Príjemné prostredie a dobré jedlo vraj pravidelne prilákalo 
aj trnavskú mestskú honoráciu. Otec mal herecký talent, skúšal dokonca angažmán  
v cirkuse, a tak všetky cestičky svojho syna k divadlu kvitoval a veľmi ho v tom 
podporoval. A keďže komediantský chlebík bol neistý, mladý Martin absolvoval aj 
strednú priemyselnú školu v Bratislave so špecializáciou na sústruhy. Počas prázdnin 
si na vlakové cestovné zarábal ako praktikant vo firme Coburg. „Keď Martina prijali 
na Hudobnú a dramatickú akadémiu, jeho otec bol vraj najpyšnejším Trnavčanom. 
Dlho si však úspechy mladého Martina neužil, zomrel v tom istom roku,“ spomína 
Magda Gregorová. 
 Martinovi sa peniaze, ktoré mu venoval ochotnícky spolok, rýchlo rozkotúľali.  
A tak, aby mohol dochádzať do Bratislavy, v Trnave si zaobstaral nevšednú prácu. 
Robil podomového predavača kníh. Kníhkupec však onedlho skrachoval. Prijatím na 
divadelné štúdiá odchádza Martin Gregor z Trnavy a v tomto čase sa končí aj eta-
pa života Guttmannovcov v našom meste. Po smrti otca sa rozhodol riešiť situáciu 
najstarší brat Oskár, ktorý už dlhšie pracoval v Bratislave. Navrhol všetko predať, 
vyrovnať dlhy a v Bratislave zriadil matke v priestrannom byte jedáleň pre kolegov 
– bankárov. A tak Martina od pokojného štúdia na Hudobnej a dramatickej akadémii 
už nič nevyrušovalo. Magda Gregorová si dnes presne pamätá, aj za akých okolností 
vzniklo neskoršie Martinovo priezvisko Gregor. „Bolo to ešte v 30. rokoch. Janko 
Borodáč hovorí Martinovi: To tvoje priezvisko znie tak nemecky. A tak mu navrhol 
Gregor.“ 
 Dnes v Trnave už dom Guttmannovcov nenájdeme. Z troch bratov a jednej ses-
try zostal v meste bývať len Ernest, ktorý sa živil v rôznych povolaniach a začas 
pôsobil aj v Prahe. Viac sa o hercovi a režisérovi Martinovi Gregorovi dozvieme aj  
v encyklopédiách. Po absolutóriu akadémie sa stal naplno členom činohry Sloven-
ského národného divadla, začas aj jej riaditeľom. Výnimkou boli dve smutné pre-
stávky. Počas slovenského štátu bol v rokoch 1941 – 45 väznený v koncentračných 
táboroch Osvienčim, Rydłtowy, Mathausen a Gusen 2 a v rokoch 1952 – 54 musel 
opäť opustiť SND. Počas tohto obdobia ho prichýlil Československý rozhlas v Brati-
slave, kde pracoval ako režisér a založil Rozhlasový herecký súbor. 
 Okrem spomienkových strihových televíznych a rozhlasových relácií s Martinom 
Gregorom tesne pred smrťou nakrútil režisér Gejza Kendy televízny medailón Som 
herec. Jeho rodná Trnava mu splatila len časť dlhu v podobe spomínaného ocenenia. 
Aj preto by poslanci mestského zastupiteľstva mohli pri pomenovaní nových trnav-
ských ulíc myslieť práve na trnavského rodáka Martina Gregora. Rovnako ako na 
jeho ďalších trnavských súputníkov, herečku Máriu Prechovskú a hudobného sklada-
teľa Karola Elberta.                                                                            Martin JURČO, 

foto: autor a archív Magdy Gregorovej
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a zdvihnutými rukami pridržiavam zlomenú dúhu
Je autorkou piatich básnických zbierok. Ich názvy naznačujú príbeh: Všet-
ky blízke bytosti (2001) sú V krajine chodidiel (2002), kde ich čakajú Neča-
kané veci (2007), napríklad Kytica za dverami (2008) alebo Rozopnutá duša 
(2009). To všetko je Nepoznaná (2010), Zlata Matláková. 

Nadpis článku je veršom z jej zbierky 
Rozopnutá duša, plnej čarovných slov  
a krásnych metafor. Jej poézia bola pre-
ložená do taliančiny a publikovaná v pe-
riodiku Cultura. Rozhovor s autorkou  
a ukážku z jej tvorby uverejnil aj mesač-
ník pre literatúru a kultúru Nový život, 
časopis našich krajanov v Srbsku. Je však 
nielen poetkou, ale aj učiteľkou chémie. 
Pre lepšie zvládnutie učiva žiakmi napísa-
la prácu Tvorivé metódy pri učení názvo-
slovia chemických prvkov na základných 

školách. Keď CEFIC, Európska rada chemického priemyslu, v Bruseli sídliaca organi-
zácia reprezentujúca národné zväzy chemického priemyslu a chemické spoločnosti 
v Európe, vypísala v roku 1997 súťaž o CENU CEFIC za prírodné vzdelávanie, Matlá-
kovej práca v povinnej anglickej verzii získala ocenenie. Odborníkov zaujalo využitie 
tohto netradičného metodického postupu použiteľného v základných školách ktoré-
hokoľvek štátu, ktorého úradný jazyk má základ v latinke. 
 Napísala aj stoosemstránkový bulletin Podporovanie a rozvíjanie žiackej literár-
nej tvorivosti. Mala spoluúčasť na vydávaní mnohých kníh a televíznych programoch 
pre deti. Ako učiteľka na Základnej škole v Špačinciach viedla žiakov k tvorivému 
mysleniu a písaniu. Vydávala školský časopis Ozvena. Jej žiaci získali veľa ocenení 
na celoslovenských literárnych súťažiach. 
 Je členkou mnohých literárnych porôt celoslovenských literárnych súťaží, v Kež-
marku predsedníčkou. Je tiež držiteľkou medaily sv. Gorazda za aktívnu tvorivú, pe-
dagogickú, literárnu a publikačnú činnosť a v máji prevzala Pamätnú medailu pred-
sedu Trnavského samosprávneho kraja za svoje pôsobenie v oblasti kultúry. Pri tejto 
príležitosti vznikol náš rozhovor.

■ Malí chlapci obyčajne chcú byť sme-
tiarmi, neskôr rušňovodičmi či pilotmi. 
Dievčatká herečkami alebo modelka-
mi. Čím chcelo byť dievčatko Zlatka?
Najskôr som chcela byť laborantkou, pra-
covať vo výskumnej oblasti, byť súčas-
ťou bádania, robiť pokusy a pozorovania, 
ktoré by mohli pomôcť ľuďom v medicíne 
alebo iných oblastiach. Rozhodla som sa 
pre genetiku a po skončení strednej ško-
ly pokračovať na Prírodovedeckej fakulte 
UK Bratislava. Tento odbor však otvá-
rali až o rok neskôr. V tom období, keď 
som maturovala, nemohla som zostať 
doma rok bez zamestnania. Preto som 
si vybrala príbuzné predmety, chémiu  

a prírodopis. Vzhľadom na isté okolnos-
ti, ktoré sa odohrali v našej rodine, po 
riadnom ukončení prvého ročníka musela 
som odísť z Bratislavy domov a prestúpila 
som na Pedagogickú fakultu UK v Trnave.  
A tak sa rozhodlo, že budem učiteľkou.
   Druhá túžba bola nejasná, zvláštna a ta-
jomná, spájala sa so slovom a rytmom. Vy-
mýšľala som texty, ktoré som si spievala. 
Samozrejme, že to nebola poézia, ale sama 
som mala pocit, že sa odlišujú od hovore-
nej reči a sú aj iné ako veršovačky z číta-
niek, šlabikárov a detských časopisov. Ve-
dela som, že dokážem vymyslieť text, ktorý 
má inú melódiu, iný energetický kmitočet. 
Netušila som, že sú to začiatky poézie. 
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■ Kedy si po prvý raz priznala navo-
nok, čo znelo v tvojom vnútri? 
Ako vysokoškoláčka som prinášala svoje 
texty do literárnych súťaží. Zainteresovaní 
zdvíhali obočie nad mojou, podľa nich ne-
rozhodnosťou, pretože študujem prírodné 
vedy a zároveň nám záujem o literatúru. 
Nechápala som to, lebo v mojom vnútri 
sa to vôbec nevylučovalo. Táto skúsenosť 
čiastočne poznačila moju tvorbu. Aby som 
„utajila“ presné názvy rastlín, živočíchov, 
používala som v texte všeobecné pome-
novania: strom, kvet, rastlina, vták... Až 
neskôr som si uvedomila, že táto zdanlivá 
nevýhoda môže byť prioritou. A tak v mo-
jej poézii môžete čítať rezedu, lastovičník, 
jesienku, snežnú sovu...
■ Básnik sa na Slovensku poéziou ne-
uživí. Aj ty máš, alebo lepšie poveda-
né mala si iné povolanie, bola si uči-
teľkou. A dobrou učiteľkou, tvoji žiaci 
sa k tebe hlásia aj po rokoch. Ale ak 
by bola možnosť, dala by si prednosť 
poézii pred učiteľským povolaním?
Viem, na čo sa pýtaš, ale sú to dva pa-
ralelné prúdy, ako dve rieky, každá od-
lišná svojimi požiadavkami. Podľa mňa 
sa to nedá. Ja som to vo svojom živote 
vždy odlišovala. Práve teraz prežívam 
obdobie, keď je poézia mojou filozofiou, 
spôsobom mojej existencie, záchrannou 
brzdou, ktorá ma jednoducho pridržiava, 
aby som sa nezrútila sama v sebe. Je to 
jednoznačne poézia a tvorba. Pedago-
gická práca je úplne inde, akoby to bolo  
v inom priestore. Nechcem, aby to vyze-
ralo schizofrenicky, ale ja to vo svojom 
vnútri skutočne vnímam veľmi, veľmi od-
delene.
■ Chceš tým povedať, že si nedoká-
žeš predstaviť svoj život bez poézie, 
ani bez práce učiteľky?
Áno, myslím, že som to dokázala vhodne 
skĺbiť, pretože moja povaha mi predurčila 
taký osud, že čo robím, chcem robiť čo 
najlepšie. Nie pre prestíž alebo spoločen-
ské ocenenia, ale pre vlastné uspokoje-
nie. Chcela som byť dobrou učiteľkou nie 
kvôli oceneniu, ale kvôli deťom. Zároveň 
chcem písať poéziu, ktorá vyviera z pod-
staty človeka.

