Som rád, že ťa vidím
„Som rád, že ťa vidím,“ – i tak znela anekdota s trpkou príchuťou spojená
s tragickými udalosťami v Čechách, kde si otrava alkoholom vyžiadala
skoro tri desiatky obetí. Pri povrchnom pohľade môžu tí,
ktorí sa vyhli podobnému osudu, zaháňať podvedomý strach sarkazmom.
No pri dôslednejšej analýze musíme priznať, že došlo k opätovnému
potvrdeniu oveľa horšieho zlyhania. Zlyhania systému,
ktorému sme ponechali osudy v rukách.
Či už ide o systém demokracie alebo trhu.
Netvrdím, že z ideálneho a teoretického pohľadu máme lepší spôsob
spolunažívania, ktorý vieme racionálne uchopiť. Skôr sa pýtam,
či sme opäť nepodľahli ilúzii samospasiteľnosti systémov?
Život i tradícia potvrdzujú, že nikto nie je ideálny
a nikto nie je bez viny. Nebrať do úvahy túto realitu
a nezapracovať ju do presadzovania spoločenských modelov je tragické.
Ešte osudnejšie je stratiť ducha a s ním i podstatu ľudského snaženia.
Mám obavu, že práve duch demokracie a ekonomických systémov
mizne spomedzi nás.
Duch spoločnosti, z ktorého čerpala demokracia i fungujúce ekonomické vzťahy,
charakterizovala viera. Viera v život presahujúci jednotlivca
a ľudí udržujúcich jeho najpodstatnejšie rozmery.
V osobných spoločenstvách, tvárou v tvár
udržiaval človek túto vieru vzájomnou dôverou.
Potvrdzoval ju zodpovednosťou v každej svojej činnosti.
V žijúcich komunitách nežil sused na úkor suseda, prírody ani budúcnosti.
Priateľ nepodvádzal priateľa a spoluobčania dedín, miest
a širších spoločenstiev vytvárali väzby dôvery i prirodzenej sebakontroly.
Pre korekciu nedostatkov vytvárali vzťahy i formy spätnej reflexie.
Cez kultúru a náboženstvá i rezervoár hodnôt overených časom. V takom prostredí živil duch spoločenstvo, v ktorom vyrastali
veľkí i malí. Deti i starci patrili k pilierom spoločnosti,
čím sa dotvárali roviny spolupatričnosti, solidarity a pomoci bezbranným.
Vo vízii slobody a individuálnej samostatnosti sme opustili cesty
náročného preverovania nového. Uverili sme okamihu a rýchlosti.
Rýchlosti zbohatnutia, múdrosti, šťastia. Bez iných. Tí sú len prostriedkom, nie
cieľom šťastia. Pôvodný duch slobody, demokracie a spolunažívania
nahradila ilúzia bezstarostnosti.
Bez sarkazmu, som rád, že ešte vidím svetlo v očiach ľudí.
Tých, čo porozumeli, že bez iných a na úkor iných nemá život zmysel.
Pavol Tomašovič
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Summit Centrope otvára cestu budúcej spolupráci
Predsedovia regiónov a primátori miest štyroch krajín Centrope sa 25. októbra
2012 v Pamhagene zaviazali pokračovať v komplexnej mnohostrannej spolupráci, ktorá sa začala pred 10 rokmi. Medzi účastníkmi stretnutia bol aj primátor Trnavy Vladimír Butko.
Pamhagenský summit bol zavŕšením projektu Centrope Capacity, zameraného na
zintenzívnenie cezhraničnej kooperácie,
ktorý priniesol obyvateľom stredoeurópskeho regiónu mnohé pozitívne výsledky.
Medzi ne patria spoločné stratégie pre infraštruktúru a dopravu, komplexné monitorovanie hospodárskeho rozvoja regiónu s podrobnými analýzami v štyroch
strategických témach spolupráce, a to:
v oblasti územnej integrácie, v oblasti
výskumu a inovácií, v oblasti ľudského
kapitálu a v oblasti turizmu.
Zodpovednosť za pokračovanie kooperácie v téme cestovného ruchu prevzali na seba
slovenskí partneri, ktorí budú zároveň v roku 2013 predsedať celej nadnárodnej platforme Centrope. Mestá Trnava a Bratislava spoločne s trnavským a bratislavským krajom
budú zodpovedať za udržanie pravidelnej politickej koordinácie v jej programotvornej
a komunikačnej funkcii a za začlenenie ďalších aktérov do kooperačných iniciatív.
Jednou z úloh slovenských partnerov bude tiež zabezpečiť funkčnosť a aktuálnosť
novovytvoreného portálu cestovného ruchu www.tourcentrope.com, kde bude popis
40 cyklistických trás, vyše 60 atraktívnych kultúrnych a voľnočasových podujatí, ponuka približne 160 pamätihodností a atrakcií.
Všetky informácie sú na uvedenom portáli k dispozícii v slovenčine, češtine, nemIng. Viera VANČOVÁ, foto: Robert Jalovec
čine, angličtine i maďarčine.

Vianočné trhy znova s rustikálnou atmosférou
Otvorenie Vianočných trhov 2012
na Trojičnom námestí spojené so
slávnostným rozžiarením vianočného stromu je naplánované na
piatok 30. novembra. Trhy potrvajú do 23. decembra. Organizátori
pripravujú pre návštevníkov historického centra v porovnaní s vlaňajškom niekoľko zmien, hlavne
vizuálnych. Z priestoru Trojičného
námestia zmiznú umelohmotné
stánky a nahradia ich nové drevené domčeky.
V priestore pod mestskou vežou a okolo Trojičky budú v tomto roku návštevníci trhov
nakupovať a koštovať u predajcov rozličného tovaru, jedál a občerstvenia už len v štýlových drevených stánkoch dokresľujúcich tradičnú vianočnú rustikálnu atmosféru.
Po pozitívnych reakciách z minulého roku sa rozhodli organizátori pridať aj ďalšie
osvetlené stany – pagody. Dovedna ich vyrastie šesť.
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Na námestí bude inštalovaných deväťdesiat drevených stánkov, ale aj nové menšie
pódium s veľkoplošnou obrazovkou určené na vystúpenia detí z trnavských základných a materských škôl a interpretov vianočných a ľudových piesní.
Hlavná občerstvovacia zóna s pódiom na hudobné vystúpenia kapiel a spevákov,
s veľkým zastrešením, bufetmi a lavičkami na sedenie bude situovaná do priestoru
medzi domom kultúry a obchodným domom. Trojičné námestie bude pôsobiť vďaka
tejto zmene vzdušnejšie a poskytne viac priestoru.
Do kultúrneho programu pripravujú organizátori vystúpenia vyše dvadsiatich piatich kapiel a tiež vyše dvadsať vystúpení trnavských škôlkarov a školákov. Po veľkom
úspechu spred roka sa môžu tešiť deti a ich rodičia znova na Detský Silvester plný
zábavy a veľký večerný ohňostroj.
Tak ako vlani, aj tohtoročný Silvester spestria na Trojičnom námestí vystúpenia
hudobníkov, DJ-ov a Novoročný ohňostroj.
-poko-

V SKRATKE
Dopravu na cintoríny posilňuje
mimoriadna autobusová linka
Mimoriadna autobusová linka posilňuje dopravu na trnavské cintoríny pri príležitosti
sviatku Všetkých svätých, rozšírené sú aj
otváracie hodiny trnavských cintorínov. Autobus s číslom 31 bude premávať vo štvrtok
1. novembra, v sobotu 3. a v nedeľu 4. novembra po trase Linčianska, Linčianska I.,
Zelenečská, Dohnányho, železničná stanica, Hospodárska, Bernolákova brána, Zelený kríčok, T.Vansovej, cintorín, T. Vansovej,
Okružné námestie, T. Vansovej, železničný
prejazd, Kamenná cesta, cintorín Kamenný
mlyn.
Trnavské cintoríny sú otvorené od pondelka 29. októbra do nedele 4. novembra od 7.
do 22. hodiny.
Najnovšie úpravy v mestskej autobusovej doprave sa týkali linky č. 14
1. augusta 2012 spustilo Mesto Trnava so
spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Trnava projekt Optimalizácie mestskej
autobusovej dopravy. Na základe pripomienok občanov bolo zapracovaných viacero
zmien, o ktorých sme vás informovali v októbrovom čísle Noviniek z radnice. Najnovšie
úpravy cestovných poriadkov sa týkajú linky č. 14, na ktorú pribudol spoj o 17.59
h v smere do Modranky a 18.15 h v smere
do Trnavy. Zmeny vstúpili do platnosti 17.
októbra 2012. Do konca novembra 2012
prebieha proces pripomienkovania a následného zapracovávania zmien do projektu
Optimalizácie mestskej autobusovej dopravy. Zmeny, ktoré sú technicky realizovateľné, sú postupne uvádzané do praxe a infor-

mácie o nich priebežne zverejňujeme. Svoje
pripomienky a podnety môžete posielať na
e-mailovú adresu optimalizacia@trnava.sk.
Aktuálne cestovné poriadky si môžete pozrieť aj na stránke http://cp.atlas.sk/trnava/spojenie/ s možnosťou vyhľadania optimálneho spojenia.
Od polovice októbra
sa za parkovanie platí aj v zóne B
Od 1. októbra je v platnosti všeobecne záväzné nariadenie č. 400 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom
území mesta Trnavy, ale v zóne B a zóne
C sa zatiaľ nevykonávalo. Po odstránení
technických príčin je od 15. októbra spoplatnená aj zóna B. Zóna C ostáva (podľa
informácií poskytnutých do uzávierky Noviniek z radnice), naďalej bez poplatku. O jej
spoplatnení vás budeme aktuálne informovať cez internetovú stránku mesta.
Po vstupe všeobecne záväzného nariadenia do platnosti boli mestské komunikácie
rozdelené do troch zón. Zóna A sa nachádza v historickom centre mesta a je ohraničená komunikáciami Hlboká, Kollárová,
Hospodárska a Rybníková. Hodinové parkovanie tu stojí 50 centov. Do zóny B patria
parkoviská na Sladovníckej, Hospodárskej,
Rybníkovej a Kollárovej ulici vrátane parkoviska oproti bývalým parným kúpeľom, výška úhrady v tejto zóne je 20 centov. Zóna
C je tvorená parkoviskom na Starohájskej
ulici pri Mestskej poliklinike, budove Úradu
Trnavského samosprávneho kraja a budove daňového úradu. Parkovanie bude prvú
hodinu zadarmo, začatá druhá hodina bude
stáť 20 centov a od začatej tretej hodiny
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bude platba 50 centov za hodinu. V zóne
A a B je možné zakúpiť si parkovací lístok
aj formou SMS.
Nové čistiace vozidlá majú
najviac práce práve teraz a v predjarí
Od polovice marca tohto roku prispievajú
k znižovaniu zdraviu škodlivých tuhých látok v ovzduší nášho mesta tri nové čistiace
vozidlá. Očakáva sa, že ich prínos bude najciteľnejší práve v jesennom a predjarnom
období, keď sa do ovzdušia dostáva najviac
prachu, lístia, častí pneumatík a pozostatkov po zimnom posype ciest.
Uzavreté je už aj financovanie projektu, záverečná žiadosť o platbu bola Mestu
Trnave refundovaná začiatkom októbra.
Celkové náklady na zakúpenie malého
chodníkového zametača AEBI MFH 2500,
stredného zametača AEBI MFH 5500 a podvozku PFAU REXTER A7500 s cisternou
na vodu s objemom 3 000 l dosiahli 526
350 EUR, z toho 500 698,45 eur (94,97%)
predstavuje nenávratný finančný príspevok z EÚ a štátneho rozpočtu SR. Mesto
Trnava sa na financovaní projektu podieľalo sumou 26 352,55 eur (5,03%).
Na Tamaškovičovej vznikne nová
autobusová zastávka
Nová autobusová zastávka by mala byť
v novembri dostavaná na pravej strane
Tamaškovičovej ulice v smere od okružnej
križovatky na Zelenečskej ulici. Zastavovací
pruh dlhý 25 metrov je navrhnutý pre dva
autobusy mestskej autobusovej dopravy,
celá zastávka s nájazdom aj výjazdom má
mať 55 metrov. Plocha autobusového pruhu
bude zo strany cesty lemovaná zapusteným
cestným obrubníkom bez skosenia a na strane chodníka pre peších vyvýšeným cestným
obrubníkom so skosením. Autobusový pruh
bude z cementobetónovej vrstvy hrubej 20
cm, plochy pre peších zo sivej betónovej
dlažby. Súčasťou stavby je aj realizácia základov pod prístrešok zastávky. Nástupná
plocha bude vybavená signálnym a varovným pásom pre nevidiacich a slabozrakých
z betónovej dlažby. Voľné plochy okolo chodníka pre peších a plochy pod prístreškom
budú upravené a zatrávnené. Súčasťou prác
je aj vodorovné a zvislé trvalé dopravné
značenie a prenosné dopravné značenie. Po
vybudovaní odstavnej plochy bude osadený autobusový prístrešok pre cestujúcich.