■ Myslíš, že by pre tvoju tvorbu bolo 
vhodnejšie, keby si žila v centre kul-
túrneho diania, napríklad v Bratisla-
ve alebo v Trnave? Alebo súhlasíš  
s naším obľúbeným spisovateľom Ma-
xencem Ferminem, že „báseň je voda, 
ktorá plynie do neznáma“, a preto 
dobrá báseň si svojho čitateľa nájde? 
Nebolo by na škodu žiť vo veľkom meste, 
ale jednoznačne som spokojná tam, kde 
som, lebo v Špačinciach som si vytvo-
rila svoj vnútorný svet, spolu aj s von-
kajším koloritom, kde pokojne plynú dni  
a ja si v nich nachádzam poéziu, akoby 
mi jednotlivé predmety, farby, vône po-
núkali verše. Cítim, že je to pravé tvorivé 
prostredie, ale dôležité sú aj kontakty. 
Ako predplatiteľka rôznych periodík sa 
dozviem o rôznych podujatiach, ktoré 
môžem navštíviť. Veď do Bratislavy je 
to päťdesiat kilometrov a do Trnavy len 
päť. V poslednom čase píšem aj recen-
zie básní a aforizmov, a to je dôvod na 
zoznámenie s ich autormi. Potom sú to 
rôzne literárne súťaže, kde členmi porôt 
sú profesionálni literáti. 
■ Na Slovensku je azda viac básnikov 
ako čitateľov poézie. Nie je príčinou 
tohto nezáujmu „ nevýchova“ poéziou 
na našich školách a v masmédiách? 
Poézia má v kníhkupectvách a knižni-
ciach počtom výtlačkov minoritné zastú-
penie. Nie som kompetentná hodnotiť 
výber a rozvrh poézie v učebniciach li-
teratúry. Tvorivý učiteľ však dokáže pri-
blížiť žiakom a študentom poetiku autora  
a vytvoriť priestor pre obrazotvornosť, 
dôvtip mladých ľudí, ktorí potom môžu 
nachádzať analógiu so svojím prežíva-
ním, dokážu sformulovať i svoje predsta-
vy a túžby. Najdôležitejšie je, aby žiaci 
vyslovili svoj názor a svoje pociťovanie 
textu, ktoré sa vôbec nemusí zhodovať  
s oficiálnou verziou „výkladu“.
 A masmédiá? K televíznej a rozhlaso-
vej programovej štruktúre sa nevyjad-
rím. Trápi ma posunutá hranica medzi 
umením a komerciou... Nedávno som čí-
tala zbierku zostavenú z možných textov 
esemesiek, pribúdajú knihy a knižné prí-
lohy v elektronickej forme. (aj Rozopnutá 
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duša má DVD prílohu). Na knižnom trhu 
sa začínajú objavovať i audioknihy, a nie-
len pre nevidiacich. Všetko, čo čítam, si 
predstavujem ako nejaký videoklip a som 
pevne presvedčená, že onedlho, lebo 
technika ide prudko dopredu, budú básne 
v médiách prezentované tak ako piesne. 
Namiesto spievaného textu bude hovore-
ný a my budeme môcť vidieť zhmotnené 
básnické obrazy. Nie statické metafory, 

ale rozpohybované, nádherné, krásne  
i zimomriavkové, plné živlov, podľa toho, 
čo bude recitátor interpretovať.
 Ale kniha v klasickej podobe zostane 
čímsi neobyčajným a nevšedným. Dotyk 
papiera, jeho vôňa, ilustrácie, listovanie 
umožňujúce šuchotavé návraty k proza-
ickým pasážam a veršom majú nezastu-
piteľné čaro. 

Zhovárala sa Margita KÁNIKOVÁ, 
foto: B. Vittek

Salón 2012 – AUTOPORTRÉT
Členská výstava Združenia výtvarných umel-
cov západného Slovenska v Západoslovenskom 
múzeu

Združenie výtvarných umelcov západného Slovenska 
je organizácia umelcov, ktorá má v súčasnosti okolo 
200 členov zo Slovenska i niekoľko hostí zo zahrani-
čia. Dlhoročným predsedom Združenia a organizáto-
rom všetkých podujatí a výstav je akad. maliar Ró-
bert Almási. Členovia Združenia vystavujú pravidelne 
na troch spoločných výstavných projektoch, ktoré sa 
opakujú v pravidelných cykloch, a tými sú krajinárska 
výstava Iná krajina, výstava s erotickou tematikou 
Erató a členský Salón. Kým dve výstavy spomína-
né ako prvé bývajú skôr komornejšieho charakteru, 
Salón je predurčený na veľkú prezentáciu tvorby au-
torov, pretože už dlhodobo býva inštalovaný vo veľkých výstavných priestoroch Zá-
padoslovenského múzea v Trnave. Prostredníctvom Salónu môžu umelci v skrátenej 
podobe – niekoľkými dielami – predstaviť svoju najnovšiu tvorbu. Prezentujú sa na 
ňom aj štipendijné práce za uplynulé dvojročné obdobie. Vernisáž tejto výstavy je 
vždy príležitosťou na stretnutie autorov, konfrontáciu ich tvorby a inšpiratívne disku-
sie. Na ozvláštnenie a inšpiráciu pre umelcov bola už dva razy zadaná i téma, ktorá 
však nie je pre autorov zaväzujúca, môžu predstaviť svoju tvorbu i mimo nej. V roku 
2010 to boli terče, téma motivovaná práve prostredím Západoslovenského múzea  
a jeho zbierkou historických terčov. Tento ročník je venovaný autoportrétu. Na po-
zvánku bol vybraný jeden z najslávnejších autoportrétov v histórii výtvarného ume-
nia vôbec – autoportrét Leonarda da Vinci.
 Autoportrétom má možnosť každý z autorov načrieť do svojej podstaty, do svojho 
sveta. Tému možno poňať ako klasický realistický portrét, ale i ako výsostne intímny 
pohľad na samého seba – sebareflexiu, ktorá nemusí mať nič spoločné s realistickým 
umeleckým vyjadrením. Téma ponúka opäť široké spektrum umeleckého výrazu, kde 
si každý z autorov môže nájsť to, čo mu vyhovuje a čo ho charakterizuje. Vystavená 
kolekcia predstavuje niečo vyše stovky diel od 52 autorov. Zastúpené sú predovšet-
kým klasické maliarske techniky, ale aj grafika, tlač, fotografia, počítačová grafika  
a niekoľko prác v materiáloch – keramika, kov, drevo, mozaika, sklo. Výstava auto-
portrétov, ale i umeleckých diel s inou tematikou od členov Združenia výtvarných 
umelcov západného Slovenska potrvá tento rok v Západoslovenskom múzeu v Trna-
ve až do konca letných prázdnin.                         PaedDr. Simona JURČOVÁ, kurátorka výstavy

Milan Marciňa: Pokrkvaná tvár, 2012
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Gymnastická ikona Věra Čáslavská v Trnave!
Memoriál manželov Heleny a Jána Novákovcov vyhrala olympijská víťazka 
z Barcelony 1992, už 37-ročná Oksana Chusovitinová, kým Memoriál Vojte-
cha Schöna sa stal korisťou 15-ročnej juniorky Barbory Mokošovej

Tohtoročný prvý júnový víkend 
vojde do histórie trnavského 
športu. Hala na Rybníkovej pat-
rila dvadsiatemu piatemu dejstvu 
Gym-festivalu. Vrcholná prehliad-
ka športovej gymnastiky na Slo-
vensku prilákala do malého Ríma 
reprezentantky deviatich krajín. 
Vrátane držiteliek medailí z olym-
pijských hier, majstrovstiev sveta 
i Európy, z finále Svetového po-
hára aj z Ázijských hier.
 Organizátorov i divákov naj-
viac potešila prítomnosť famóz-
nej Věry Čáslavskej, trojnásobnej 
účastníčky OH v Ríme 1960, To-
kiu 1964 a Mexiku 1968. V živote 
zažila priam neskutočné vzlety 
aj pády. Po jej medailovom daždi  
v krajine Aztékov sa stala najlep-
šou športovkyňou sveta, ba dokonca v ankete o najpopulárnejšiu ženu planéty 
skončila v tom roku vyššie iba Jacqueline Kennedyová, vdova po zavraždenom 
prezidentovi USA Johnovi Fitzgeraldovi Kennedym.
 Nezabudnuteľná gymnastická ikona má z olympijských hier zbierku s priam 
neuveriteľným leskom, sedemnásobne zlatým a štvornásobne strieborným. Ne-
obíďme ani štyri tituly z majstrovstiev sveta a jedenásť z majstrovstiev Európy.  
V úvode predošlého mesiaca svojou dlho očakávanou návštevou v našej krajine 
potešila širokú komunitu obdivovateľov, veď Slovensko naposledy navštívila v de-
cembri 1992. „Teším sa, že som medzi vami. Ďakujem za milé blahoželania k ži-
votnému jubileu,“ uviedla Čáslavská do mikrofónu pri otvorení jubilejného sviatku 
športovej gymnastiky.
 Ako sa zrodilo pozvanie Věry Čáslavskej do Trnavy? Iniciátorom myšlienky 
bol šéf Slovenskej gymnastickej federácie, Trnavčan Ján Novák. „Som nesmierne 
šťastný, že niekoľkomesačné úsilie prinieslo želaný výsledok. Spolu so mnou akiste 
majú radosť aj mnohí spoluobčania vo všetkých častiach republiky, ktorí si túto 
športovú legendu zamilovali,“ okomentoval splnenie svojho sna.
 Pri slávnostnom úvode Gym-festivalu 2012 sa vzácnej hostke z ČR dostalo za-
slúženej pozornosti. Z rúk šéfa SOV Františka Chmelára bola poctená Trofejou 
Slovenského olympijského výboru. Pred Čáslavskou doteraz prevzali rovnaké vy-
znamenanie iba dve zahraničné osobnosti, prezident Medzinárodného olympijské-
ho výboru Jacques Rogge z Belgicka a prezident Európskych olympijských výborov 
Patrick Hickey z Írska.
 Vedno s pani Čáslavskou zavítala na jubilejný Gym-festival i ďalšia významná 
postava, Jurij Titov (*27. 11. 1935). Bol trojnásobným účastníkom olympijských 
zápolení (1956, 1960, 1964). Z jeho širokej zbierky cenných kovov na vrcholných 

Sedemnásobná olympijská víťazka Věra Čáslavská prevza-
la pri otvorení júnového Gym-festivalu v Trnave najvyššie 
vyznamenanie, Trofej Slovenského olympijského výboru, 
z rúk čelného predstaviteľa SOV Františka Chmelára

Foto: Marta Országhová
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kolbištiach treba spomenúť predovšetkým zlato z Hier XVI. olympiády v druhom 
najväčšom austrálskom meste Melbourne. Svoju bohatú kariéru ozdobil v OH aj 
šiestimi striebornými a dvoma bronzovými priečkami. Navyše bol Titov úspešný 
v MS (Moskva 1958, Praha 1962), kde dovedna nazbieral 4 zlaté, 1 striebornú a 4 
bronzové medaily. Rodákovi zo sibírskeho Omska, teraz žijúcemu v Moskve, priná-
leží post čestného prezidenta Svetovej gymnastickej federácie. Do leta 1996 stál 
oficiálne na jej čele. Počas olympijských hier v Atlante odovzdal žezlo Talianovi 
Brunovi Grandimu. „S Věrou Čáslavskou sme v rovnakom čase súťažili na gymnas-
tických pódiách. Prežívam krásnu chvíľu, keď môžem byť osobne prítomný pri bla-
hoželaniach k jej životnému jubileu,“ povedal Titov do mikrofónu pred trnavským 
publikom.
 Medzinárodné majstrovstvá SR žien a junioriek pod strechou MŠH rozdali  
v sobotu 2. júna prvú medailovú kolekciu. Po skončení štvorboja odmenili uspo-
riadatelia víťaznou šerpou skúsenú ruskú olympioničku, 24-ročnú Annu Pavlovovú, 
držiteľku dvoch bronzov z aténskych OH 2004 a jedného z MS 2006 v Aarhuse. Na 
vrcholnú gymnastickú scénu sa vyhupla v r. 2000 ziskom piedestálu v ME junioriek. 
Medzi ženami ju tri šampionáty starého kontinentu (2004, 2005, 2008) odmenili 
štyrmi striebornými plus dvoma bronzovými pozíciami. Tiež v našom malom Ríme 
zaujala baletným štýlom a čistou technikou.
 Z nastupujúcej generácie jej v Trnave mocne šliapala na päty iba 17-ročná 
Raluca Oana Haiduová. Pripomeňme, že talentovaná dievčina zo známej liahne 
CSS Deva sa v máji pričinila v bruselských ME žien o tímové prvenstvo Rumuniek. 
Bronzový stupienok putoval z našej haly do Uzbekistanu, zásluhou 19-ročnej Luizy 
Galiulinovej. Stojí za povšimnutie, že toto živé striebro z Taškentu meria 145 cm  
a má hmotnosť 35 kg.
 Modro-žlté farby domácej Slávie zastupovala v MM SR šestnásťročná Viera 
Tranžíková, pri neúčasti zranenej Márie Homolovej jediná Slovenka v súťaži žien. 
Svoje ostrohy vo vyššej vekovej kategórii si obrúsila pri dvoch disciplínach (kladi-
na, prostné).
 Memoriál Heleny a Jána Novákovcov bol spomienkou na nezabudnuteľný man-
želský pár, ktorý sa výraznou mierou pričinil o rozvoj trnavskej gymnastiky. Pre-
stížnu cenu za najlepší ženský výkon udelili organizátori na záver Gym-festivalu 
2012 olympijskej víťazke spred dvadsiatich rokov v Barcelone a striebornej z Pe-
kingu 2008, už 37-ročnej veteránke gymnastických previerok Oksane Chusoviti-
novej, rodáčke z Buchary. Bývalá reprezentantka ZSSR a neskôr Uzbekistanu žije 
od roku 2006 v severonemeckej oblasti Westfálsko-Porýnsko a túto krajinu stále 
reprezentuje. Nepoddajná gymnastka sa narodila 19. júna 1975. Napriek pokro-
čilému veku naďalej patrí do absolútnej svetovej elity. V MS dosiahla od r. 1991 
(Indianapolis) do r. 2011 (Tokio) bilanciu 3 – 4 – 4, vo finále Svetového pohára 1 
– 0 – 1, v ME 1 – 2 – 1 a v Ázijských hrách 2 – 2 – 2. 
 Memoriál ďalšieho obetavého trénera a organizátora športovej gymnastiky  
v trnavskej TJ Slávia, Vojtecha Schöna, ktorý tragicky zahynul pri autonehode  
v r. 1980, sa za najhodnotnejší juniorský výkon stal korisťou 15-ročnej Barbory 
Mokošovej z bratislavského AŠK Inter. Ide o jedinú slovenskú pretekárku z má-
jových ME v bruselskom komplexe Expo, kde spomedzi 110-členného pelotónu 
junioriek dosiahla pri štvorboji na 37. pozíciu (19. v preskoku).
 Do pestrého dvojdňového programu zaradili technickí realizátori aj známy Po-
hár starobylej Trnavy. Už tradične ním bola konfrontácia dvojčlenných družstiev 
starších žiačok. Poradie v 44. ročníku (šesť dvojíc): 1. Rumunsko (Laura Jurcaová, 
Adela Paula Floreaová), 2. Rusko / Dinamo Moskva (Elnara Ablyazovová, Anastasia 
Kuznecovová), 3. Slovensko A (Radoslava Kalamárová, Dominika Korpová), ... 5. 
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Nina Ladvenicová, Ema Pösingerová (KGŠ 
Slávia Trnava). Mimochodom, najstaršia 
pohárová súťaž gymnastiek na Slovensku 
uzrela svetlo sveta v šesťdesiatom devia-
tom roku, keď s podnetom prišla dvojica 
Ján Novák st. – Július Benko. Pre zaujíma-
vosť, pri premiére obsadili domáce dievča-
tá 2. miesto.
    Späť však k terajšiemu júnovému jubi-
leu. Dvojdňové súperenie 34-členného poľa  
z Gruzínska, Maďarska, Nemecka, Ra-
kúska, Rumunska, Ruska, Ukrajiny, Uzbe-
kistanu a SR vyvrcholilo v nedeľu pred-
poludním finálovými zostavami najlepších 
osmičiek na jednotlivých náradiach. Dva 
razy sa zo zlatej medaily tešila nemecká 
výprava, zásluhou triumfu Bergerovej na 
bradlách a Chusovitinovej v preskoku. Na 
kladine uspela Galiulinová z uzbeckej met-
ropoly Taškent a v prostných Moskovčanka 
Pavlovová.
   K úspechu 25. ročníka vrcholnej pre-
hliadky ženskej a dievčenskej gymnastiky 
na Slovensku prispeli v hale na Rybníkovej 
ďalšie detaily. Vrátane vydarených exhi-
bičných vystúpení, výbornej hlásateľskej 
dvojice či spracovateľov výsledkov pod ve-
dením Igora Pechana.
    „Budúci rok si pripomenieme šesťdesia-

tiny športovej gymnastiky v Trnave, veď v päťdesiatom treťom stálo toto odvetvie 
pri zrode Slávie – vedno s lyžovaním a šachom. Som presvedčený, že na 26. júnový 
festival príde rovnako kvalitné pretekárske pole,“ dodal prezident SGF Ján Novák, 
kráčajúci v gymnastických šľapajach svojich slávnych rodičov.                                                        

Jaroslav LIESKOVSKÝ

Historická snímka z roku 1965 zachytáva za-
kladateľa trnavskej gymnastiky, nezabudnu-
teľného trénera Jána Nováka (v hornom rade 
prvý zľava) a jeho zverencov počas doraste-
neckých majstrovstiev Západoslovenského 
kraja v Trenčíne                    Foto: archív J.L.