Seniori na Ulici T. Vansovej
budú mať nový vstup do budovy
Odbor investičnej výstavby mestského úradu začal v októbri práce na rekonštrukcii
vstupu do Zariadenia pre seniorov na Ulici
Terézie Vansovej. Pozornosť je zacielená na
vonkajšie vstupné schodisko s rampou pre
vozíčkarov a na zádverie. Vynovené budú
podlahy a povrchy stien, uskutoční sa kompletná výmena vonkajšej rampy pre imobilných a výmena vstupných exteriérových aj
interiérových dverí za nové. Nebudú chýbať
nové zábradlia aj s držadlami a nové vstupné čistiace rohože. Súčasťou rekonštrukcie
sú aj príslušné rozvody elektroinštalácie
na osvetlenie vstupu a zádveria s novými
osvetľovacími prvkami. Ak sa v priebehu
prác ukáže, že je to potrebné, upravené
budú aj rozvody kúrenia. Predpokladá sa,
že kompletná rekonštrukcia by mala byť hotová približne v polovici novembra.
Vianočné Bylinky a čaje o péci
Záver kurzu a rôznych spôsoboch využitia
liečivých a aromatických bylín bude mať
vianočnú vôňu a atmosféru. Aby sme si ju
mohli preniesť aj do našich domovov, lektorka kurzu Margita Drobná nám 8. novembra o 17. hodine v zasadačke bývalého
Tatraskla na Trhovej ulici ukáže, ako namiešať z cenovo dostupných, ale pravých esenciálnych aromatických olejov tú správnu
kompozíciu, ako vytvoriť z čečiny vianočnú
ikebanu či svietnik, ako naaranžovať živé
i sušené kvety do vlastnoručne upletených
košíčkov a záhradníckej peny. Samozrejme, nebudú chýbať ani lekcie košikárskeho
umenia a inšpirácie na tvorbu vianočných
girlánd a adventných vencov v podaní profesionálnej aranžérky kvetov. A to nie je
všetko, účastníčky kurzu sa ešte naučia,
ako vyrobiť malé voňavé zvieratká alebo
vankúšiky rôznych tvarov a veľkostí z byliniek a plátna, ktoré iste urobia radosť malým i veľkým. No a na stole nesmú chýbať
vianočné medovníčky, rôzne dobroty a silvestrovský punč. „Srdečne vás pozývame
a budeme veľmi radi, ak prinesiete na naše
posledné tohtoročné stretnutie aj vlastné
zaujímavé vianočné námety, recepty, prípadne ukážky svojej tvorby. A čo k tomu
ešte dodať? Nezabudnite – čaro byliniek
zostane s nami, aj keď sa my rozídeme,“
odkazuje svojim žiakom Margita Drobná.
Vstup na kurz je voľný.
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Na radnici bude opäť strašiť
Zatúžili ste niekedy prežiť večer plný nadprirodzených javov, kúziel a čarov? V piatok
16. novembra večer v starobylých múroch
trnavskej radnice máte jedinečnú šancu
splniť si svoje neobvyklé želanie. Čaká na
vás tajuplná noc plná strachu, ale aj zábavy. Do temných zákutí stredovekého západného krídla sa zlietnu prominentní démoni,
ožijú mŕtvi bojovníci, strašidlá budú usilovne mátožiť, čarodejnice kúzliť na počkanie, kat v mučiarni iniciatívne mučiť svoje
obete a desiť nič netušiacich návštevníkov.
Obľúbené strašidlá na radnici opäť pre vás
pripravili v spolupráci s mestom Kompánia
trnavských žoldnierov a Trnavský šermiarsky cech. Kto sa chce báť aj smiať, nech len
príde 16. novembra medzi 19. a 24. hodinou pred mestskú radnicu v Trnave. Vstupy
budú každú polhodinu v pätnásť – dvadsaťčlenných skupinkách. Vstupné je 2 eurá
pred dospelých, 1 euro pre deti a študentov.
Smiem si prisadnúť? Áno,
nech sa páči: ako včera, tak aj dnes a...
Klub Priateľov Trnavy v spolupráci s Divadlom Jána Palárika a Krajskou knižnicou Juraja Fándlyho pripravili literárno-hudobný
program Smiem si prisadnúť, zostavený
z aforizmov a z tvorby Miroslava Danaja,
ktorý sa uskutoční 22. novembra o 18. hodine v štúdiu Divadla Jána Palárika v Trnave. Podujatie voľne nadväzuje na literárne
pásmo slova a hudby Včera, dnes a..., ktoré už niekoľko rokov pri príležitosti výročia
Novembra ’89 reaguje na súčasné literárne, hudobné a spoločenské dianie v kontexte presahov z minulosti do prítomnosti.
V dramaturgicky komponovanom pásme sa
okrem autora knihy predstavia Zlata Matláková, Pavol Tomašovič a hudobníci Peter
Bonzo Radváni, Marián Makar Mrva. Vstup
je voľný, ale počet miest pre publikum je
limitovaný kapacitou štúdia. Z tohto dôvodu
si záujemcovia o podujatie môžu rezervovať
miesto na e-mailovej adrese viera.malatinkova@trnava.sk alebo telefonicky na čísle
32 36 345.
Spievaj s Kalokagatiou o titul Super
star, vyber sa na hrad Beckov alebo
snívaj o Vianociach
Trnavská Kalokagatia – Centrum voľného
času aj v novembri ponúka deťom a mládeži možnosti prihlásiť sa do krúžkov záujmovej činnosti v oblastiach kultúry, tech-

niky a športu. Aktuálne sú stále klubové
ponuky – stolný tenis, stolný futbal, spoločenské hry, tvorivé dielne, zábavné hry
a súťaže, ktoré sa uskutočňujú na Streleckej ulici od pondelka do štvrtka od 9. do
12. hodiny a od 13. do 15. hodiny, a tiež
aktivity Mama klubu na Limbovej ulici pre
mamičky s deťmi na materskej dovolenke.
V kine Hviezda sa 7. novembra o 9. hodine
uskutoční súťaž Super star v speve populárnej piesne, súťaž v streetbale a v pretláčaní rúk je aj tento rok tradične pripravená
pri príležitosti Dňa študentov 12. novembra
o 9.00 h v Mestskej športovej hale. Turisti
sa môžu vybrať s Kalokagatiou na hrad Beckov, stretnutie bude 17. novembra o 7.15
na železničnej stanici, vlak do Nového mesta nad Váhom odtiaľ odchádza o 8.30. Nadaní šachisti si môžu 14. a 15. novembra
zmerať sily na okresných majstrovstvách
v šachu, pre pedagógov je určená hlasová
výchova, a pre žiakov základných a stredných škôl tradičné odborné prednášky z oblasti psychológie a protidrogovej prevencie.
Pre literárne nadané deti pokračuje súťaž
Moje prázdniny s uzávierkou 12. novembra
a začína sa súťaž pre nádejných výtvarníkov
s názvom Maľovaný sen Vianoc, ktorá má
uzávierku 3. decembra.
Podrobnejšie informácie dostanete denne
priamo v K-CVČ.
Medzinárodný festival
dokumentárnych filmov aj v Trnave
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila
a Metoda prevzala záštitu nad koordinovaním medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Parevo na Slovensku. Festival
sa uskutoční v kine Oko 23. – 24. novembra
2012 a okrem Trnavy sa bude organizovať
aj v Budapešti, Prahe, Varšave a Bratislave.
Hlavným cieľom tohto filmového festivalu
je predovšetkým popularizácia demokracie
v Európe medzi mládežou prostredníctvom
premietania filmov, mládežníckych konferencií, formou prednášok a stretnutí mládeže. Filmový festival sa venuje najmä udalostiam v rokoch 1956, 1968, 1980 a 1989
a chce cez prezentáciu dokumentárnych filmov a tematických prednášok docieliť užšiu
spätosť a familiárnosť mládeže s procesmi
v krajinách Strednej Európy, ktoré viedli
k zvrhnutiu totalitnej nadvlády a budovaniu
demokratického systému. Vstup je zdarma.
-eu, jg-
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Certifikát bezpečnosti a unikátna operácia
Trnavská Fakultná nemocnica je jednou zo štyroch nemocníc, ktorá dostala certifikát Bezpečná nemocnica. Certifikát od dodávateľa zdravotníckych pomôcok
môžu získať tie zdravotnícke zariadenia, ktoré celoplošne zaradia do štandardov liečby a ošetrovateľskej starostlivosti zdravotnícke pomôcky podporujúce
bezpečnosť pacientov a zdravotníckeho personálu.
Ide napríklad o bezpečnostné kanyly, ktoré sú inak po vytiahnutí z tela pacienta kontaminované jeho krvou a personál sa o ne môže ľahko poraniť. Pokiaľ má pacient
infekčné ochorenie, môže sa ním infikovať aj poranený personál, čo môže mať za následok ohrozenie jeho zdravotného stavu, prípadne aj života. Ochranné prvky nových
kanýl zabraňujú poraneniu pacienta, ale aj personálu.
Štatisticky zavedie personál v trnavskej nemocnici mesačne až štyri tisícky intravenóznych kanýl. Veľa členských štátov Európskej únie má používanie bezpečnostných prvkov v zdravotníckych zariadeniach prikázané zákonom, na Slovensku to tak
však nie je. Udeľovaním čestného certifikátu sa preto skupina dodávajúca zdravotnícke pomôcky snaží motivovať zdravotnícke zariadenia, aby sa približovali k európskym
štandardom. Certifikát mali doteraz Univerzitná nemocnica v Bratislave, Východoslovenský onkologický ústav a Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach.
Okrem spomínaného certifikátu, ktorý trnavská nemocnica získala v októbri, sa na
chirurgickom oddelení uskutočnila unikátna operácia pomocou laparoskopického prístroja prostredníctvom 3D vizualizácie, ktorý umožňuje reálny trojrozmerný pohľad
pri laparoskopickom operačnom zákroku.
-maju-

Oslavy výročia univerzity v znamení investícií
Trnavská univerzita, jedna z najvýznamnejších slovenských univerzít humanitného zamerania na Slovensku, si v októbri pripomenula 20. výročie svojho
založenia. Oslavy sa niesli nielen v znamení prezentácie súčasných úspechov
školy, perspektív a postavenia medzi inými univerzitami podobného zamerania, ale hovorilo sa aj o symbolickom nadviazaní na historickú Trnavskú univerzitu, ktorá bola v 18. storočí presťahovaná do Budína. Súčasťou osláv univerzity bolo tiež pripomenutie výročia jedného z prvých pracovísk univerzity
– Pedagogickej fakulty, ktoré boli spojené aj s inauguráciou nového dekana.
Trnavská univerzita si okrem celého radu podujatí pripomenula výročie galaprogramom v dome kultúry a niektorými čiastkovými, zväčša vedeckými podujatiami na
fakultách. Súčasná univerzita má na piatich fakultách v bakalárskom stupni 33 akreditovaných študijných programov v dennej a 26 v externej forme štúdia. Každoročne
tu promuje viac ako dva a pol tisíc uchádzačov a v tomto roku počet prihlásených
prevýšil 4 tisíc. Súčasťou osláv 20. výročia založenia novodobej univerzity bola kolaudácia rekonštruovanej budovy rektorátu a Filozofickej fakulty na Hornopotočnej
ulici (známa ako bývalá budova Stavoprojektu). Najprv rekonštruovali časť výškovej budovy a v druhej etape pokračovali v opláštení budovy a ostatných stavebných
objektov. Uzatvorilo sa átrium, prekryla sa vstupná časť a budova sa oplotila. Podľa
prorektorky pre rozvoj Trnavskej univerzity Blanky Kudláčovej realizáciou stavebných
rekonštrukčných prác bola zlepšená tepelná ochrana budovy. Tým sa zefektívnila aj
hospodárnosť prevádzky. V priestoroch átria je vytvorený priestor pre literárnu kaviareň a bude slúžiť aj ako spoločenský a odpočinkový priestor pre študentov.
Rekonštrukcia si vyžiadala celkové náklady 5 miliónov eur a financované boli
z nenávratného príspevku z európskych štrukturálnych fondov v rámci operačného
programu Výskum a vývoj a menšia časť (5%) z vlastných zdrojov univerzity formou
finančnej spoluúčasti. V jubilejnom roku univerzita podpísala ďalšiu zmluvu, ktorá
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by mala konečne doriešiť dobudovanie univerzitného internátu. Projekt z európskych
štrukturálnych fondov v objeme 3, 8 milióna eur sa začne riešiť 1. novembra a potrvá
dva roky. Jeho súčasťou je dokončenie stavebných prác na študentskom domove na
Rybníkovej ulici a dokončenie vstupných priestorov rektorátu a Filozofickej fakulty.
Okrem ďalších pracovísk slávila jubileum najmä Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity. V Divadle Jána Palárika v Trnave bolo v októbri okrem kultúrneho programu
aj slávnostné zasadnutie vedeckej rady a akademickej obce fakulty spojené s inauguráciou nového dekana, známeho literárneho vedca Reného Bílika, ktorý je štvrtým
dekanom fakulty od jej založenia.
Pedagogická fakulta je zakladajúcou súčasťou Trnavskej univerzity. Zabezpečuje
prípravu učiteľov všetkých stupňov vzdelávania pre tzv. regionálne školstvo a prípravu odborníkov pre oblasť mimoškolskej výchovy a výchovy detí a mládeže vo voľnom
čase. Fakulta je podľa hodnotenia Akademickej rankigovej a ratingovej agentúry v súčasnosti prvá najlepšia a za posledné roky sa dlhodobo umiestňuje na popredných
miestach spomedzi siedmich hodnotených pedagogických fakúlt na Slovensku (rovnako je úspešná aj Právnická fakulta a na popredných miestach sú aj ostatné fakulty
univerzity). Toto hodnotenie sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite
vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt.
Zamestnanci Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sú tradičnými
lídrami v publikáciách a citáciách, ako aj v riešení zahraničných a domácich grantov
v tejto skupine fakúlt, mnohé z pracovísk majú aj aktivity presahujúce rámec študijných odborov a pripravujú viacero verejných podujatí. V autentických výskumoch
jednotlivé pracoviská aktívne spolupracujú s vedeckými pracoviskami SAV, ale aj zahraničnými vedeckými či univerzitnými pracoviskami.
-maju-