  ŠPORT V SKRATKE

■ FUTBAL 
Areál zdravia ŠK Trnava-Modranka patril 
vo štvrtok 14. júna 21. dejstvu medziná-
rodného futbalového turnaja mestských 
polícií. Podujatie na kvalitnom trávniku 
starostlivo udržiavaného športoviska 
aj tentoraz pripravili organizátori pod 
taktovkou náčelníka MsP v Trnave Igo-
ra Kelešiho. Technickú čatu viedol Pavol 
Boďa. Je pozoruhodné, že obaja stoja na 
čele usporiadateľského štábu od samého 
zrodu tohto zápolenia (1992). Pohár pri-
mátora mesta Trnavy 2012 sa zaslúžene 

stal korisťou futbalového tímu z partner-
ského poľského mesta Zabrze. Vo finálo-
vom súboji Straž miejska w Zabrzu zví-
ťazila nad Trnavčanmi 3:0. Tretiu priečku 
obsadil Bohumín, štvrtú Hodonín. Prí-
jemným spestrením tradičného futbalo-
vého dňa pracovníkov MsP z troch krajín 
bolo vystúpenie trnavských folkloristov.

■ OLYMPIZMUS 
Minulý mesiac si olympijské hnutie v Tr-
nave oblieklo slušivý háv. Dôvodom bol 
blížiaci sa sviatok telesnej kultúry, Hry 
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XXX. olympiády v Londýne. Dva me-
dzinárodné festivaly športových aj kul-
túrnych aktivít, Gaudeamus igitur pre 
stredoškolákov a Kalokagatia pre mlaď 
zo základných škôl, privábili do malého 
Ríma podmanivú atmosféru. Na čele po-
četného usporiadateľského tímu pracoval 
predseda Trnavského olympijského klu-
bu, bývalý reprezentant ČSSR v maratón-
skom behu Anton Javorka. Oba otváracie 
ceremoniály boli návratom do starogréc-
kej antiky. V prvom prípade umocnil ve-
černý program v trnavskej hale príchod 
ohňového posolstva. Ako sme už v No-
vinkách z radnice informovali, štafetová 
pochodeň putovala naprieč Slovenskom 
od 30. marca. Na úseku medzi Piešťanmi 
a Trnavou ju niesli 14. júna študenti náš-
ho Športového gymnázia Jozefa Herdu.

■ TANEČNÝ ŠPORT 
Grand Prix Tyrnavia 2012 priviedla do 
mestskej športovej haly 437 párov  
z dvanástich krajín, vrátane Japonska. 
Prvý deň ich súťažilo 233, druhý 204. 
Rozhodcovský zbor tvorili zástupcovia 
desiatich krajín, premiérovo zo Španiel-
ska (Victor Buenavida). Tradičný festival 
pod strechou MŠH na Rybníkovej pripra-
vili dve tanečné centrá, karloveské a tr-
navské. Hlavnou previerkou boli súťaže 
dospelých o body do rebríčkov Svetovej 
federácie tanečného športu. Štandardné 
tance kategórie WDSF Open (28 párov) 
ovenčili víťaznou šerpou taliansko-rus-
kú dvojicu Maurizio Benenato – Tatiana 
Veselkinová, kým v latinsko-americkom 
rytme (40) si vytancovali najviac bodov 
maďarskí hostia Róland Süttö – Anikó 
Tombáczová. Tiež pri 14. dejstve GTP 
sa zaskveli tanečníci domáceho KTŠ Tyr-
navia. Favorizovaný tandem Dušan La-
moš-Feré s Lenkou Lopašovskou obsadil  
v sobotu druhý stupienok a o deň neskôr 
skončil vo finále na šiestej priečke.

■ DŽOGING 
Trnavský olympijský klub pripravil 19. 
júna, vedno s ďalšími partnermi, Beh 
olympijského dňa. V priestore štartu  
a cieľa, pred Divadlom Jána Palárika, ho-

rel počas podujatia olympijský oheň celo-
slovenskej štafety. Posolstvo blížiacim sa 
OH práve v tom týždni zavítalo do Trnavy. 
Štafetový beh miešaných žiackych druž-
stiev (10 x 330 m) sa stal korisťou domá-
cej ZŠ na Ulici Maxima Gorkého (Zuzana 
Baloghová, Matej Cagáň, Tatiana Heliová, 
Kamil Málik, Ema Chovanová, Matej Mi-
hálik, Kristína Schusterová, Marek Orlic-
ký, Tatiana Sýkorová, Adam Vanya) pred 
ZŠ na Vančurovej a ružindolskou ZŠ. Na 
štvorkilometrovej trati mužov triumfoval 
Lukáš Podzámsky (Slávia Trnava) pred 
Máriom Brehovským (ŠG Jozefa Herdu)  
a Petrom Radičom (Cífer). Pozornosti 
súťažiacich sa tešili dve futbalové osob-
nosti, vicemajster sveta z Čile 1962 Jo-
zef Štibrányi a tréner reprezentácie SR 
na OH 2000 v Sydney Dušan Radolský. 
Bývalý reprezentačný maratónec Anton 
Javorka priniesol ukázať Štibrányiho ko-
pačky, v ktorých odohral 22-ročný útoč-
ník Spartaka Trnava tri zápasy v neza-
budnuteľnom svetovom šampionáte pred 
polstoročím. Tento vzácny dar venoval 
Štibrányi do expozície Trnavského olym-
pijského klubu. 

■ CYKLISTIKA 
V stredu 20. júna pokračoval 18. ročník 
Trnavskej cyklistickej ligy ďalším kolom. 
Body sa prideľovali v časovke na 9,9 
km. Trať z Trnavy do Špačiniec a späť 
v 49-člennom poli najrýchlejšie (12:40 
min) absolvoval Ivan Pašek. „Na štart 
som išiel so zámerom prekonať svoj lan-
ský rekord tohto okruhu. Podarilo sa, hoci 
iba o dve sekundy,“ uviedol pre Novinky 
z radnice víťazný Pašek. Jeho tímový ko-
lega z CK Impool Masters Team Trnava, 
Róbert Bartko, mal iba o jednu sekundu 
horší čas. „A pritom počasie nebolo naj-
priaznivejšie, veď po celodennej páľave 
sa podvečer rozfúkalo. Na spojnici medzi 
Špačincami a Malženickou cestou jazdili 
súťažiaci proti vetru a ten im na záve-
rečnom úseku zasa komplikoval jazdu 
zboku,“ informoval riaditeľ pretekov Ma-
rián Hlbocký, ktorý pripravil konfrontáciu 
časovkárov spolu s hlavným rozhodcom 
Milanom Horváthom.                       (lies)
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V júli si pripomíname 202. výročie narodenia 
a 122. výročie úmrtia Trnavského pustovníka 
(1810 – 1890), lebo taký bol pseudonym grófa 
a autora šachovej skladby na diagrame, pod 
ktorým uverejňoval svoje úlohy – väčšinou „sa-
momaty“, ale našla sa aj šachová štúdia, ktorú 
zložil podľa nejakej šachovej partie. Biely ťahá  
a vyhrá aj po najlepšej obrane čierneho. Úlohu 
nerieši: 1.b5? Jxb5 2.Kxb5 a čierny ťahmi Kh8-
-g7 udrží remízu, ani 1.Kb6? Jc2! 2.b5 Jd4! a 3.- Jxb5!, 1.Kc6? Jc2! 2.b5 Jd4+!  
s remízou. Treba nájsť iné autorom zamýšľané riešenie.
 Riešenie skladby č. 6 (Kozinka): 1.Vh7! hrozí 2.Jh6+ gxh6 3.Vh8 mat; 1. - fxg4 
2.Vh8+ Kxh8 3.Vxf8 mat, 1. - Dxd4 2.V3h3 fxg4 3.Vh8 mat, 1. - De3 2.Sxc4+ d5 3.Sxd5 
mat. Pre neskúseného riešiteľa iste nebolo ľahké nájsť skrytú hrozbu spojenú s obeťou 
bieleho jazdca a otvorením diagonály pre bieleho strelca. Autor zložil trojťažku ešte ako 
19-ročný mládenec.                                                                                                             -GK-

Hrajte kráľovskú hru  
s Novinkami z radnice
Skladba č. 7, Arnold Pongrácz, Familien 
Journal 1858, Biely vyhrá (4 – 2)

Júlové pozvánky na atletiku a tenis
Priaznivci telesnej kultúry v Trnave si aj cez leto prídu na svoje. Prvý me-
siac prázdnin a dovoleniek bude v znamení atletiky či tenisu. Najskôr do-
stanú priestor vytrvalostné preteky dospelých bežcov s obrátkou na konci 
Kopánky. V závere júla zasa ožijú antukové dvorce TC Empire Trnava vrchol-
nou konfrontáciou žien o body do svetového rebríčka. 

Naša atletická pozvánka nadobudne reálnu podobu v sobotu 7. júla. Ctitelia kráľov-
nej športov si vtedy pripomenú 30. výročie trnavskej premiéry celoslovenského zra-
zu kondičných a rekreačných bežcov. Pôjde o symbolický návrat do prvého júlového 
víkendu 1982, keď Trnava sa stala štedrou hostiteľkou širokej bežeckej komunity. 
Z rokovacej sály Agrostavu bolo iba na skok do dejísk dvoch víkendových masoviek 
(Špačince, Horné Orešany). 
 Slovenský Rím vtedy udal tón. Dynamicky sa vzmáhajúce džogingové hnutie po 
historickom trnavskom sneme chytilo v celej krajine pod Tatrami druhý dych.
 Tiež z tohto pohľadu bude oslava tridsaťročného diania zaujímavá. Pestrý program 
vyvrcholí 35. dejstvom Špačinského trojuholníka (10 072 m). „Pozývame naň všet-
kých Trnavčanov, výkonnostných i rekreačných, ktorí drukujú tejto pohybovej aktivite 
v maratónkach. Riava sa dá do pohybu o sedemnástej hodine v strede Špačiniec. 
Predtým, do 16.15 h, sa možno zapísať na nádvorí tamojšej základnej školy do účast-
níckeho zoznamu. Ponechali sme symbolický štartový vklad, jedno euro. Trnavským 
priaznivcom sa naskytne možnosť privítať čelo pelotónu na 5. kilometri (kruhová 
križovatka Malženickej a Špačinskej cesty) krátko po 17.15 h. Popri finančných od-
menách pre osem vekových skupín nemôže, prirodzene, chýbať v cieli ani tradičné 
rozdeľovanie vecných cien formou štedrej pretekárskej tomboly,“ poskytol informáciu 
zakladateľ bežeckého trojuholníka a jeho doterajší riaditeľ Milan Vnenčák. Mimocho-
dom, podľa predbežného záujmu sa črtá rekordný počet štartujúcich. 
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Zdravotné riziká počas letného pobytu pri vode 

■ Akými infekciami sa môžeme naka-
ziť pri kúpaní na umelých kúpaliskách?
Pri kúpaní na umelých kúpaliskách nám 
hrozia rôzne infekcie hlavne pri zanedba-
ní dezinfekcie vody, pri jej nedostatoč-
nej výmene, v dôsledku nedostatočnej 
údržby a čistenia priestorov kúpaliska, 
ale tiež zo strany návštevníkov, ktorí 
majú prenosné ochorenie. 
 Z bakteriálnych pôvodcov môžu pri 
vyššom výskyte vyvolávať hnačkové 
ochorenia tzv. koliformné baktérie, kto-
ré sú indikátorom fekálneho znečistenia 
vody. Tieto baktérie vyvolávajú ochorenia 
najmä u osôb s oslabenou imunitou. 

 Vodou sa prenášajú baktérie rodu Sal-
monella a Shigella, ktoré vyvolávajú zá-
važné hnačkové ochorenia, môžu mať ťaž-
ký klinický priebeh najmä u malých detí 
a starých osôb v dôsledku dehydratácie. 
Osoby, ktoré sú akútne choré alebo v re-
konvalescencii ochorenia, sa nesmú kúpať 
v kúpaliskách, pretože svojimi výlučkami 
(stolicou) môžu kontaminovať vodu a po-
žitím takejto vody sa ochorenie prenesie 
na ďalšie osoby. 
 Pri kúpaní v bazénoch sa možno naka-
ziť vírusovými ochoreniami spôsobenými 
enterovírusmi a adenovírusmi. Vylučujú 
sa stolicou a kvapôčkami sekrétu z dýcha-

Vzhľadom na začínajúcu letnú sezónu a s ňou súvisiacu návštevu umelých 
kúpalísk, prírodných kúpalísk a vodných nádrží regionálna hygienička MUDr. 
Ľubica Kollárová a MUDr. Dagmar Kollárová z odboru epidemiológie RÚVZ so 
sídlom v Trnave odpovedali na otázky Noviniek z radnice ohľadom zdravot-
ných rizík hroziacich pri rekreačnom kúpaní.

 A teraz prestrih na koniec júla. Cez posledný víkend siedmeho mesiaca budú pulzo-
vať známym ruchom antukové kurty moderného tenisového areálu TC Empire. Pôjde 
o 4. ročník najvyššie dotovaného turnaja žien na Slovensku (50.000 USD). Otváracie 
zápasy kvalifikačnej časti uvidia skalní bieleho športu v nedeľu 29. 7. o 11.00 h. Víťaz-
né mená spoznáme 5. augusta. Vstup divákov do hľadiska na Ulici Jána Hajdóczyho 
bude po všetky hracie dni zdarma. 
 Po Tomášovi Bolemanovi, ktorý počas dvoch ročníkov na riaditeľskej stoličke svia-
točnej prehliadky ITF Empire Trnava Cup odviedol kus záslužnej roboty, teraz preberá 
riadiacu taktovku Mária Jedličková. Ešte stále aktívna hráčka si dokonca pred rokom 
vyskúšala v kvalifikácii atmosféru podujatia. „Teraz, v mojej novej pozícii, to samozrej-
me nie je možné, no o to pozornejšie budem v úvodnom programe sledovať hru talen-
tovaných dievčat z nášho domáceho klubu,“ prezradila riaditeľka podujatia.
 Hoci v čase uzávierky tohto čísla nášho mesačníka sme ešte nepoznali menoslov 
účastníčok, podľa predbežného záujmu možno predpokladať, že do Trnavy pricestuje 
aj dlhoročná fedcupová reprezentantka Rakúska Yvonne Meusburgerová, singlová ví-
ťazka 1. a 3. ročníka. Najčerstvejšie postrehy zo zákulisia tohto excelentného turnaja 
žien prinesieme v ďalšom čísle Noviniek z radnice.                        Jaroslav LIESKOVSKÝ

Potrebujeme: 2 baklažány, paradajky, papriky, cibuľu, olivový olej, čierne korenie, soľ 
 Baklažány olúpeme, nakrájame na kocky, posolíme, necháme odstáť, umyjeme  
a osušíme. Umyté paradajky sparíme vriacou vodou, olúpeme a nakrájame na plát-
ky. Neštipľavé papriky (podľa chuti) zbavíme jadierok a pokrájame na tenké prúžky. 
Cibuľu nakrájame na tenké slížiky a speníme na rozohriatom oleji, pridáme baklažá-
ny a papriky a dusíme takmer do mäkka. Pridáme paradajky, osolíme, okoreníme  
a dodusíme. 
 Podávame s fašírkou.                                  Rubriku pripravuje MUDr. Bohumil CHMELÍK

Rok s baklažánmi
Príloha z dusených baklažánov, paradajok a papriky
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cích ciest infikovaných osôb. Spôsobujú 
horúčkové ochorenia, zápaly dýchacích 
ciest, enterovírusy môžu vyvolať zápal 
mozgových blán. Vodou znečistenou sto-
licou od osoby chorej na vírusovú žltačku 
typu A sa môže preniesť aj táto nákaza 
vyvolávajúca infekčný zápal pečene. 
 Na kúpaliskách vzhľadom na vlhké 
prostredie sme ohrození hubovitými ocho-
reniami – kandidózami (plesňové a kva-
sinkové ochorenia), ktoré sa prenášajú 
nepriamo cez spoločné priestory (rošty  
v sprchách a pod.). 
 Na kúpaliskách s vodnými atrakciami 
vzniká pri rozprašovaní vody aerosol, ktorý 
je nebezpečný z dôvodu možného prenosu 
legionelózy. Pôvodcom tohto ochorenia je 
Legionella pneumophila, ktorá u oslabe-
ných jedincov môže vyvolať zápal pľúc.
 V bazénoch s termálnou vodou sa 
môžu vyskytovať prvoky (améby), napr. 
druh Naegleria fowleri, ktorá spôsobuje 
ťažký zápal mozgu a mozgových blán.
■ Akými prenosnými ochoreniami 
sme ohrození pri kúpaní v prírodných 
kúpaliskách?
Jazerá a vodné nádrže môžu byť zase 
kontaminované zvieracími výlučkami, pre-
to pri kúpaní sa v týchto vodách sú ne-
bezpečné niektoré infekcie prenosné zo 
zvierat na človeka, napr. leptospiróza. Ide 
o horúčkové ochorenie so závažným kli-
nickým priebehom. Prameňom nákazy sú 
hlodavce, ktoré vylučujú pôvodcu nákazy 

močom. Vstupnou bránou infekcie bývajú 
povrchové rany, ale aj očné spojovky, sliz-
nica úst a nosa. 
 Ďalším ochorením je kampylobakterió-
za. Rezervoárom pôvodcu nákazy je divoké 
vtáctvo, ktoré kontaminuje prírodné vodné 
zdroje. Ochorenie sa prejavuje horúčkou, 
hnačkou, zvracaním, bolesťami brucha. 
■ Aké iné riziká nám hrozia pri kúpaní 
v prírodných lokalitách okrem infekč-
ných ochorení?
Okrem infekčných ochorení sa môžu v prí-
rodných kúpaliskách premnožiť tzv. sinice. 
Sú to drobné mikroskopické organizmy 
zelenej až modrozelenej, prípadne červe-
nej farby, ktoré sa vo vode rozmnožia na-
toľko, že ju sfarbia alebo sa hromadia na 
hladine v podobe farebnej kaše nazývanej 
vodný kvet. Tieto organizmy môžu u cit-
livých jedincov vyvolať alergické reakcie, 
ako sú dýchacie problémy, kožné vyrážky 
a zápaly očných spojoviek. Po prehltnutí 
vody so sinicovými jedmi sa môžu prejaviť 
toxické účinky nevoľnosťou, vracaním, bo-
lesťami hlavy, kŕčmi svalstva. 
 Aby bol pobyt pri vode len zdrojom 
odpočinku, relaxácie a športového vyži-
tia bez hroziacich infekčných ochorení, je 
dôležité nielen dodržiavanie hygienických 
opatrení zo strany prevádzkovateľov kú-
palísk, ale aj rešpektovanie hygienických 
pravidiel návštevníkmi kúpalísk a ich zdra-
votná uvedomelosť a ohľaduplnosť. 