Hroby príbuzných môžete nájsť aj virtuálne
Chcete zistiť, kde sú pochovaní vaši starí či
prastarí rodičia alebo iní rodinní príslušníci,
neviete, či je uhradený poplatok za hrobové
miesta, radi by ste zapálili svojim zosnulým
sviečku či položili na hrob kvety, ale práve nemôžete osobne navštíviť ich hroby?
Je možné, že aspoň časť odpovedí na vaše
otázky aj riešenia problémov nájdete na internetovej stránke Virtuálne cintoríny, kde
sú zhromaždené údaje o približne dvesto
štyridsiatich cintorínoch v sto tridsiatich
slovenských mestách a obciach vrátane Trnavy s dovedna 306 666 hrobovými miestami, 429 332 hrobmi 526 876 zosnulými.
Ak sú zosnulí, ktorých hľadáte, pochovaní na niektorom z cintorínov registrovaných
na stránke cintoriny.sk, nájdete ich prostredníctvom tabuľky na vyhľadávanie, do ktorej treba vyplniť názov obce či mesta, kde by mali byť pochovaní, ich meno a priezvisko. Vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazia všetci zomrelí so zadaným menom
a priezviskom, ktorí spĺňajú vyhľadávacie kritériá, pochovaní vo všetkých aktuálnych
cintorínoch. Po kliknutí na meno a priezvisko, ktoré sme hľadali, by sa mala zobraziť
digitálna mapa konkrétneho cintorína a tabuľka s formulárom hrobu, kde sú uvedené
všetky známe údaje vrátane informácií týkajúcich sa poplatku za hrobové miesto.
Prostredníctvom formulára hrobu môžeme aj zapáliť svojmu zosnulému virtuálnu
sviečku, položiť na hrob kvety či venovať mu krátky odkaz – spomienku.
Na stránke Virtuálne cintoríny môžeme získať potrebné informácie a virtuálne navštíviť svojich zosnulých na trnavskom Novom cintoríne, na Kamennej ceste a na Evanjelickom cintoríne.
-eu-, foto: B. Vittek
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy november 2012
1. 11. 1777 – V Trnave sa uskutočnilo
slávnostné otvorenie Kráľovskej akadémie (235. výročie).
1. 11. 1997 – Pred 10 rokmi v Galante
umrel geograf, vysokoškolský profesor
a odborný publicista ZDENKO MOCKO,
ktorý dlhé roky žil v Trnave.
1. 11. 2007 – V Žiline umrel trnavský
rodák ALOJZ KUBIČEK, operný spevák,
sólista Opery DJGT v Banskej Bystrici
a hudobný pedagóg (5. výročie).
2. 11. 1942 – V Trnave sa narodila
speváčka populárnych piesní a tanečníčka
EVA KOSTOLÁNYIOVÁ, ktorej Mesto Trnava udelilo Uznanie za reprezentáciu
mesta Trnavy a rozvoj slovenskej populárnej hudby in memoriam (70. výročie).
2. 11. 1997 – V Báhoni umrel historik,
bibliograf, pamiatkar a odborný publicista VENDELÍN JANKOVIČ, rodák z Cífera,
ktorý pôsobil aj v Trnave, kde mu udelili Cenu mesta Trnava in memoriam za
celoživotnú bibliografickú prácu (15.
výročie)
8. 11. 1992 – V Trnavskom divadle sa
uskutočnila slávnostná inaugurácia novodobej Trnavskej univerzity (20. výročie).
9. 11. 1642 – V Trnave umrel ostrihomský arcibiskup IMRICH LÓSI, mecén
kníhtlače a cirkevného školstva, ktorý
venoval 30 tisíc zlatých na základinu pre
zriadenie Právnickej fakulty na Trnavskej
univerzite (370. výročie).
9. 11. 1777 – Začalo sa vyučovanie na
novozriadenej Kráľovskej akadémii v Trnave (235. výročie).
9. 11. 1947 – V Trnave odhalili pamätník židovským občanom, ktorí zahynuli
počas 2. svetovej vojny (65. výročie).
13. 11. 1987 – V Trnave umrel cirkevný
historik, apoštolský administrátor trnavský a titulárny biskup JÚLIUS GÁBRIŠ,
arcibiskup in memoriam a čestný občan
mesta Trnavy in memoriam (25. výročie).
13. 11. 2002 – Na Univerzitnom námestí
v Trnave položili základný kameň pre
sochu zakladateľa Trnavskej univerzity
kardinála PETRA PÁZMAŇA (10. výročie).

16. 11. 1932 – V Trnave koncertoval
svetoznámy husľový virtuóz a skladateľ
JAN KUBELÍK (80. výročie).
20. 11. 1577 – MIKULÁŠ TELEGDI,
prepošt ostrihomskej kapituly sídliacej
v Trnave, zakúpil vo Viedni zariadenie
staršej tlačiarne, ktorú potom umiestnil
vo vlastnom dome a tam zriadil tlačiareň
(435. výročie).
20. 11. 1912 – V Modranke sa narodil
spisovateľ, redaktor, prekladateľ, dramatik a kňaz FÉLIX ZÁHOREC (100. výročie).
20. 11. 1997 – V Bratislave umrel hudobný skladateľ, dirigent a klavirista
KAROL ELBERT, rodák z Trnavy, autor operiet, scénickej hudby a viac ako
250 populárnych tanečných piesní (15.
výročie).
21. 11. 1932 – V Trnave sa narodil fyzik,
vysokoškolský pedagóg a odborný publicista MIKULÁŠ BLAŽEK, riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV a hlavný redaktor Acta
Physica Slovaca (80. výročie).
23. 11. 1967 – V Trnave umrela herečka
ĽUDMILA ĎURČEKOVÁ, členka Krajového
divadla v Trnave, ktorá neskôr pôsobila
ako pedagogička na VŠMU v Bratislave
(45. výročie).
24. 11. 1922 – Za starostu Trnavy bol
zvolený miestny veľkoobchodník JURAJ
VYSKOČIL (90. výročie).
24. 11. 1927 – Dovtedajší miestny názov obce Modersdorf bol oficiálne zmenený na Modranku (85. výročie).
26. 11. 1652 – V Trnave sa uskutočnil
veľkolepý pohreb štyroch Esterháziovcov, ktorí padli v bitke s Turkami pri
Vozokanoch a ich telá boli uložené do
krypty pod Univerzitným kostolom (360.
výročie).
27. 11. 1987 – V Trnave slávnostne
otvorili DKO Tirnavia (25. výročie).
30. 11. 1967 – Plenárne zasadnutie
MsNV v Trnave prijalo návrh na zlúčenie
obcí Modranka a Hrnčiarovce s Trnavou
(45. výročie).
(P.R.)
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Trnavskí zlatníci, ich signatúry a značky
Priaznivé podmienky posilnené udelením mestských práv a privilégií Trnave významne prispeli k rozvoju mesta po každej stránke, najmä obchodu a remesiel.
Už na začiatku 15. storočia nachádzame v mestských knihách zachované mená
zlatníkov. V roku 1410 je to Ján, v roku 1416 Ján Kyseling, atď. Aj kniha fary
sv. Mikuláša zaznamenáva viacero mien zlatníkov, napríklad v roku 1523 Egid,
1535 Ladislav, 1542 Vavrinec, atď.

Pečať trnavského cechu zlatníkov zo zač. 17. stor.
Text pečate: S + CECHA +
AVRIFABRIVM TIRN (ø 25 mm)

Kostoly, kláštory, mesto a bohatí mešťania si dávali
zlatníkmi zhotovovať rôzne predmety ako kríže, kalichy, cibóriá, monštrancie, pacifikály, relikviáre, svietniky, rôzne sošky, bohato zdobené svietidlá, lustre,
náušnice, prstene, retiazky, náhrdelníky, náramky,
príbory a ďalšie strieborné alebo zlaté predmety.
Keď nazrieme do inventára Baziliky sv. Mikuláša
koncom 16. storočia, nájdeme tam 27 kalichov, nespomínajúc ďalšie drahocennosti na bohoslužobné účely.
Postupne vznikali združenia remeselníkov – cechy.
Cech zlatníkov Trnavy, v ktorom bolo osem zlatníkov,
bol založený 24. augusta 1590. Postupne, najmä od
začiatku 17. storočia, boli v cechu okrem cechmajstra
starší majstri, mladší majstri, kľúčmajster, tovariši
a učni. Stretávame ich s uvedením povolania ako aurifaber, oetwes, aranymüvés, goldschmied alebo goldarbaiter. Viaceré práce trnavských zlatníkov boli v minulosti v mestskom múzeu, ale po roku 1900 sa postupne

Kovový pozlátený štít na hornej doske laduly trnavských zlatníkov s menami členov cechu z roku 1689.
Pôvodne v Trnave, po r. 1906 v Národnom múzeu v Budapešti
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Označenie majstrov zlatníkov
v Trnave
František Španovit 1590

František Zegedi 1627

Joachim Srengh 1639

Benedikt 1641 – 1656

Daniel Portten 1661 – 1689

Ján Deačič 1654 – 1677

Daniel Samarjay 1669 – 1732

Benedikt Bak 1699 – 1701

Ján Svetkovič 1756 – 1769

Matej Saczlauer 1769 – 1800

Ján Kolbenhayer 1815 – 1828

Ján Zigmund Birk 1828 – ?

Ján Christián okolo r. 1833

Henrik Szwatko 1849 – 1861

Bez mena z konca 17. stor.
(Aurifaber)

dostávali hlavne do budapeštianskych
múzeí, podobne ako aj iné predmety.
tak napríklad ladula cechu zlatníkov Trnavy označená rokom 1689 bola daná
do Múzea krásneho umenia v Budapešti.
Kovový pozlátený štít na hornej doske laduly má uvedené mená členov cechu: Michal Kayan cechmajster, Daniel Portten
starší majster, Gregor Horváth majster,
František Španovit majster, M. Várady
majster, M. Homola majster, Štefan Tomay mladší majster.
Niekoľko prác trnavských zlatníkov
sa zachovalo v Bazilike sv. Mikuláša
(svietniky, kríže, kalichy), iné v Múzeu
Fr. Richarda Osvalda pri Spolku sv. Vojtecha (zatiaľ ešte nevrátené zo Západoslovenského múzea v Trnave). Pre zaujímavosť uvediem niektorých zlatníkov
Trnavy, ktorých práce sú zaznamenané
v literatúre: František Španovit zhotovil v roku 1640 monštranciu pre Kostol
sv. Mikuláša v Trnave. Benedikt v roku
1642 kríž do kostola v Nižnej Šebastovej, pektorál je v Arcibiskupskom múzeu
v Ostrihome. Od toho istého majstra sú
nádoby na tymian v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Daniel Portten zhotovil
kanvy na oleje do Baziliky sv. Mikuláša
v Trnave (dnes sú na neznámom mieste). Ján Diačič okolo roku 1663 zhotovil ozdobné šesťlaločné lyžice, dnes sú
v Národnom múzeu v Budapešti. Ján Zegedi v roku 1717 zhotovil kríž na pätke
s rytinami štyroch evanjelistov, dnes sú
v Múzeu kresťanského umenia v Ostrihome. Ján Svetkovič okolo roku 1760
vyhotovil kalich do kostola v Spišskom
Štvrtku a kalich pre kostol v Hontianskych Nemciach, kostolné zvončeky do
kostola v Trenčianskej Turnej, kalich do
Baziliky sv. Mikuláša v Trnave, ktorý tu
bol do roku 1820, potom v Ostrihome.
Matej Saczlauer vyhotovil okolo rokov
1780 – 1800 striebornú soľničku, kanvu
na kávu, cukorničku a príbory, všetko je
v Múzeu umenia v Budapešti.
Od konca 16. storočia museli byť zlatníkmi vyhotovené predmety podrobené
skúškam, vrátane obsahu zlata. Označovalo sa to číslom 13, čo znamenalo, že
z použitých kovov alebo iných materiálov
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Skúšobné značky v Trnave

Na prelome 16. – 17. stor.

v r. 1791

začiatok – polovica 17. stor.

zač. 19. stor.

17. storočie

v r. 1810

18. storočie (do r. 1770)

v r. 1770

v r. 1781

r. 1788

v r. 1815

zo šestnástich dielov muselo byť 13 dielov
zlata (striebra).
V protokoloch mesta v roku 1711 nájdeme 9 zlatníkov, v roku 1760 štyroch
majstrov, v roku 1804 štyroch majstrov
a dvoch učňov, v roku 1828 troch majstrov a troch tovarišov. Miestodržiteľská
rada v roku 1761 vydala župám smernice
o cechoch. Cechy neveľmi prijímali novoty a cítili sa obmedzované najmä v sprísnenom účtovaní zlatníckych výrobkov.
František I. v roku 1802 reformoval všetky cechy a následne rada mesta začala
zhromažďovať udelené privilégiá, ktoré
potom zasielala miestodržiteľskej rade,
a tá ich odovzdávala Uhorskej dvornej
kancelárii.
V roku 1867 bol vydaný nový spôsob
označovania (puncovania) v celom Rakúsko-Uhorsku a v roku 1872 bola tzv.

po r. 1830

v r. 1833

po r. 1850

živnostenským zákonom stanovená trojmesačná lehota na zastavenie cechov.
V roku 1983 som písal o trnavských
zlatníkoch, ale pre rozsah práce neboli vtedy uverejnené skúšobné značky ani
značky niektorých zlatníkov (Vlastivedný
časopis 1983, roč. 32, č. 1, s. 23-25).
Všetky skúšobné značky mali znak mesta
s nerovnakým počtom spíc, pri niektorých
boli uvedené aj roky, aj číslo kvality 13.
Naše mesto patrilo medzi tie mestá,
kde vždy pôsobili zlatníci, ktorí boli vyhľadávanými odborníkmi – umelcami. Trnava
môže byť hrdá na to, že trnavskí zlatníci
svojimi umeleckými výrobkami obohatili
nielen kostoly, ale aj mnohé ďalšie ustanovizne, osoby, spolky, atď. nielen v našom meste, ale aj v mnohých iných mestách a obciach.
H. R.

Kalich – práca trnavských zlatníkov z r. 1662,
dnes v Múzeu krásneho umenia v Budapešti
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Spiegelsaal sa vyfarbuje, ožíva v ňom príroda
Vo vnútri, v klenbe nad záhradným letohrádkom obrasteným popínavou zeleňou, sídli exotická fauna
Po dlhej dobe neúprosného chátrania začína ožívať v Trnave nezvyčajný architektonický objekt,
záhradný pavilón známy pod názvom Spiegelsaal z roku 1792. Stavba predstavuje solitérny objekt rotundového charakteru s dvomi podlažiami.
Na dvoch stranách (zo severu a z juhu) má pripojené valcové, mierne znížené bočné časti so
schodiskami.
Ešte v roku 2008 bola ukončená obnova exteriéru, prevedená prakticky do pôvodného stavu.
V tom období boli plánované a čiastočne začaté
sondy na skúmanie interiéru, žiaľ, nečakaný odchod vlastníka objektu Ing. Jána Hidvéghyho na
čas zastavil rozbehnutý projekt. V obnove tejto
nezvyčajnej a nepochybne vzácnej kultúrnej pamiatky v rámci trnavského regiónu teraz pokračujú noví vlastníci Spiegelsaalu.
Od marca do júla 2012 prebiehalo reštaurovanie nástennej maľby v interiéri objektu, autormi reštaurátorskej realizácie boli reštaurátori Mgr. art. Peter Koreň, Mgr.
art. Martin Vojtko a Mgr. art. Juraj Gregorek. Reštaurátorský výskum nástennej maľby
v sondách potvrdil celoplošnú primárnu výmaľbu
na stenách, približne 2 m nad podlahou prízemia
a na klenbe rotundy. Druhé podlažie objektu bolo
bez nástennej výzdoby.
Jedinečná výzdoba interiéru zdôrazňuje reprezentatívnosť celkového charakteru kultúrnej
pamiatky. V priestore rotundy sa objavil motív
netradičnej iluzívnej architektúry. Maľba vytvára
dojem, že sa nachádzame v malom záhradnom letohrádku – filagórii – obrastenom popínavou zeleňou a pozeráme sa na okolitú zeleň v exteriéri, navyše nám je umožnený pohľad akoby
do oblohy v klenbe, kde je v centre zobrazená ilúzia kruhového otvoru. Ilúziu trojrozmernosti priestoru umocňuje práca s tieňom a svetlom na prítomnej iluzívnej drevenej
konštrukcii záhradného altánku. V klenbe rotundy reštaurátori odhalili exotickú faunu,
ktorá obohatila výzdobu iluzívnej maľby. Vďaka interdisciplinárnej spolupráci dokázali
reštaurátori identifikovať a rekonštruovať chýbajúce časti originálu zobrazených zvierat
v klenbe. Faunu tu zastupuje vták s modrým krídlom – druh papagája, lat. Neopherma
bourki, najväčší zobrazený vták patrí k druhu kurovitých. Modrý fragment bruška bol
znakom pre krakľu belasú, lat. Coracias garrulus,
motýľ bol identifikovaný ako jediný druh z európskych denných motýľov. Za najexotickejšie zviera
považujem zobrazenie opice, bola identifikovaná
ako Sanguinus oedipus, po slovensky tamarin1.
Z analýz vyplynuli poznatky o dispozičnom
riešení interiéru, v prvej etape, ešte pred reštaurovaním nástennej maľby boli riešené stavebné
úpravy interiéru. Z nálezu vyplynulo, že boli prítomné dva pôvodné vstupy na bočné schodiská
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(južná a severná strana). Tieto otvory sú po úpravách obnovené. Osadené boli aj okenné parapety, v ďalšej fáze interiérových úprav bude položená podlaha prízemia a uskutoční sa osadenie obidvoch schodísk.
Pavilón Spiegelsaal bude po ukončení rekonštrukcie slúžiť verejnosti. Vlastníci prichádzajú s novým projektom na efektívnejšie využitie priestoru rotundy tak, aby sa
stal miestom príjemného posedenia pre Trnavčanov a návštevníkov Trnavy. Vzhľadom
na to, že pôvodný priestor by nedokázal prijať naraz väčší počet návštevníkov, pristúpilo sa k vyhláseniu architektonickej súťaže na prístavbu k tejto kultúrnej pamiatke.
Vybraný architektonický návrh autora Ing. arch. Viktora Šabíka rešpektuje jej charakter. Idea návrhu zdôrazňuje genius loci atraktívnej architektúry, vychádza z pôvodného účelu stavby, iluzívnu zeleň v interiéri a neexistujúcu záhradnú zeleň v okolí
rotundy „premiestňuje“ do fasády novej prístavby vedľa pôvodnej historickej budovy.
Projekt znovu rozzelená priestor v okolí záhradného pavilónu Spiegelsaal a ponúkne Trnavčanom citlivý dialóg historickej pamiatky so súčasnou architektúrou.
Túto kapitolu však otvoríme až v ďalšej časti príbehu o prebúdzajúcej sa sláve
jednej nezvyčajnej historickej pamiatky, keď budeme priebežne informovať o prebiehajúcich prácach na projekte pavilónu Spiegelsaal.

Mgr. Adriana ČELEĎOVÁ, foto autorka a Peter Koreň
Poznámky:
1 Je možné nájsť tu isté paralely k objavom z roku 1998 pri obnove Domu hudby na Ul. M. Schneidera
Trnavského č. 5, nástenných krajinárskych motívov exotickej flóry a cudzokrajnej a domácej fauny,
skoršieho datovania do 80. rokov 18. storočia? Tieto objavy ponúkajú priestor pre zaujímavé interpretácie odhalených vzácnych skutočností.
2 Ďakujem Dr. Petrovi Horváthovi za rozsiahle informácie a poznámky ku kultúrno-historickým súvislostiam obdobia vzniku tejto kultúrnej pamiatky.
Použitá literatúra:
MACURA, R.: Trnavský Spiegelsaal – známy, neznámy. In: Novinky z radnice, ročník XVIII, číslo 2,
marec 2007
RÁBIKOVÁ, Z. – KAZIMÍR, M. – MACURA, R.: Spiegelsaal odhaľuje svoje tajomstvá. In: Novinky z radnice ročník XIX, číslo 1, február 2008
KOREŇ, P.: Dokumentácia z reštaurovania interiérovej nástennej maľby tzv. Spiegelsaalu v Trnave, 2012
DEJINY TRNAVY. Zväzok prvý. Editor prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc. Mesto Trnava 2010

Miroslav Franko odkrýva technickú históriu mesta
Jeho nová kniha 90 rokov
„Trnafskej“ elektriky prináša
ucelený prehľad o postupe
elektrifikácie v Trnave a okolí
Aj keď sa dnes v porovnaní s minulosťou oveľa častejšie hovorí
o záchrane pamiatok, paradoxne
odborníci konštatujú, že nikdy
nepadlo za obeť novej výstavbe
viac technických pamiatok ako za
posledných dvadsať rokov. Technické pamiatky a industriálna architektúra v Trnave má tiež svoju
cenu a sprístupňovanie jej histórie je azda istou formou prevencie pred jej likvidáciou. Jedným
z typických príkladov sú budovy
cukrovaru, o ktoré vzbudila záu-
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jem aj monografia o trnavských úzkokoľajných
železničkách. Pomyselným pokračovaním takýchto snáh by mohlo
byť deväťdesiate výročie
vzniku podniku, ktorý
sa zaslúžil o elektrifikáciu Trnavy a okolia. Pri
tejto príležitosti vznikla
monografia, na ktorej
začiatku bola snaha preskúmať archívy a upozorniť na dodnes dochované technické pamiatky
z oblasti energetiky. Autorom knihy 90 rokov „Trnafskej“ elektriky je dlhoročný pracovník Západoslovenskej
energetiky (ZSE) a trnavského cukrovaru Miroslav Franko.
Spojenie týchto dvoch podnikov sčasti súviselo s prípravou knihy a je akýmsi symbolickým prepojením minulosti energetiky a cukrovarníckeho podniku. Veď práve trnavský cukrovar bol jedným z významných závodov, ktoré patrili k prvým, čo ovplyvnili výrobu elektrickej energie v našom meste. Mali svoju vlastnú elektráreň a neskôr
zásobovali elektrinou aj časť Trnavy. Kniha 90 rokov „Trnafskej“ elektriky prináša
ucelený prehľad o postupe elektrifikácie v Trnave a okolí, vrátane bohatého fotodokumentačného materiálu a máp.
Vznik Západoslovenskej energetiky bol vlastne začiatkom elektrifikácie v našom
meste, aj keď v menšom rozsahu sa elektrifikácia rozširovala už predtým vďaka elektrárni v Piešťanoch a dieselovej elektrárni v Hlohovci. „Prvá myšlienka napísať ucelený
materiál vznikla pred rokom, keď sa chystali oslavy 90. výročia ZSE. Vyzvali nás, aby
sme publikovali nejaké príspevky k tomuto jubileu. Začalo ma to zaujímať o to viac, že
som mal nejaké archívne dokumenty, ktoré sa zachránili, hoci boli pôvodne určené na
zlikvidovanie. K pôvodnému textu som neustále nachádzal ďalšie zaujímavosti, a tak
už to vydalo na malú knihu,“ hovorí autor Miroslav Franko.
Hovoriť o elektrifikácii nášho mesta je akoby „otvoriť“ dejiny z rôznych pohľadov,
pretože elektrifikácia výrazne ovplyvnila život Trnavy i jej rozširovanie. No i naopak,
život v meste, najmä priemysel, ovplyvňoval elektrifikáciu. Pripojenie na vlastnú sieť
mala firma Coburg, kde pôvodne bola parná elektráreň. Podobne mali vlastný zdroj
energie cukrovar, Figaro a sčasti parný mlyn. Ale až vznikom ZSE sa od prvej polovice
20. rokov začala plošná elektrifikácia, a tento podnik prevzal aj prevádzku parnej elektrárne v Coburgu. „Podľa historických dokumentov sme z celoslovenského pohľadu my
v Trnave prví začali plošne elektrifikovať, a v tomto úsilí sme aj ako poslední skončili
v roku 1938,“ hovorí Miroslav Franko, ktorý má ambície pripraviť podobný historický
materiál aj o trnavskom cukrovare, kde dlhé roky pracoval. Aj keď celý život robil
predovšetkým technického pracovníka, najviac ho v historickom bádaní ovplyvnil jeho
učiteľ pri nástupe do energetických závodov. „Keď som prišiel ako nováčik, povedal mi:
keď chceš vedieť niečo o súčasnosti, najprv musíš poznať históriu. Dal mi upratať archív, aby bolo všetko zosumarizované. Ja som si pritom čítal autentické veci z elektrifikácie z dvadsiatych rokov. Veľmi ma to zaujímalo a z vytriedených materiálov vznikla
poldruhametrová kôpka. Po čase som sa vrátil do cukrovaru, a po siedmich rokoch
naspäť do energetiky. Blížilo sa spomínané výročie a ja som presne vedel, kde mám
materiály hľadať. Našťastie, po siedmich rokoch boli v archíve presne tam, kde som ich
odložil,“ spomína Miroslav Franko na postupné odkrývanie dejín elektrifikácie v meste.
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Fascinujúce bolo čítať zápisnice z rokovania mestskej rady či iných orgánov, kde
sa dosť hekticky diskutovalo o plošnom zavedení elektriny v Trnave. V roku 1922 bola
Trnava štvrté najväčšie mesto na Slovensku, no nemala plošne zavedenú elektrinu.
V tomto čase to už nebola móda, ale nevyhnutnosť. Mesto však malo na osvetlenie
zavedený svietiplyn, zadlžilo sa, a preto „boje“ o zavedenie elektriny posunuli plošnú
elektrifikáciu z prelomu storočí o viac ako dvadsať rokov. Napokon sa v priebehu troch
mesiacov pripravilo spojovacie vedenie zo Senca do Coburgových závodov, a to znamenalo faktický začiatok elektrifikácie Trnavy a jej postupné šírenie na všetky smery,
predovšetkým na Piešťany a Topoľčany.
„Zaujímavosťou bolo, že vtedy sa štandardne diaľkové vedenia 22 kV viedli popri cestách, nebolo to ako dnes cez polia a zarastený terén. Zaujímavé je tiež, že aj
dnes v regióne nájdeme transformačné stanice, ktoré stoja na svojich miestach, aj
keď majú už 90 rokov,“ hovorí Miroslav Franko. Trnava mala 4 takéto transformačné
stanice, vo všetkých častiach mesta. Prvá sa nachádzala na križovatke pri cukrovare,
druhá pri železničnej stanici, tretia na Sladovníckej ulici a štvrtá, „Emmerova“, medzi
niekdajším bitúnkom a zvonolejárom Ficherom (dnešný kruhový objazd na začiatku
Zelenečskej ul. od centra mesta). V roku 1923 vzniká i okresný inšpektorát v hoteli
Baxa, v budove známej neskôr ako RaJ – Dukla. Základ elektrifikácie Trnavy a okolitého regiónu bol položený do roku 1938, neskončila sa však postupná modernizácia,
jedna z takých bola v roku 1953.
Všetky podrobnosti o týchto zaujímavostiach ponúka monografia 90 rokov „Trnafskej“ elektriky, ktorá je k dispozícii všetkým záujemcom u autora. Otvorí každému Trnavčanovi nové obzory a okrem kultúrnych a architektonických zaujímavostí si všíma
si aj miesta, ktoré sú v našom meste celoslovensky významné. Stáli na začiatku toho,
čo dnes považujeme za samozrejmosť s jednoduchým otočením vypínača či zapnutím
Martin JURČO, reprofoto: autor
elektrického spotrebiča.