NzR ďakujú za rozhovor

  POZVÁNKY

Kopplova vila GJK
?PLAGÁT: POSTER!
100 plagátov z histórie Trienále plagátu  
Trnava vo výbere Dušana Juneka
Kurátor výstavy: Mgr. art Dušan Junek
do 5. 8. 2012

EXIN
Tomáš Džadoň & Monogramista T.D.: 
Stena – Máš na míň, 2010
Priestorová intervencia – inštalácia laure-
áta ceny Cyprián 2009 Tomáša Džadoňa  
v spolupráci s Deziderom Tóthom a Galé-
riou Krokus v podobe drevenej steny s vlo-
ženými vlajkami EU. Projekt EXIN (skratka 

pre exteriér – interiér).
do 30. 9. 2012
JÁN KONIAREK
Ján Koniarek (1878 – 1952) – zakladateľ 
moderného slovenského sochárstva – stála 
expozícia sochárskej tvorby 
KLENOTY DOMOVA 
slovenské klasické umenie 20. storočia
GALÉRIA PORTRÉTOV 
výber diel z kolekcie portrétneho žánru re-
prezentujúce vývoj portrétneho maliarstva od 
konca 18. storočia po súčasnosť zo zbierok GJK

AKCIE / AKTIVITY
Leto v galérii
ART LABORATÓRIUM – tvorivé dielne
od 3. do 27. júla v utorok až piatok od 
9.30 h do 11.00 h 

  GALÉRIA JÁNA KONIARKA 
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V priestoroch Galérie Jána Koniarka v Trna-
ve sa uskutočnia tvorivé dielne pre širokú 
verejnosť v spolupráci s Katedrou pedagogi-
ky výtvarného umenia Trnavskej univerzity 
v Trnave
Vstupné 1 €

■ PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 2012
20. jubilejný ročník
Vždy v stredu od 10.00 do 12.00 h 
v oddelení pre deti
Vstup na platný čitateľský preukaz
Téma: „Čo krás nám svet ponúka... vyber 
si, je to skvelá ponuka!“
■ 4. 7. Slovko k slovku pridáme, roz-
právočku máme...
Hostia: Jana Dallosová – spisovateľka  
a vydavateľstvo Albatros
■ 11. 7. Radosť rozdávaním rastie! 
Môcť darovať druhým, to je šťastie!
Hosť: Viktor Jakubov – misionár
■ 18. 7. Papier farbičkami spestri, celý 
svet bude pestrý!
Hosť: Oksana Lukomska – ilustrátorka
■ 25. 7. Spev srdce prehreje, s piesňou 
veselo je!
Súťaž v speve
■ 1. 8. História na nás hľadí, spozná-
vajme staré hrady! 
Hosť: Daniel Kollár – redaktor a cestovateľ
■ 8. 8. Zázračná príroda – veľa síl ti 
dodá...
Hosť: Michal Slávik – lesník
■ 15. 8. Jaskyňa je skrytá krása, hlbo-
ko v zemi nájsť dá sa... 
Hosť: Alexander Lačný – jaskyniar a speleológ
■ 22. 8. Dobro deťom doprajme, spolu 
sa zahrajme!
Slávnostné vyhodnotenie a odmeňovanie 
najaktívnejších „superklubákov“. Hosť: Eva 
Kopúnková – spisovateľka
■ 19. 7. a 21. 8. PO STOPÁCH ANTONA 
BERNOLÁKA – Literárna vychádzka pre deti, 
odchod od Knižnice JF v Trnave vždy o 10.00 h

VÝPOŽIČNÝ ČAS V JÚLI A V AUGUSTE 
Hlavná budova, Rázusova ul. 1:
pondelok 8.00 – 18.00
utorok – piatok 8.00 – 16.00
sobota – zatvorené
Hudobné oddelenie, 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5

pondelok – zatvorené
streda 10.00 – 17.30
utorok, štvrtok, piatok 9.00 – 16.00
sobota – zatvorené
pobočky Prednádražie, Tulipán, Vodáreň 
pondelok – zatvorené
utorok – piatok 8.00 – 15.00
sobota zatvorené
Počas letných mesiacov bude ZATVORENÉ 
na týchto pracoviskách:
Pobočka Prednádražie:    9. 7. -16. 7. 2012                            
                                   6. 8. – 20. 8. 2012
Pobočka Tulipán:         23. 7. – 13. 8. 2012
Pobočka Vodáreň        16. 7. – 30. 7. 2012
Hudobné oddelenie       1. 8. – 31. 8. 2012

KLARISKÝ KLÁŠTOR, Múzejné námestie 3
EXPOZÍCIE:
ARCHEOLÓGIA, GOTICKÁ TRNAVA, DEJINY 
TRNAVY, UMELECKÉ REMESLO V ČÍNE A JA-
PONSKU, KAMPANOLOGICKÁ EXPOZÍCIA, 
ORATÓRIUM, ĽUDOVÁ HRNČINA, ĽUDOVÝ 
ODEV ZÁPADNÉHO SLOVENSKA, PRÍRODA 
MALÝCH KARPÁT, KRÁSA ZAŠLÝCH ČIAS, 
ŠTEFAN CYRIL PARRÁK – POCTA KRÁĽOVI 
ZBERATEĽOV, SAKRÁLNE PAMIATKY

VÝSTAVY:
■ POZNÁME KAMENNÝ MLYN?
do 31. októbra 2012
■ SALÓN ZVUZS 2012 – AUTOPORTRÉT
do 31. 8. 2012 
■ ŽIVOT KLARISIEK V TRNAVE
do 19. 5. 2013
■ OPÄŤ ROZKVITLI KERAMICKÉ KVETY
z tvorby Miloša Balgavého st.
do 30. 9. 2012
■ MINERÁLY SVETA
výstava z geologickej zbierky múzea dopl-
nená fotografiami
do 24. 2. 2013
■ TRNAVSKÉ DROBNOSTI
do 30. 4. 2013
■ ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Plastiky zo zbierok múzea reštaurované 
študentmi Školy umeleckých remesiel Jo-
sefa Vydru v Bratislave pod vedením akad. 
sochára Bohuša Vilíma

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

  KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO

  ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM
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DOM HUDBY M. SCHNEIDERA  
TRNAVSKÉHO 

Ul. M. Schneidera Trnavského 5
EXPOZÍCIE:
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA TR-
NAVSKÉHO, DEJINY CIRKEVNÉHO HUDOB-
NÉHO SPOLKU, DVORANA SLÁVY DOBRA
■ HISTÓRIA POPULÁRNEJ HUDBY  
V TRNAVE DO ROKU 1989
■ AKO POČÚVALI HUDBU NAŠE BABKY 
A DEDKOVIA – expozícia hracích skriniek, 
gramofónov a magnetofónov

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
OLÁHOV SEMINÁR

Námestie sv. Mikuláša 10
EXPOZÍCIA
WILLIAM SCHIFFER – ŽIVOT A DIELO SO-
CHÁRA A MEDAILÉRA
■ NÁSILIE A SMRŤ V MINULOSTI
na tlačiach z fondu historickej knižnice ZsM
do 28. 2. 2013
Západoslovenské múzeum, Galéria Jána Koniar-
ka, Divadlo Jána Palárika a Knižnica Juraja Fán-
dlyho sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja

Okružná 20, www.trnavskemc.sk
Na júl sme pripravili aktivity a program aj 
pre staršie prázdninujúce deti formou do-
poludňajšieho tábora, ktorý bude prebiehať 
v 2 týždňoch od 9. 7. – 13. 7. a od 23. 7. 
– 27. 7. Táborový program je prispôsobený 
tak, aby sa aktivít mohli zúčastniť aj ma-
mičky s malými deťmi. Bližšie informácie  
o Letnom dopoludňajšom tábore sú k dispo-
zícii na www.trnavskemc.sk
■ 2. 7. o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY – Ma-
ľujeme prstovými farbami – tvorivé dielne 
pre matky s deťmi 
■ 3. 7. o 9.30 h ZUMBA – relaxačné cviče-
nie pre ženy na odbúranie stresu, uvoľnenie 
napätia, posilnenie svalstva celého tela 
■ 4. 7. o 10.00 h CVIČENIE NA FITLOP-
TÁCH – pre matky s deťmi 
■ 5. – 6. 7. OTVORENÁ HERŇA A IHRIS-
KO MC – v prípade pekného počasia k dis-
pozícii pre deti bazén na terase, hojdačky  
a hračky do piesku
■ 9. 7. 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY – Bati-
kujeme tričká – farbenie špagátovou tech-
nikou, prineste si so sebou bledšie tričko 
■ 10. 7. o 9.00 h VÝLET DO KAMENNÉ-