Trnava bude znova v bluesovomodrej nálade
Bluesovomodrá nálada bude znova po roku panovať v trnavskom hudobnom
klube Motobar na Šrobárovej ulici, kde sa v sobotu 10. novembra uskutoční
3. ročník festivalu Blues Moods. Pokiaľ sa minulý ročník uskutočnil v termíne s magickým dátumom 11. 11. 2011, tento ročník ponúka ďalší pekný
dátum – 10. 11. 2012.
Pravda, festival nie je o dátumoch, ale o bluesovej hudbe, ktorá má v Trnave mnohoročnú tradíciu. Veď v minulosti v Trnave sídlila Slovenská bluesová spoločnosť, do
Trnavy sa každoročne prichádzali hudobníci z celého Slovenska, aby si zahrali na festivale Blues Slovakia a v Trnave, ktorá bola svojho času považovaná za bluesovú baštu,
jestvoval celý rad výborných bluesových kapiel.
Na tejto tradícii stavia aj Trnavská hudobná spoločnosť, ktorá festival Blues Moods
organizuje. Krátka história festivalu nielenže potvrdzuje starú známu pravdu „keď sa
chce, tak sa aj dá“, ale prináša aj rukolapný dôkaz o tom, že sa ešte stále nájde dosť
poslucháčov, ktorí dávajú prednosť nekomerčnému menšinovému hudobnému žánru
pred tým, čo sa na nás každodenne valí z médií.
Sobotný festivalový večer odštartuje nový objav na slovenskej bluesovej scéne,
excelentný hráč na fúkaciu harmoniku Juraj Schweigert so svojou kapelou The Blues
Groove. O ďalší chod pestrej hudobnej ponuky sa postará skupina Bluesweiser, v ktorej hrajú dvaja známi trnavskí muzikanti – gitarista Ivan Tomovič a basgitarista Milan Bínovský. Večer bude pokračovať koncertom jednej z najznámejších slovenských
bluesových kapiel, ZVA 12-28 Bandu zo Zvolena a záver celého festivalu bude patriť
strhujúcej show á la Blues Brothers, ktorú ponúkne najväčší slovenský bluesband –
kapela Blues 8 z Prievidze. Začiatok o 19. hodine.
(B)
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Ocenenia piateho ročníka Genius loci Trnavy
Piaty ročník fotografickej súťaže Genius loci Trnavy sa môže pochváliť až
štyrmi cenami bez určenia poradia a šiestimi čestnými uznaniami. Dôvodom,
pre ktorý sa porota takto rozhodla, bola vysoká a vyrovnaná úroveň kvality
súťažných fotografií.
Nositeľmi hlavných cien sa stali Veronika
Bahnová, Zuzana Bezáková, Jiří Svoboda a Marián Špajdel, čestné uznania boli udelené Grétke Zubovej, Lucii Baranovej, Eve Hrubalovej,
Dušanovi Rafajovi, Milanovi Marônkovi a Vladimírovi Chrenkovi. Aj tento rok platí, že popri
osvedčených majstroch sa v súťaži objavili aj
mimoriadne nádejní nováčikovia. Zvlášť porotu
potešila skutočnosť, že uvoľnenie propozícií súťaže uvoľnilo aj tvorivú energiu autorov. Ich vek
nie je hlavným kritériom kvality, medzi autormi
skvelých fotografií sú nielen príslušníci staršej
generácie, ale aj tí najmladší.
Jedným z fenoménov súťaže je Veronika
Bahnová, ktorá v prvom ročníku začínala celkom nenápadne, ale o to väčšie boli každoročné
prekvapenia z veľkého kvalitatívneho posunu
jej tvorby. Ani tento rok porotu nesklamali esá
z fotokubu Iris, ktorí kolegiálnou a odbornou
starostlivosťou podporujú aj tvorbu najmladšej
generácie autorov, medzi ktorých patrí napríklad Gréta Zubová a jej krehké fotografie ako
ilustrácie tajomných rozprávok. Veľmi príjemným prekvapením bola čerstvá umelecká reportáž Zuzany Bezákovej z vernisáže výstavy
Blažeja Vitteka Curriculum fotovitae.
Dôvody rozhodnutia poroty a samotné ocenené fotografie slovami predsedu poroty Mgr.
art. Pavla Pechu:
Sprvoti sa nám zdalo, že je málo fotiek, ale
postupne sa ukázalo, že to tak nie je. A to aj
z toho dôvodu, že väčšinou išlo o veľmi kvalitné
súbory. Nasvedčuje tomu i fakt, že na miestach
pre ceny bola poriadna „tlačenica“, a pre mnohé
pekné fotky sa ušlo len čestné uznanie.
Už tradične kvalitné fotografie prišli od autorov známych mien – Jiří Svoboda, Marián Špajdel, Veronika Bahnová. K nim sa priradila celkom
neočakávane, ale úplne zaslúžene, Zuzana Bezáková. Porota sa zhodla na tom, že jej reportáž
z vernisáže výstavy fotografií Blažeja Vitteka je
vynikajúca, a za seba môžem dodať, že tak krásnu prácu s neostrosťou, protisvetlom, detailmi
a odrazmi som dávno nevidel. Klobúk dole.
Jiří Svoboda nám ponúka výtvarne pojatý
jarmok, hlavne kolotoče. Mimochodom, dosť

foto: Gréta Zubová

foto: Marián Špajdel

foto: Veronika Bahnová
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obľúbená téma i ďalších fotografov. Okrem týchto fotografií Svoboda prináša výtvarne pojaté scenérie Trnavy, ktorú približuje cez odlesky, priehľady cez sklo.
Podobnými fotografiami sa prezentuje ďalší z ocenených autorov Marián Špajdel. Trnava v zrkadlách mlák
a výtvarne pôsobivé spracovanie známych i menej
známych miest.
No a Veronika Bahnová už tradične prezentuje vysoký cit pre výtvarnú stránku fotografií, okrem iného
aj s použitím zvláštnych techník alebo kombináciou
záberov.
Dušan Rafaj priniesol opäť svoju obľúbenú tému trnavského jarmoku. Krásne zábery vytvárané širokouhlým
objektívom poskytujú nevšedný pohľad a túto akciu.
Vladimír Chrenko prináša tiež jarmok, ale hlavne
výtvarne vyabstrahované svetelné efekty kolotočov.
V ďalšom súbore oživuje kvetmi prastaré ošarpané
múry technikou kombinácie dvoch záberov.
Eva Hrubalová preukázala cit pre kompozíciu vo výfoto: Milan Marônek
tvarných fotografiách rôznych priehľadov s kombináciou viacerých typických prvkov trnavskej reality v jednom zábere.
Cyklus Milana Marônka predstavuje výtvarne, v krásnom zlatohnedom tóne spracované fotografie mechanizmu hodinového stroja v mestskej veži.
Gréta Zubová nás vťahuje do vlastného sveta rôznych príbehov, ktoré naznačuje, ale
ponecháva priestor divákovi na vlastné dotvorenie deja.
Porota sa najviac pobavila na fotkách Lucie Baranovej. Aj napriek jednoduchej kombinácii (koláži) pôsobia jej fotografie sviežo. Je v nich vtip, odľahčenie a „mladosť“.
Výstava Genius loci Trnavy je otvorená v západnom krídle radnice do 6. novembra
vždy v utorok a vo štvrtok od 10. do 12. a od 14. do 17.
-red-

Fínska tragika ukázala hercov v novom svetle
Sirkku Peltola: Malé peniaze. Preklad: Alexandra Salmela, dramaturgia
Juraj Hubinák, scéna a kostýmy Sisa Zubajová, hudba Juraj Péč, réžia Viktor
Kollár. Účinkujú Soňa Valentová-Hasprová, Tomáš Mosný, Mária Jedľovská,
Barbora Bazsová, Michal Jánoš, Jozef Bujdák, Silvia Soldanová, Peter Lelkeš
a Dominik Ondrejka. Premiéra 20. októbra 2012 v hlavnej sále Divadla Jána
Palárika v Trnave.
Pri uvádzaní inscenácie Malé peniaze z fínskej dramatickej tvorby si
isto mnohí spomenuli na inú úspešnú inscenáciu Divadla Jána Palárika Vrátila sa raz v noci. Nebola to
nejaká dejová či žánrová súvislosť
so spomínanou hrou, ale skôr prepojenie v angažovaní známej tváre z prvej scény Tálie a tušenie, že
i táto sa vďaka silnému a obsažnému príbehu čoskoro zaradí medzi
úspešné a divákmi vyhľadávané inscenácie. V hlavnej úlohe novej hry
totiž účinkuje herečka činohry SND
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v Bratislave Soňa Valentová-Hasprová (v predchádzajúcej hrá Božidara Turzonovová)
a aj táto má silný, príťažlivý príbeh, napriek tomu, že hra Malé peniaze nie je komediálnou inscenáciou.
Hlavná postava Jason (Tomáš Mosný) je mladý mentálne zaostalý muž žijúci na
vidieku s matkou. Vybočením z jeho náplne všedných dní je návšteva mesta kvôli
nákupu drobností do domácnosti, ktorého súčasťou je výber peňazí z bankomatu.
Matka sa ho snaží v jeho živote navigovať a pripravovať ho na chvíľu, keď sa bude
musieť postarať o seba sám. Aj preto ho „programuje“ na najdôležitejšie úkony. Do
tohto stereotypu vstúpi nevšedná situácia, keď Jason v meste stretne mladý pár Vanessu a Mikkiho (Barbora Bazsová alebo Silvia Soldanová a Michal Jánoš), ktorý práve
potrebuje peniaze. A tak pozvú Jasona na druhý deň po parku na oslavu Vanessiných
narodenín. Oslava je však vymyslená, pretože hlavným cieľom je získať bankomatovú
kartu. To je len stručná a neúplná úvodná zápletka dramatického príbehu plného symbolov viacznačných situácií.
„Tento svet sa mení príliš rýchlo. Sú okolo nás stále ľudia, ktorí nestíhajú držať
krok s tempom týchto zmien. Aj taká, pre nás bežná vec ako vybratie peňazí s bankomatovou kartou, môže byť pre niekoho zložitý proces. Je to otázka ľudskej dôstojnosti,“ povedala v rozhovore s dramaturgom Jurajom Hubinákom autorka Sirkku Peltola,
ktorá túto hru sama označila ako starosvetskú, hoc v nej nevšedným spôsobom spája
tradičné s moderným a staré s novým.
A aká bola cesta tejto fínskej hry do trnavského divadla? „Je to moja prvá skúsenosť so severskou hrou a neviem kedy vôbec naposledy bola v niektorom zo slovenských divadiel inscenovaná hra zo severských literatúr. Celé to vzniklo na festivale
Nová dráma, mali sme pred dvomi rokmi možnosť vidieť túto inscenáciu v réžii autorky
Sirkku Peltoly. Vtedy bola táto prehliadka zameraná na fínske divadlo. Nám sa s režisérom táto inscenácia veľmi páčila, a tak sme sa rozhodli ju ponúknuť v našom naštudovaní slovenským divákom. Má typickú severskú úspornosť, na malom priestore je
povedané veľa, nie sú tu rozsiahle monológy, skôr malý priestor nasýtený myšlienkami. Napríklad ako v závere matka číta synovi rozprávku, ktorá je ponáškou na jeden
zo severských mýtov. Nebolo ani potrebné s dramatickým textom pracovať, trošku
sme ho skrátili, pretože sme nechceli všetko dopovedať cez slovo,“ hovorí dramaturg
inscenácie Juraj Hubinák.
Inscenácia je typom súčasnej realistickej hry, napriek tomu, že je zložená z triviálností. „Je tu symbolika matky, zvláštnych palčiakov – rukavíc, detstva a čistoty. Na
kostre silného príbehu je použitý materiál obyčajností a všedností, čo vytvára zvláštnu
mágiu. Hneď na začiatku padol tip aj na hlavnú predstaviteľku v podaní Sone Valentovej-Hasprovej. Je výborná herečka rozporuplných a nejednoznačných postáv. A aj táto
jej matka je rozporuplnou postavou – vychováva postihnutého syna a v najlepšej viere
ho pripravuje na jeho vstup do života v momente, keď tu raz nebude. Svojím rozhodnutím však napomáha tragédii, ktorá sa v hre stane,“ hovorí režisér Viktor Kollár.
Výnimočnou je hra aj pre Soňu Valentovú-Hasprovú, ktorá ako profesionálna herečka stojí na scéne divadla v Trnave po prvýkrát, napriek tomu, že ako trnavská
rodáčka priam dýchala trnavskými divadelnými doskami. „Bola som tu možno sedemročná, keď som tu účinkovala. Robila som detskú postavu. Vtedy mi povedali, že hneď
ako zmaturujem, môžem prísť do divadla, že mi ponúkajú angažmán. Mamička im povedala, že sa vrátim, ale až keď si urobím vysokú školu. No už v druhom ročníku som
sa vydala za Pavla Haspru a potom k návratu neprišlo, pretože som išla už do činohry
Slovenského národného divadla. Ale tento dnešný návrat domov nebol až taký tragický, hoci som sa bála, či taký nebude,“ hovorí Soňa Valentová-Hasprová, pre ktorú je
angažovanie do inscenácie aj príjemnou zmenou cestovať z Bratislavy do Trnavy. „Bola
som šťastná, keď ma režisér pozval, a po tom, ako som si prečítala text, som súhlasila.
Je to hra o tom, ako čistý človek musí v živote obstáť, ako je ťažko v dnešnom svete
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ostať dobrým aj pre mladých ľudí. A až teraz po premiére si budem hru vychutnávať,
no aj Trnavu, budem mať konečne možnosť sa prechádzať po meste,“ dodala Soňa
Valentová-Hasprová.
Svoju matku – herečku prišla na premiéru povzbudiť aj dcéra Katarína Hasprová:
„Viem, že to mama veľmi prežívala, dokonca mi povedala, že má pred predstavením
trému, takže som to prežívala s ňou. Hosťuje tu prvýkrát a určite chcela, aby to dobre
dopadlo. Tým, že bude hrať, bude mať aj ona, aj ja viac príležitostí do Trnavy chodiť,
a keďže ju sem z Bratislavy budem voziť, bude čas získať bližší kontakt s mestom.“
Aj keď charakter hry – až na niektoré časti – stojí skôr na dialógoch ako na hereckej akcii, drží diváka v pozornosti až do konca. Napriek tomu niekedy sa zdá, že menej
je viac, divák by možno privítal ešte väčšiu skratku, napríklad skrátenie hudobných a
speváckych čísiel v bare, kde sa chystá milenecký pár okradnúť Jasona.
Pre stálych návštevníkov divadla bolo príjemným prekvapením herecké obsadenie
typologickými náprotivkami hercov. Michal Jánoš hrá postavu drsného frajera Mikkiho,
barmanom je Jozef Bujdák, no pozitívne prekvapil najmä Tomáš Mosný ako Jason. Doteraz pre neveľmi využívaného herca bola postava i významnou príležitosťou ukázať
svoj prístup a možnosti, ako dokáže pracovať. „Naštudovanie tejto postavy znamenalo
pre mňa najprv veľké sústredenie. Bolo tam dôležité určiť mieru postihnutia. Snažiť
sa to podať prirodzene a stotožniť sa s tým do najhlbšej podstaty človeka. Jason je
duševne zaostalý, ale vo svojej postate dobrý, a v dnešnom svete vlastne stratený.
Dnešný svet je zlý, ovplyvnený peniazmi, no on predstavuje dobro. Keď sa dotkne toho
zlého z moderného sveta, vtedy dospeje a stratí celý ideál dobra, v ktorý verí,“ hovorí
Tomáš Mosný.
Martin JURČO, foto: -djp-