HO MLYNA – odchod od MC autami 
■ 11. 7. o 10.00 h SPIEVANKY – stretnu-
tie pri gitare pre najmenších
■ 12. 7. o 10.00 h VÝTVARNÉ DIELNE – 
vedie Andrea Štefančíková
■ 13. 7. o 9.00 h POHYBOVÉ HRY –  
súťaže a hry na dvore MC
10.00 h STRETNUTIE SO ZVIERATKAMI 
– pozvánka aj pre tých, ktorí nám chcú pri-
niesť ukázať svoje obľúbené zvieratko – po-
trebné nahlásiť sa vopred
■ 16. 7. o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY – 
Varíme eko-plastelínu 
■ 17. 7. o 9.30 h ZUMBA –relaxačné cvi-
čenie pre ženy na odbúranie stresu, uvoľne-
nie napätia, posilnenie svalstva celého tela 
■ 18. 7. o 10.00 h KOŠIKÁRSKA DIELŇA 
– pletenie košíkov z papiera 
■ 19. 7. o 10.00 h KOŠIKÁRSKA DIELŇA 
– pletenie košíkov z papiera 
■ 20. 7. o 10.00 h CVIČENIE NA FIT-
LOPTÁCH – pre matky s deťmi 
■ 23. 7. o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY – 
Indiánska čelenka 
■ 24. 7. dopoludnia VÝLET NA ČERVE-
NÝ KAMEŇ – obhliadka hradného nádvoria, 
vystúpenie sokoliarov, hry na lúke, odmeny 
– odchod autobusu spresníme – potrebné 
nahlásiť sa vopred 
■ 25. 7. 10.00 h SPIEVANKY – stretnutie 
pri gitare pre najmenších
■ 26. 7. o 10.00 h VÝTVARNÉ DIELNE – 
vedie Andrea Štefančíková
■ 27. 7. o 10.00 h GRILOVAČKA – tábo-
rová rozlúčka spojená s hrami na dvore MC 
– pozvánka aj pre matky s deťmi – prineste 
si so sebou niečo na opekanie, občerstvenie
■ 30. 7. o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY – 
Vodný obraz –prineste si so sebou dve rov-
naké pohľadnice
■ 31. 7. o 9.30 h ZUMBA –relaxačné cvi-
čenie pre ženy
Právo na zmenu programu kvôli počasiu 
alebo technickej zmene vyhradené. Počas 
celého leta sú na požiadanie k dispozícii zá-
vesné hojdačky a hračky do piesku. 

■ 16. 7. – 20. 7. LETO S KALOKAGATIOU 
– zábavné hry, súťaže, kúpanie, opekanie  
v prírode, kino, výlety do Trenčína, Sládko-
vičova, Piešťan a na Dobrú Vodu
■ 23. 7 – 27. 7. HURÁ PRÁZDNINY 
– zábavné hry, súťaže, kúpanie, lanové

  TRNAVSKÉ MATERSKÉ CENTRUM

  KALOKAGATIA
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centrum, kino, dopravné ihrisko vo Vrbo-
vom, výlety do Piešťan a Bratislavy
■ 30. 7. – 3. 8. VESELO CEZ PRÁZDNINY 
– zábavné hry, súťaže, kino kúpanie, lanové 
centrum, výlety do Trenčína, Sládkovičova, 
Smoleníc, na Dobrú Vodu
■ 6. 8. – 10. 8. AKTÍVNY POHYB, TO 
JE RELAX – zábavné hry, súťaže, kúpanie, 
kino, výlety na Korlátko, do Beckova, Slád-
kovičova, Galanty, Senca
■ 13. 8. – 17. 8. LETO S KALOKAGATIOU 
– zábavné hry, súťaže, kúpanie, návšteva 
čajovne, Bonsai centra, výlety do Nitry, Ga-
lanty, Sládkovičova, Piešťan
Denný pobyt je v čase od 8.00 do 16.00 h
Bližšie informácie: 033 / 3236 – 697, 696, 
694, 695

■ 4. a 11. júla 
TRNAVSKÁ CYKLISTICKÁ LIGA, 18. roč-
ník masovej súťaže, prvé preteky (okruho-
vé) so štartom o 17.00 h pri Dolnom Dubo-
vom, druhé preteky (časovka do vrchu) so 
štartom o 17.30 h v Modre-Harmónii
■ 7. júla o 17.00 h
ŠPAČINSKÝ TROJUHOLNÍK, 35. ročník 
medzinárodného cestného behu na 10.072 
m na trati Špačince – Trnava a späť (obrátka 
na konci Kopánky, pri kruhovej križovatke)
■ 29. a 30. júla o 11.00 h 
EMPIRE TRNAVA CUP 2012, vrcholný 
medzinárodný turnaj žien na Slovensku  
v rámci ITF 
(dotácia 50.000 USD), hlavná súťaž potrvá 
od utorka 31. 7. do nedele 5. 8. 2012

■ KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA 
Júl – október: pondelok – piatok 10.00 – 
12.00 h, 14.00 – 17.00 h, nedeľa 14.00 – 
17.00 h
■ BAZILIKA SV. MIKULÁŠA
September – október: pondelok – piatok 
10.00 – 12.00 h, 13.00 – 15.00 h, nedeľa 
14.00 – 17.00 h
Júl – august: pondelok – piatok 10.00 – 
12.00 h, 14.00 – 17.00 h, nedeľa 14.00 – 
17.00 h 
■ KOSTOL SV. HELENY
September: sobota, nedeľa 14.00 – 17.00 h
Júl – august : denne 14.00 – 17.00 h
■ KOSTOL SV. JAKUBA – františkánsky

September: sobota, nedeľa 14.00 – 17.00 h
Júl – august: pondelok – piatok 10.00 – 
12.00 h, 14.00 – 17.00 h, sobota, nedeľa 
14.00 – 17.00 h
■ KOSTOL NAJSV. TROJICE – jezuitský
September: sobota, nedeľa 14.00 – 17.00 h
Júl – august: pondelok – piatok 10.00 – 
12.00 h, 14.00 – 17.00 h, sobota, nedeľa 
14.00 – 17.00 h
■ KOSTOL SV. ANNY – uršulínsky
September: sobota, nedeľa 14.00 – 17.00 h
Júl – august: denne 14.00 – 17.00 h
■ KOSTOL SV. JOZEFA – paulínsky
Júl – august: sobota, nedeľa 14.00 – 17.00 h 
■ EVANJELICKÝ KOSTOL a. v.
September: sobota, nedeľa 14.00 – 17.00 h
Júl – august: pondelok – piatok 10.00 – 
12.00 h, 14.00 – 17.00 h, sobota, nedeľa 
14.00 – 17.00 h

www.kinohviezda.trnava.sk, www.naoko.sk
1. 7. 13.30 ■ DOBA ĽADOVÁ 4: ZEM V PO-
HYBE 3D
15.30 ■ DOBA ĽADOVÁ 4: ZEM V POHYBE 2D
17.30 ■ DON’T STOP 2D
19.30 ■ AKO PORODIŤ A NEZBLÁZNIŤ SA 2D
2. 7. 15.30 ■ DOBA ĽADOVÁ 4: ZEM V PO-
HYBE 2D
17.30 ■ DON’T STOP 2D
19.30 ■ AKO PORODIŤ A NEZBLÁZNIŤ SA 2D
3. 7. 15.30 ■ DOBA ĽADOVÁ 4: ZEM V PO-
HYBE 2D
17.30 ■ DOBA ĽADOVÁ 4: ZEM V POHYBE 3D
19.30 ■ AKO PORODIŤ A NEZBLÁZNIŤ SA 2D
4. 7. 17.30 ■ DOBA ĽADOVÁ 4: ZEM V PO-
HYBE 2D
19.00 ■ DOBA ĽADOVÁ 4: ZEM V POHYBE 2D
5. – 6. 7. 17.30 NEŽNOSŤ (La Délicatesse) 2D
Št – Pia SLOVENSKÁ PREMIÉRA
19.30 ■ ČERNOBYĽSKÉ DENNÍKY (Cherno-
byl Diaries) 2D
SLOVENSKÁ PREMIÉRA
7. – 8. 7. 15.30 ■ DOBA ĽADOVÁ 4: ZEM  
V POHYBE 2D
17.30 ■ NEŽNOSŤ (La Délicatesse)  2D
19.30 ■ ČERNOBYĽSKÉ DENNÍKY (Cher-
nobyl Diaries) 2D
9. 7. 17.30 ■ NEŽNOSŤ (La Délicatesse) 2D
19.30 ■ ČERNOBYĽSKÉ DENNÍKY (Cher-
nobyl Diaries) 2D
10. – 11. 7.17. 30 ■ PROMETHEUS 3D
19.40 PROMETHEUS 2D
12. – 13. 7. 17.30 ■ AMAZING SPIDER-MAN 3D