Po koncerte uvedú aj Kostolányiovej fotografie
Po úspechu koncertu uvedenom pri príležitosti 35. výročia úmrtia speváčky Evy
Kostolányiovej v Divadle Jána Palárika
v novembri pred dvomi rokmi v podaní
sláčikového orchestra Art Music Orchestra, speváka Zdena Sychru a súčasníkov
speváčky, ktorý si vyžiadal niekoľko repríz a koncertnú verziu, sa organizátori
rozhodli predstaviť speváčku aj v trošku
inom šate. Okrem inovovanej reprízy
koncertu, ktorý uvedú 4. novembra, bude
v Západoslovenskom múzeu nevšedný typ výstavy o speváčke ako objekte
portrétnych i publicistických fotografov.
Expozíciu s názvom Eva Kostolányiová
v čase si môžete prezrieť do 15. januára
budúceho roka. Vo februári 2013 sa presunie do Rozhlasu a televízie Slovenska –
Galérie Slovenského rozhlasu v rozhlasovej pyramíde na Mýtnej ul. v Bratislave.
Evu Kostolányiovú (1942 – 1975) poznali jej
súčasníci nielen ako interpretku populárnej
hudby, tanečnicu a herečku, ale napríklad aj ako „slovenskú Twiggy“, ktorá ovplyvňovala svoje rovesníčky v štýle obliekania. O myšlienke predstaviť fotky trnavskej rodáčky sme počuli veľa ráz, najmä v polovici deväťdesiatych rokov, keď vyšla o nej kniha.
Nápad pripraviť výstavu sa však nepodarilo zrealizovať. Vďaka spomínanému úspeš-

19

nému koncertu i oceneniu, ktoré dalo Eve Kostolányiovej Mesto Trnava začiatkom
tohto roka, začal vyvíjať iniciatívu synovec speváčky Mikuláš Vermeš, syn jej sestry
Rozálie Maliňákovej. Všetko sa začalo oslovovaním rodinných príslušníkov a zbieraním
fotografií. Našli sa aj staré články, novinové výstrižky i zopár fotografií od profesionálov. Keďže to na výstavu nestačilo, spustil veľké pátranie. A neraz hľadanie ovplyvnili
aj náhody. Okrem oficiálne dostupných databáz pomohol napríklad aj nenápadný zošit,
do ktorého si výstrižky z dobovej tlače a články s menami autorov článkov a fotografií
vystrihovala Božena Havlová z Bratislavy, dlhoročná obdivovateľka Evy Kostolányiovej. Tá každoročne chodí spomínať i k jej hrobu na tzv. novom trnavskom cintoríne.
Vďaka databázam, napr. Knižnice Juraja Fándlyho či odd. dokumentácie RTVS – Slovenského rozhlasu, podarilo skompletizovať presný okruh autorov fotografií speváčky.
Väčšinu fotografov sa podarilo vypátrať, no v niektorých prípadoch zostali utajené
v archívoch či v pozostalostiach (napr. u Michala Borského či u predčasne zomrelého
fotografa Igora Telucha).
Expozíciu by sme mohli rozdeliť do niekoľkých myslených okruhov – profesionálne
portrétne fotografie, reportážne fotografie z rôznych podujatí a súkromné fotografie z rodinných albumov a archívov Eviných priateľov (G. Kopeliovičovej-Šebovej, D.
Hrabinskej a i.). Tu nájdeme napríklad kolekciu snímok z Evinho posledného obdobia,
keď v nemocnici písala na fotografie smutno-smiešne odkazy pre svoju priateľku –
lekárku. Rozsah vystavených diel určili technické limity pôvodných predlôh, a z tohto
sa odvinul aj konečný rozmer a rozsah kolekcie. Výstavu dopĺňa aj prehľad najdôležitejších článkov o Eve Kostolányiovej uverejnených v rôznych periodikách, tak ako jej
pôsobenie a osudy zachytili doboví novinári, ale i prehľad titulných strán obrázkových
časopisov z jej „najsilnejšieho“ obdobia, teda z rokov 1970 – 73.
Najvýraznejšie sa na portrétnej časti expozície prezentujú fotografi Danica Rumanová a dnes už nežijúci fotograf Tomáš Písecký (jeho fotografie poskytla dcéra Zuzana
Baryszová). Z ďalších autorov spomeňme herca Tatra revue Michala Beláka, ktorý
ju fotografoval v jej začiatkoch. Z tohto obdobia nájdeme na výstave aj fotografie
od známeho bratislavského fotografa Antona Šmotláka a fotografa Františka Spáčila.
Nechýba ani časť, ktorá zachytáva speváčkino pôsobenie v Orchestri Braňa Hronca
a Sextete Ľuba Beláka. Prelom 60. a 70. rokov a Evine zahraničné i domáce aktivity na celuloide zdokumentovali Lubor Dolinsky, Jaroslav Bouška, Oldo Zeman, Kurt
Barnewitz a Bedrich Schreiber junior. Prvú polovicu sedemdesiatych rokov a Evine
posledné obdobie zaznamenávajú fotografie Petra Procházku, Tibora Borského, Igora
Grossmana, Miloša Vanča, Štefana Végha, Alexandra Vojčeka a Kamila Vyskočila. Tí
sa k Eve dostali zväčša ako reportážni fotografi napríklad na Bratislavskej lýre alebo
rôznych ďalších oficiálnych koncertoch (koncert Populáru, Zlatá ruža Detva, Koncert
pri príležitosti 20. výročia ČST v Prahe a i.). Televízne obdobie a nakrúcanie rôznych
relácií okrem kameramanky Danice Rumanovej zachytávali aj televízne fotografky
Elena Hronská, Ria Vaňová a Gabriela Václavíková. Významné portréty a doteraz nezverejnené fotografie poskytla aj slovenská fotografka Zuzana Mináčová, ktorá dnes
žije v Prahe. Poslednú fotografiu z nakrúcania televíznej pesničky More lásky z relácie
Našich deväť z augusta 1975 urobil Jindro Zlesák. Okrem týchto fotografií sa našli
mnohé také, ktoré Eva darovala svojim priateľom a sú momentkami zo súkromného
života. Časť fotografií prináša Evu Kostolányiovú v jej nezvyklých pohľadoch, čo ešte
zvýrazňujú aj jej dve pomyslné „obdobia“, teda čas pred chemoterapeutickou liečbou
a po nej, čo výrazne ovplyvnilo jej imidž a štýl.
Príprava expozície a samotný projekt priniesol aj o zmysel navyše, a to sústredenie
dostupných archívov o speváčke a postupnú digitalizáciu tohto fondu, ktorý mapuje aj
časť dejín našej populárnej hudby.
Martin JURČO, foto: Igor Grossman
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Od prezidentského paláca až po chudobnú osadu
Patrí k rodáčkam, podobne ako herečka Oľga Šalagová, ktoré tvrdia, že do Trnavy
sa prišli len narodiť. No nakoniec samé priznávajú, že ich genius loci nášho mesta
na celý život poznačil. Hlási sa k nim i trnavská rodáčka, dlhoročná rozhlasová
redaktorka Lýdia Mrázová (nar. 6. júla 1954). Je skutočnou novinárskou osobnosťou, a tento pojem, na rozdiel od iných, u nej nenadobúda ironický podtón.
Základnú školu i gymnázium absolvovala v Seredi a študovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave. Od roku 1977 je rozhlasovou redaktorkou, dnes pracuje v Centre publicistiky RTVS – Slovenského rozhlasu. Vyskúšala si aj
post prvej hovorkyne ministerstva
zdravotníctva a zažila i udeľovanie
čestného doktorátu Alexandrovi
Dubčekovi na Univerzite v Bologni.
Stretnutie so slávnym profesorom
Christianom Barnardom, ktorý stál
pri transplantácii srdca, bolo pre
ňu životným zážitkom. Stretnutie
ďalšie – s kardiochirurgom Viliamom Fischerom, vyústilo do napísania knihy So srdcom na dlani (1998), ktorá sa dočkala niekoľkých vydaní. Lýdia Mrázová do Trnavy občas zájde i dnes, i keď je to skôr pracovne. Pri takejto príležitosti sme ju oslovili aj my.
*Ako ste sa teda do Trnavy „prišli narodiť“?
- Za všetko môže láska. Najskôr mamy
k otcovi. Ako Pražák krstený Vltavou sa
dostal na vojenčinu do Serede. A tam sa
zoznámil s mojou mamou, ktorá pracovala v kasárňach ako civilná úradníčka.
Napokon odišla s otcom do Prahy. Obaja
pracovali v knižnom vydavateľstve, ona
opäť v kancelárii, on ako typograf. Keď
som sa mala narodiť, mama sa rozhodla
prísť k svojej mame späť do Serede. Pôrodnica bola iba v Trnave, tak preto som
sa narodila práve tam. Po mojom narodení sme putovali všetci traja opäť do Prahy.
Byt na Smíchove bol však pre štyri generácie primalý. Vtedy otec opustil svoje
povolanie, rodičov i brata, a nasledoval
moju mamu na Slovensko. Odvtedy viem,
že láska hory prenáša. Ako typograf tu
uplatnenie nenašiel, tak začal pracovať
v niklovej hute. Neskôr, keď cítil, že to
neprospieva jeho zdraviu, išiel pracovať
do Skloplastu v Trnave. Dlhé roky tam
dochádzal vlakom zo Serede. Čiže Trnava
sa nám stále plietla do života. Naposledy,