  ŠPORT

  OTVORENIE KOSTOLOV

  KINO HVIEZDA



SLOVENSKÁ PREMIÉRA
19.45 ■ AMAZING SPIDER-MAN 3D
14. – 15. 7. ■ 15.30 KRÁSKA A ZVIERA 2D
17.30 ■ AMAZING SPIDER-MAN 3D
19.45 ■ AMAZING SPIDER-MAN 2D
16. 7.■ 17.30 AMAZING SPIDER-MAN 3D
19.45 AMAZING SPIDER-MAN 2D
17. – 18. 7. 17.30 ■ PRCI, PRCI, PRCIČKY: 
STRETÁVKA 2D
19.30 ■ PRCI, PRCI, PRCIČKY: STRETÁVKA 2D
19. – 20. 7. ■ 17.30 VRÁSKY Z LÁSKY 2D
SLOVENSKÁ PREMIÉRA
19.30 ■ ABRAHAM LINCOLN: LOVEC UPÍ-
ROV 2D
SLOVENSKÁ PREMIÉRA
21. – 22. 7. ■ 15.30 MADAGASKAR 3 2D
17.30 ■ VRÁSKY Z LÁSKY 2D
19.30 ■ ABRAHAM LINCOLN: LOVEC UPÍ-
ROV 2D
23. 7. ■17.30 VRÁSKY Z LÁSKY 2D
19.30 ■ ABRAHAM LINCOLN: LOVEC UPÍ-
ROV 2D
24. – 25. 7. ■ 17.30 DO RÍMA S LÁSKOU 2D
19.30 ■ DO RÍMA S LÁSKOU 2D
26. – 27. 7. 17.00 NÁVRAT TEMNÉHO RY-
TIERA 2D
SLOVENSKÁ PREMIÉRA
20.00 ■ MAGIC MIKE 2D
28. – 29. 7. ■ 15.30 HURÁ DO AFRIKY 2D
17.00 ■ NÁVRAT TEMNÉHO RYTIERA 2D
20.00 ■ MAGIC MIKE 2D
30. 7. 17.00 ■ NÁVRAT TEMNÉHO RYTIERA 2D
20.00 MAGIC MIKE 2D
31. 7. 17.30 ■ 2 DNI V NEW YORKU 2D
19.30 ■ 2 DNI V NEW YORKU 2D
každý piatok od 6. do 27. júla o 18.00 h 

každý piatok od 6. do 27. júla o 18.00 h 
pred trnavskou radnicou
■ 6. júla o 18.00 h pred radnicou
ZACHRÁŇTE KWINGA – Divadlo Maska, 
Zvolen
Pôvodné divadelné predstavenie pre malých 
aj veľkých. Príbeh špinavého a neporiadne-
ho prasaťa Kvinga, ktorý hľadá po svete nie-
koho, kto by mu upratal vlastný dvor. Stre-
táva opicu, papagája, potkana, sovu, leva, 
krtka, smetiara aj človeka v originálnych 
■ 13. júla o 18.00 h pred radnicou
CESTA OKOLO SVETA – Divadlo JaJa, Bra-
tislava
Interaktívne predstavenie, kde deti pomo-
cou rôznych dopravných prostriedkov cestu-
jú po svete, navštívia rozprávkovo, stretnú 
rôzne zvieratká, na ktoré sa aj zahrajú, na-
vštívia rôzne krajiny, pozrú sa do praveku, 
ale aj na Bahamy (a to nie je všetko!) 
■ 20. júla o 18.00 h pred radnicou
RozKrávka – Divadlo PIKI, Pezinok 
Vedeli ste o tom, že v rozprávkovom lese 
žijú vedľa troch kozliatok a troch prasiatok aj 
tri teliatka? Jasné, že nie. Preto si nenechaj-
te ujsť najnovšie predstavenie – hudobnú 
báchorku o tom, ako sa zlé na dobré obrátilo
■ 27. júla o 18.00 h pred radnicou
LESOROZPRÁVKA O JEŽIBABE KLOTILDE
Divadlo Harry Teater, Banská Bystrica
Kde bolo, tam bolo, čo je všetkým deťom 
aj dospelým veľmi dobre známe, bola jedna 
rozprávková krajina, v ktorej žila istá...
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  POULIČNÉ DIVADLÁ PRE DETI

  KALENDÁR KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V TRNAVE

■ 1. júla o 18.00 h v mestskom amfiteátri 
BOROVIENKA
koncert dychovej hudby 
■ 4. júla 20.00 h v mestskom amfiteátri 
VEČER ĽUDÍ DOBREJ VÔLE
Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda 
Účinkujú: Ewa Farná (ČR), Linda Ballová 
(sólistka SND), Miroslav Dvorský (sólista 
SND), Peter Nagy, Martin Harich, Kandrá-
čovci, Big Band Gustáva Broma 
Priamy prenos RTVS moderuje Alena Heri-
banová
Vstup voľný 
■ 2. – 4. júla o 21.30 
na Trojičnom námestí 
LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 2012

2. júla PERFECT DAYS, réžia Alice Nellis, 
ČR, 2011, 108 min.
3. júla CZECH MADE MAN, réžia Tomáš 
Řehořek, ČR, 2011, 79 min.
4. júla CIGÁN, réžia Martin Šulík, SR – ČR, 
2011, 103 min.
+ animované predfilmy Ivany Laučíkovej, 
Martina Snopeka a Michaely Čopíkovej
■ 3. júla o 18.00 h 
v západnom krídle radnice
MAGDALÉNA FREŠOVÁ – RETROSPEKTÍVA 
Vernisáž výstavy z tvorby známej sloven-
skej výtvarníčky 
Výstava bude otvorená do 7. augusta 2012 
každý utorok a štvrtok od 10. do 12.00 h  
a od 14. do 17.00 h



  40

■ 6. júla o 18.00 h pred radnicou
ZACHRÁŇTE KWINGA – Divadlo Maska, 
Zvolen
Divadelné predstavenie pre deti
■ 6. júla o 20.00 h v mestskom amfiteátri 
TOMÁŠ KLUS koncert
vstupné 15 €
■ 7. júla o 17.00 h v mestskom amfiteátri 
RED WOLF FEST 
vstupné 5 €
■ 8. júla o 15.30 h 
pred Spolkom sv. Vojtecha, Radlinského 5
SPOLOK SV. VOJTECHA V DEJINÁCH 
TRNAVY A SLOVENSKA
Tematická prehliadka mesta
■ 8. júla o 18.00 h v mestskom amfiteátri 
LIESKOVANÉ 
koncert dychovej hudby
■ 13. júla o 18.00 h pred radnicou
CESTA OKOLO SVETA – Divadlo JaJa, Bra-
tislava
Divadelné predstavenie pre deti
■ 15. júla o 15.30 h 
pred Divadlom Jána Palárika 
ČO SA SKRÝVA ZA DIVADELNOU OPONOU
Tematická prehliadka mesta
■ 15. júla o 18.00 h 
v mestskom amfiteátri 
KRIŽOVIANKA 
koncert dychovej hudby
■ 18. júla o 15.30 h pred radnicou
PREHLIADKA HISTORICKÉHO CENTRA 
TRNAVY
Poznávacie podujatie pre seniorov v rámci 
Európskeho roka aktívneho starnutia 
Sprevádza Štefan Bánovec
■ 20. júla o 18.00 h pred radnicou
RozKrávka – Divadlo PIKI, Pezinok
Divadelné predstavenie pre deti
■ 20. júla o 19.00 h 
v Sade Antona Bernoláka 
PROMA FRAJDEJ
Cyklus koncertov a športových exhibícií
Účinkujú: JMJ Trio, Gold Sprint
■ 21. júla o 22.00 h 
v Sade Antona Bernoláka
NOČNÉ VERŠE PROMENÁD
Pri príležitosti 80. výročia narodenia Jána 
Ondruša, 30. výročia úmrtia Andreja Žarno-
va, 160. výročia úmrtia Mikuláša Dohnány-

ho, 85. výročia narodenia Miroslava Válka. 
V prípade nepriaznivého počasia sa podu-
jatie uskutoční v západnom krídle radnice
■ 22. júla o 15.30 h pred radnicou
ČARO TRNAVSKÝCH SÔCH
Tematická prehliadka mesta
■ 22. júla o 18.00 h v mestskom amfiteátri 
BOJNICKÁ KAPELA 
koncert dychovej hudby
■ 27. júla o 18.00 h pred radnicou
LESOROZPRÁVKA O JEŽIBABE KLOTILDE
Divadlo Harry Teater, Banská Bystrica
Divadelné predstavenie pre deti
■ 27. júla o 19.00 h 
v Sade Antona Bernoláka
PROMA FRAJDEJ 
Cyklus koncertov a športových exhibícií
Účinkujú: Bike Lap, Dorota Nvotová 
s nepálskou kapelou
■ 29. júla o 15.30 h pred radnicou
TAJOMSTVÁ KRYTOV CIVILNEJ OCHRANY
Tematická prehliadka mesta
■ 29. júla o 18.00 h 
v mestskom amfiteátri 
TATRACHEMKA 
koncert dychovej hudby
■ 3. – 4. augusta 
v mestskom amfiteátri
TRNAVSKÝ JAZZyk
Medzinárodný jazzový festival
■ 5. augusta o 15.30 h 
pred vrátnicou trnavského cukrovaru
TRNAVSKÝ CUKROVAR 
A JEHO ŽELEZNICE
Tematická prehliadka mesta

Pripravujeme:
■ 15. august – 14. september 2012
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI 
XVII. ročník medzinárodného festivalu na 
historických organoch Baziliky sv. Mikuláša 
v Trnave
■ 17. – 19. augusta 
na Trojičnom námestí a Hlavnej ulici
TRNAVSKÁ BRÁNA
Medzinárodný folklórny festival
■ 18. augusta o 20.30 h 
v mestskom amfiteátri
TANEC MEDZI ČREPINAMI
Tanečné predstavenie SĽUK-u

V prehľade sú uvedené podujatia, o ktorých informovali organizátori redakciu NzR do termínu  
uzávierky. Za zmeny, ktoré nastali po tomto termíne, redakcia nezodpovedá. Informácie o pripravova-
ných podujatiach je potrebné doručiť na e-mailové adresy redakcie (v tiráži) alebo na adresu webre-
daktor@trnava.sk do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. 