keď môj syn urobil prijímacie pohovory
na tamojšiu Právnickú fakultu – ale urobil ich aj v Bratislave a zostal teda doma.
Chodila som na hodiny baletu a klavíra,
k pani profesorke Bukovskej súkromne na
angličtinu, a popri škole som najmä veľa
čítala. Otec si vybudoval solídnu knižnicu,
lebo kedysi ako typograf dostával odmeny v naturáliách, teda knihách. Mnohé tituly som preto prečítala skôr, ako by sa na
môj vek predpokladalo. Bola som jedináčik, a tak som si vytvorila cez knihy svoj
vlastný svet. Spolužiaci ma niekedy považovali za príliš vážnu. Zmenilo sa to až
na gymnáziu, vlastne až na maturitnom
vystúpení v kultúrnom dome, kde som
opisovala hodinu telocviku v dievčenskej
triede. Už vtedy som vedela, že nechcem
robiť profesorku ruštiny a angličtiny, ale
chcem ísť študovať žurnalistiku.
* Aj keď ste nebývali v Trnave, čo pre
vás Trnava znamenala? Vracali ste sa
tam, aspoň občas ako dieťa a neskôr
v dospelosti, prípadne ako redaktorka?
- Pre mňa bola Trnava vždy vítaným výletným miestom, kam sme chodili naku-
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povať. Bola väčšia ako Sereď, bolo tam
väčšie kníhkupectvo, vlastne, boli tam
tuším až tri. Keď som cestovala vlakom,
vždy som sa tešila na nápis Figaro. Bol
na budove pri trati, a po vystúpení z vlaku to aj voňalo čokoládou a lízankami.
V Trnave sme sa radi len tak prechádzali,
pili kofolu v „Korune“, nakúkali do dvorov
a túlali sa uličkami pri kostoloch. Takmer
vždy sme vychádzky ukončili pod mestskou vežou, kúsok od nej bola cukráreň.
Námestie pred vežou bolo vydláždené,
no skoro vždy tam bola aspoň malá barina. Ale aj tú som mala rada. No a počas
redaktorskej práce som bola, ak si dobre pamätám, po dlhých rokoch nahrávať
v tamojšom cukrovare, a o pár rokov na
to v pôrodnici. Bol tam vtedy taký mladý
pán doktor, ktorému som s veľkým nadšením rozprávala, že v tej nemocnici som
nebola od narodenia. Potom som si spomenula, že vlastne bola. Keď som mala
4 roky, rozrazila som si bradu a v trnavskej nemocnici mi ju zošívali (smiech).
* Poslucháči vás poznajú z mnohých
rozhlasových relácií, v nedávnej minulosti napríklad zo Štúdia Kontakt,
prenosov z parlamentu, z Nočných
dialógov, dnes najmä z publicistických príspevkov. Zaujímavé je, že
podobne ako iným Trnavčanom – povedzme Aste Kuffelovej, Mariánovi
Šidlíkovi, Petrovi Kollárikovi, sčasti
aj Benjamínovi Škrekovi a iným, aj
vám učaroval rozhlas.
- Na katedre som chcela pôvodne zostať
ako odborná asistentka, čosi mi však
brnklo do nosa, nahnevalo ma, a napísala som si žiadosť o prijatie do zamestnania v Slovenskom rozhlase. A jedného
dňa mi prišiel list. Odosielateľ: Slovenský rozhlas, zahraničné vysielanie. Vtedajší riaditeľ ma hneď schladil, lebo vraj
nemá voľné miesto. A keď chcem, mám
to skúsiť v Prahe, možno budem mať väčšie šťastie. No a potom som si ako naivka kráľovská sadla a písala zasa žiadosť
do Prahy. Opäť prišiel list, mám sa vraj
dostaviť do Československého rozhlasu
v Prahe. Aby som urobila lepší dojem,
napísala som do žiadosti, že ovládam
češtinu slovom aj písmom. Fakt je, že

naša domáca knižnica bola na 80 percent
v češtine, ocko rozprával stále po česky, tak v uchu aj oku som češtinu mala.
O týždeň mi prišiel list, že môžem nastúpiť. A tak som prvý raz tak naozajstne prekročila prah Československého
rozhlasu v Prahe 15. augusta 1977. Robila som verejné nahrávky vo fabrikách,
vzdelávacie relácie, a nešlo mi do hlavy,
ako sa tak môže rozchádzať teória a prax.
Keď išiel napr. do pražskej Kolbenky (známej ako ČKD) prednášať človek zo Štátnej plánovacej komisie, robotníci ho išli
utĺcť otázkami a argumentmi. Verejná nahrávka a práca s archívom, to boli hlavné
benefity, ktoré som tam získala. Pobudla
som tam necelé 4 roky a tak trochu sa
zopakovala história. Vydala som sa, ale
manžel nechcel ísť do Prahy, tak som sa
vrátila ja naspäť do Bratislavy a už som tu
zostala, až doteraz. Pracovala som v politickej publicistike. Boli to boli dosť ťažké
témy, ale bavilo ma poľudšťovať ich. Neskôr v relácii Horizonty. To bola ranná sobotňajšia dvojhodinovka, kde sme riešili
spôsob života. Témy, ktoré sa dnes volajú lifestylové (smiech). A potom prišlo
jedno z mojich najkrajších období, práca
v Kontaktoch. To bola v tých časoch po
celoštátnej relácii Pozor, zákruta! druhá
najpočúvanejšia relácia. Riešili sme tam
samú „človečinu“, teda občiansku publicistiku. Vtedy nikto iný varenie nerobil,
mali sme kuchyňu Kontaktov so strýcom
Marcinom (Milanom Mlsnom). Takty pre
Kontakty, to bola pesnička na želanie,
a ak ste mali názor, mohli ste písať Slovo
na okraj, ktoré zvyčajne otváralo reláciu.
* Potom ste prešli do rozhlasového
spravodajstva.
- Prišla revolúcia, niektoré pre mňa nie
vždy pochopiteľné zmeny, a mňa odvialo
do spravodajstva. Dnes už viem, že tam
je dôležitá rýchlosť a pohotovosť, v publicistike musí byť myšlienka. A tam som
aj prvýkrát dostala lakťom do žalúdka od
kolegu kameramana. On potreboval obrázok, ja zvuk, a chceli sme byť obaja čo
najbližšie k dotyčnej osobe. Menovite Václavovi Havlovi v Dunajskej Strede. Vtedy
totiž vznikol Rádiožurnál ako spravodajsko-publicistická relácia, a to bolo zasa
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desať celkom iných rokov. Táto relácia
vraj zmenila stravovacie návyky Slovákov.
Predtým sa dvanásta hodina považovala vo vysielaní za „hluchý“ čas, keď nikto
nepočúva. A nás v časoch jeho najväčšej slávy počúvalo veľmi veľa ľudí (podľa
prieskumov počúvanosti SRo v deväťdesiatych rokoch bola priemerná počúvanosť
Rádio Slovensko 1 v priemere 1,9 milióna
poslucháčov denne). Vtedajšia hektika
politiky v parlamente, to bolo nádherné
dobrodružstvo, živé vstupy alebo rýchlo
nahrať a utekať do rozhlasu, aby to bolo
rýchlo vo vysielaní. Teraz to znie možno
smiešne, že do hodiny muselo byť niečo
vo vysielaní. Lenže vtedy sa nahrávka
musela v reálnom čase prehrať na štúdiové pásy, ktoré sme mechanicky strihali,
a tie sa potom prehrávali na vysielacie
pásy, aby sa zlepené časti vo vysielaní neroztrhli. Svoje čaro malo aj spravodajstvo

z rokovania vlády. Vďaka Rádiožurnálu
sme poznali všetky naše politické špičky.
Vtedy ešte ľudia verili politike a politikom,
nebolo v nej toľko cynizmu. Rádiožurnál
robil aj záslužnú prácu na podporu darcovstva krvi, Vianočnú kvapku pre život.
Po tých desiatich rokoch som však mala
pocit, že už by som mala zmeniť parketu,
už ma nebavili všetky tie škandály (to som
nevedela, že prídu ešte horšie), nesplnené
sľuby, prekrúcanie pravdy i histórie. Odišla
som späť do publicistiky. Práca rozhlasového redaktora a moderátora je nádherné
povolanie. Je v ňom kúsok herca, kúsok
psychológa, kúsok kazateľa, kúsok encyklopedistu, lebo sa ocitne v rôznych situáciách, či v teréne alebo v štúdiu. Spozná
rôzne prostredia a ľudí. Doslova od prezidentského paláca až po osadu s chudobnými. Aj preto by som nemenila.
Martin JURČO, foto: archív LM

Stretnutie s kňazom, pedagógom a spisovateľom
V prvú októbrovú stredu Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave hostila významného hosťa – doc. Pavla Zemka, doktora teológie. Jeho život je bohatý nielen
na pôsobiská, na študijnú, vedecko-výskumnú prácu, ale aj na iné osvetové
a vydavateľské aktivity, ktorým sa venuje. Má na konte 53 knižných titulov,
z toho tri knihy mu vyšli v roku 2012. Pavol Zemko spolu so svojou vydavateľkou Ivonou Matúšovou predstavil v knižnici svoju knižnú novinku: Základná
homiletika a homílie na rok A.
Kniha i toto podujatie bolo vkladom do osláv jubilejného roka
zasväteného solúnskym vierozvestom pri príležitosti 1150. výročia ich príchodu na Veľkú Moravu.
„Beda mi, keby som evanjelium
nehlásal“ – tento výraz Pavla
z Tarzu má svoju platnosť vo všetkých epochách dejín Cirkvi, z ktorých jednou z najväčších udalostí
v dejinách evanjelizácie bola práve misia dvoch bratov zo Solúna,
sv. Cyrila a Metoda.
Výraz „Beda mi, keby som
evanjelium nehlásal“ – nájdeme
aj na mnohých miestach v predstavovanej knihe. Kniha má dve časti. Prvá časť je
učebnicou pre budúcich kňazov, misionárov, hlásateľov Božieho slova. Druhou časťou
sú samotné homílie. Práve z tejto druhej časti si účastníci mohli vypočuť ukážky. Predniesol ich Ján Rampák. Jednu modlitbu ukážkovo-učebnicovo prečítal sám autor Pavol
Zemko. Tým dokázal, aký dobrý je rečník, ale i pedagóg.
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Docent Pavol Zemko začal vyučovať od akademického roku 1996/1997 homiletiku
na Teologickom inštitúte sv. Františka Xaverského Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK Bratislava v Banskej Bystrici – Badíne, od akad. roku
2005/2006 znovu prednáša homiletiku na Teologickej fakulte TU v Bratislave a zároveň aj kresťanský svetonázor na prírodovedeckej fakulte UCM v Trnave.
V rozhovore s ním sme odokryli rôzne tajomstvá prípravy budúcich kňazov, vysvetlil nám rozdiel medzi kázňou a homíliou. S veľkým zanietením sa venoval najmä
svojmu pôsobeniu v Divadelno-speváckom súbore Jána Palárika v Majcichove, ako aj
v OZ Životnými cestami Jána Palárika. Prezradil aj svoje najbližšie plány, keď druhú
knihu o Jánovi Palárikovi bude koncom októbra prezentovať dokonca v Budapešti.
V publiku v čitárni knižnice sedeli aj jeho farníci z Kátloviec, kde teraz pôsobí
ako farár.
Benjamína JAKUBÁČOVÁ, KJF v Trnave

Kniha o umelcovi, ktorý tvoril aj tirnaviká
František Horniak: DELINEAVIT α SCULPSIT, text: Antónia Paulinyová, vydal
SLOVART, s.r.o., 2012
Meno Františka Horniaka priaznivcom poštovej známky nie je neznáme, nájdeme ho napísané celé alebo s iniciálkami F. H. na miliónoch (!) známok či už ako rytca, alebo autora
výtvarného návrhu známky. To číslo nech vás
nemýli, známky sa vydávajú v státisícových
nákladoch a František Horniak ich podľa katalógu reprezentačného vydania knihy má vo
svojom umeleckom portfóliu uvedených 117.
Práve tá posledná je Sv. Ján Krstiteľ od trnavského sochára Jána Koniarka, a hneď nasleduje ďalšia s trnavským motívom. Začiatkom októbra totiž vychádza známka kňaza,
zakladateľa Slovenského učeného tovarišstva
a prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny
Antona Bernoláka, kde je F. Horniak autorom
rytiny poštového hárčeka. Kniha napriek podtitulu Svet známok nie je určená iba filatelistom, ale všetkým zberateľom aj milovníkom
umenia, estetiky a vzhľadom na vyššie uvedené fakty v nej nájde veľa zaujímavého
aj záujemca o trnavský región.
František Horniak začínal ako zamestnanec Technickej ústredne pôšt ako rytec
príležitostných poštových pečiatok. A pri ich návrhoch a prevedení sa pričinil o to,
že tento predtým zaznávaný zberateľský odbor povýšil na umenie a razom sa stal
populárnym medzi filatelistami. Priateľ trnavského regiónu tu nájde dôkazy jeho majstrovstva už od prvých strán uvedením výtvarného návrhu poštovej pečiatky k 700.
výr. obce Cífer v r. 1991, zobrazením líniových rozkresieb motívu FDC k návšteve sv.
Otca Jána Pavla II. na Slovensku, ktorý okrem iných miest navštívil i Trnavu. Alebo
ilustráciu motívu ku známke vynálezcu padáka Štefana Baniča. F. Horniak je aj autorom mnohých príležitostných poštových pečiatok používaných k medzinárodným
šachovým turnajom TIRNAVIA v Trnave, ktoré sú už minulosťou. Tirnavikami sú aj
jeho výtvarné návrhy pečiatok s portrétom A. Hlinku (1990), M. Hella (1990) alebo J.
Fándlyho (1990). Nemožno nespomenúť spoluprácu s akad. mal. Jozefom Balážom,
ktorý mal pri jubileu 70 rokov svoju výstavu v Západoslovenskom múzeu. Pečiatka,
ktorá sa tu vtedy používala, je jeho dielom. Mimochodom, Horniakovej autorsky prvej
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slovenskej príplatkovej známke Červený kríž v r. 1993 predchádzala výstava poštovej
grafiky tohto umelca vo foyeri Divadla J. Palárika, organizovaná Klubom filatelistov
Tirnavia v spolupráci s Galériou Jána Koniarka.
Nevšednosť publikácie spočíva i v tom, že prináša aj kompletné priehradkové listy
známok vytvorených F. Horniakom (Červený kríž, Bardejov, Hronský Beňadik, Kláštor
Jasov a i.), medzi ktorými sa vyníma najkrajšia známka roka 1994, Kostol sv. Juraja
v Kostoľanoch p. Tribečom z 11. storočia. Pochopiteľne, v knihe je katalóg so zobrazením všetkých známok (sólo, v dvojpáskach alebo v štvorblokoch), poštových hárčekov
aj poštových pečiatok F. Horniaka i s technickými údajmi o známkach (tlačová technika, náklad, deň vydania a pod.) Pôžitkom pre milovníkov umenia sú zobrazené poštové známky emisie Umenie v podobe upravených tlačových listov rytých Františkom
Horniakom, z ktorých viaceré boli ocenené v súťaži Grand Prix WIPA ako najkrajšie
známky roka – spomeniem aspoň Medňanského obraz Potok za humnami na brehu r.
2004, vytlačenú unikátne šesťfarebnou oceľorytinou z plochých dosák alebo Bratislavský hrad r. 2007. Bolo ich však oveľa viac, zoznam v závere prináša prehľad všetkých
vyznamenaní a ocenení jeho tvorby až po posledné – Krištáľovú známku generálnej
riaditeľky Slovenskej pošty r. 2011 za najkrajšiu známku roka, ktorou bola sv. Anna
samotretia – Metercia z Rožňavy.
Líniové rozkresby viacerých známok sú zobrazené vo zväčšenom meradle, čím vynikne prácnosť a náročnosť úlohy umelca pri zhotovení rytiny na oceľovej platničke, ktorá
však musí byť v skutočnej mierke a s prevráteným obrazom ako budúca známka (ktorej
málokto z bežných užívateľov poštovej služby venuje viac pozornosti, na škodu veci...).
S dielom Františka Horniaka sa mohli zoznámiť ďalšie stovky návštevníkov na výstavách s výberom jeho diela, ktoré sú v publikácii uvedené od r. 1975, vrátane spomenutej trnavskej výstavy, ktorá je v inak dokonalej publikácii uvedená (žiaľ) chybne,
že bola v „Mestskej galérii“.
To však neznižuje kvalitu publikácie, ktorá pre svoju dokonalosť prináša kompletné
dielo umelca, tvoriaceho pre státisíce a prinášajúceho radosť a potešenie pri pohľade
na poštovú známku bez ohľadu na to, či je na nej významná osobnosť, kostolík, rastlinka alebo „len“ zvieratko. Ferko Horniak im dokázal vtlačiť skrátka jedinečnosť. A my
mu za to vyjadrujeme veľkú vďaku a uznanie.
Mgr. Ján MIČKA, foto: reprodukcia prvej strany knižného obalu

Kde stál v Slanici dom, v ktorom žil Bernolák?
Slováci, hovorte a píšte po trnafsky. Tu máte moje slovo moje o reči vašéj
Je prekvapivé, že tvorca spisovnej slovenčiny Anton Bernolák, ktorý pochádzal z hornooravskej dediny Slanica, si za spisovný jazyk všetkých Slovákov vybral práve západoslovenské nárečie a tvrdú trnafčinu. Možno aj preto, že v Trnave prežil časť svojho
plodného života, a tak mohol dospieť k názoru, že len a len trnafčina dokáže jazykovo
zveľadiť celé Slovensko. Som ortodoxný Trnafčan, ale tiež Slaničan, po mojej žene, ktorá sa v Slanici narodila v drevenici neďaleko kostola, preto mi je tento názor dosť blízky.
Keď bola začiatkom deväťdesiatych rokov oravská priehrada vypustená, zašiel som
so ženou Oľgou, za slobodna Vrlákovou, s mikrobusom na jej dno, na miesta, kde voľakedy stála Slanica. Boli sme aj pri základoch drevenice, kde moja polovička prežila
ranné detstvo. Ukázala mi, kde mali predtým pitvor, kuchyňu a izbu. Povodila ma po
bývalom dvore, kde pred desaťročiami šantili domáce zvieratá a ukázala na kruh,
v ktorom bývala studňa.
Pýtal som sa, či vie, kde stál dom, v ktorom žil Anton Bernolák. Ukázala neurčito
na druhú stranu imaginárnej ulice, že asi niekde tam... Kým mi rozprávala, ako musela
v Slanici behať za kravami, keď jej ušli, strhla sa búrka. Cestička, ktorá nás priviedla
na priehradné dno, sa rýchlo začala zalievať prúdmi vody. Napadlo mi, že práve začali
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znova napúšťať priehradu a na nás zabudli. Otázku, kde býval Bernolák, mi z hlavy vyhnala predstava, ako po ďalšom vypustení priehrady nájdu moje auto s mojou kostrou
a kostrami mojej ženy, svokry, môjho otca, psa a skladacieho bicykla, ktorý som mal
so sebou pre prípad stroskotania...
Búrka sa však čoskoro skončila a my sme z dna priehrady vyviazli živí, zdraví a zablatení. Moja dramatická predstava zániku našej rodiny v blízkosti bydliska Antona Bernoláka sa neuskutočnila. Aj vďaka tomu som sa koncom tohtoročného augusta mohol
zúčastniť už na dvadsiatom stretnutí Slaničanov a ich rodín v Slanickej Osade pri Námestove. To by ste neverili, koľko nás tam z Trnavy a okolia bolo. Pri našom stole sedeli
trnavský právnik Michal Bugala prezývaný „Tetano“ s manželkou Itou, Jožko Čajka s rodinou, Zlatka Kanovičová, rod. Vanglová s manželom a bratom, Božena Ryšavá – rod.
Miklušičáková, novinár Jozef Polešenský (jeho mama sa za slobodna volala Gogoľáková)
a pani Anna Michalcová z Cífera, ktorá napísala o Slanici knihu. Stretol som tam aj „Josita“ Kaščáka s dcérou, pani Letovancovú, rod. Gogošľákovú z Bieleho Kostola. Takmer
každého, kto sa ocitol v mojej blízkosti, som otravoval otázkou, či nevie, kde stál Bernolákov dom. Nevedel nik. Moja žena zatiaľ objavila bratranca svojho otca, Milana Liššáka z regiónu Dunajskej Stredy, s ktorým sa doteraz nevidela. Ja som neskôr podľa
dobovej mapy Slanice objavil, že vedľa drevenice s menom Vrľak – otec mojej ženy, mal
hostinec a kolkáreň pán Bugala – Tetanov predok. Pri dôkladnejšom prezeraní som na
pravej strany mapy konečne našiel dom s menami Bernolák, Galas, Drozd – obchod.
Či to bol skutočne rodný dom Antona Bernoláka, som nezistil, no teší ma, že som
tam stretol veľa starých známych Trnafčanov, o ktorých som netušil, že majú s Bernolákom spoločné korene v zatopenej Slanici. A potom, na Slanickom ostrove, keď som
kreslil sochu Bernoláka a zistil, že sa podobá na Tetana Bugalu, mi napadla kacírska
myšlienka: Nemohol už pred vyše štvrť tisícročím génius Bernolák tušiť, že z kopy
Slaničanov sa časom stanú význační Trnafčania? Nepovedal vtedy náhodou tú slávnu
vetu takto: „Slováci, hovorte a píšte po trnafsky. Tu máte moje slovo o reči vašej...“???
Marián MRVA

Aj diplomati budú strieľať góly
Haloví futbalisti medzinárodne o Pohár veľvyslankyne Srbska v SR
Stane Ribič, pôvodom z juhoslovanského Nového Sadu, už roky spoluorganizuje kultúrny život srbskej komunity na Slovensku. Do záslužnej činnosti sa pustil s vervou.
Zázemie pre svoje manažérske aktivity našiel v rodine. Vedno so svojou manželkou a
troma deťmi oslovili po príchode do Trnavy širšie okolie ochotných pomocníkov.
Za podpory svojich príbuzných, priateľov a zopár sponzorských inštitúcií chystá Stane v týchto dňoch Medzinárodný turnaj priateľstva 2012 v halovom futbale. Známym
pulzom nevšedného sviatočného dňa ožije Trnava v sobotu 24. novembra. Prvé stretnutia v základných skupinách prídu na rad od pol deviatej. Slávnostné defilé, za prítomnosti oficiálnych hostí, dostane priestor na pravé poludnie.
„Vlaňajší turnaj pod strechou mestskej haly na Rybníkovej sa niesol v znamení 500.
výročia príchodu Srbov na územie Slovenska. Prvý písomný doklad pochádza z Komárna.
Pri vzácnom polstoročnom jubileu sme usporiadali celú plejádu podujatí. Iba v novembri
ich bolo jedenásť. V nastúpenom trende pokračujeme aj tento rok,“ ponorí zrak do kroniky.
„Budúcu sezónu, počas desiatej kapitoly ojedinelého futbalového turnaja pre krajanov a našich tamojších kamarátov, by sme radi pokrstili novú knihu,“ prezradí zámer
predseda Spolku Srbov na Slovensku. Mimochodom, ich spolková inštitúcia zorganizovala v septembri 2012 na trnavskej pôde Mesiac kultúry Srbov na Slovensku. Program
tvorilo sedem akcií.
Myseľ Staneho Ribiča teda aktuálne zamestnáva príprava deviatej kapitoly medzinárodného zápolenia futbalistov v trnavskej hale. Pri technickej realizácii športovo-
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-spoločenského bloku pomáha aj neinvestičný fond Prameň nádeje. S predsedníckou
taktovkou ho vedie Mgr. Matea Bucalo.
Krátko pred uzávierkou tohto čísla Noviniek z radnice ešte Ribič nepoznal definitívny
počet tímov. „Zatiaľ ich máme nahlásených osem, no možno to dotiahneme na desiatku,“ vraví. Podľa jeho slov, ani teraz nebudú chýbať na palubovke MŠH gólové zásahy
pracovníkov dvoch veľvyslanectiev na Slovensku.
Vlani si najlepšie počínali Košičania. Vo finálovej dráme zostali na ich štíte Nitrania
(2:1). Súboj o tretí stupienok, medzi Trnavou a Viedňou, sa skončil nerozhodne. V realizovaní pokutových kopov pretavili úsilie do bronzového rozuzlenia šťastnejší futbalisti
z metropoly Rakúska.
Konečné poradie v minuloročnom turnaji o Pohár veľvyslankyne Srbska v SR: 1.
Košice, 2. Nitra, 3. Viedeň, 4. Trnava, 5. – 8. Ministerstvo zahraničných vecí SR, Veľvyslanectvo Ruska, Veľvyslanectvo Srbska, Ružinovskí doktori.
Najlepší na jednotlivých postoch – brankár: Tomislav Perič (Viedeň), strelec: Adrián
Janočko, autor siedmich gólov (Košice), hráč v poli: Ján Kluka (Nitra).
Jaroslav LIESKOVSKÝ

Úspešný Ľuboš Malovec z cesty na cyklokros
Riaditeľ novembrových pretekov Bohuslav Kujovič: Verím, že po Borovej sa
nedá zahanbiť ani Trnava
V Novinkách z radnice sme pred mesiacom písali o budúcoročnom nevšednom jubileu
trnavskej cyklistiky. So zrodom prvého klubu sa spája rok 1893. Do bohatej kroniky
takmer 120-ročnej histórie neodmysliteľne patria aj stúpenci cyklokrosu.
Zásluhou Cyklistického klubu Olympik Trnava prichádza tento mesiac ďalšia pozvánka. Slovenský Rím ožije súperením pelotónu v slávistickom teréne 11. novembra.
Mestský športový areál na Ulici Jána Hajdóczyho sľubuje interesantné súboje aj na
upravenom okruhu, keďže jeho stavitelia museli oproti vlaňajšku zobrať na zreteľ
zlikvidovanie svahu za futbalovými ihriskami. Pretekársky terén spestria novými technickými pasážami.
„Pôjde o deviate kolo Slovenského pohára,“ uviedol pre náš mestský mesačník Bohuslav Kujovič, riaditeľ podujatia a zanietený propagátor náročného športu v sedle
dvojkolesových tátošov. Tradičný krosový sviatok na bicykloch organizuje v Trnave
vedno s členmi svojho klubu z poverenia Slovenského zväzu cyklistiky. „V polovici októbra sme si navyše zobrali na plecia technickú realizáciu tretej časti tohto celoštátneho seriálu. Išla sa v Borovej. Tamojšie preteky mali vynikajúcu úroveň. Verím, že ani
Trnava sa nedá zahanbiť.“
Druhá novembrová nedeľa, od trinástej hodiny, ponúkne priaznivcom cyklokrosu
kompletný program. Prehliadka všetkých vekových či výkonnostných kategórií akiste
zaujme. Počnúc žiackym drobizgom a končiac slovenskými reprezentantmi.
Medzi účastníkmi bude aj Kujovičov cyklistický diamant Ľuboš Malovec. Pripomeňme, že v jesenných majstrovstvách sveta na ceste sa nádejný športovec z liahne
trnavského CK Olympik opäť raz ukázal vo svojej mladej kategórii v plnej paráde.
Z pretekov jednotlivcov s hromadným štartom vydoloval na cieľovej méte úžasné 22.
miesto s minimálnym odstupom za medailistami.
„Po vydarenom svetovom šampionáte cestárov si Ľuboš potreboval oddýchnuť,
takže úvod tohtoročného národného pohára cyklokrosárov vynechal. No v Borovej už
jazdil. Rovnako aj v ďalších kolách. Tiež na trnavskej trati v lokalite Na rybníku hodlá
medzi svojimi rovesníkmi zaútočiť na medailové pozície,“ prezradil jeho tréner.
Môžbyť pri majstrovskom cyklokrose na Ulici Jána Hajdóczyho sa tejto jesene objavia nové pretekárske výhonky, čo rozšíria rady agilného Olympiku. Šanca je naporúdzi.
Jaroslav LIESKOVSKÝ
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Pocta pedagógovi a trénerovi Františkovi Gažovi
Stredoškolský pohár družstiev oslávil
25. ročník, krosári koncom novembra
na 42. edíciu Behu priateľstva
Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho privítal deväť družstiev v 25.
ročníku Stredoškolského pohára. Víťaznú
trofej si odniesla usporiadajúca SPŠ.
Sympatické podujatie bolo zároveň poctou Františkovi Gažovi (17. l. 1949 – 10.
1. 1990), výraznej osobnosti trnavského
športu.
Syn Gabriel Gažo, klubový lekár atlétov Slávie a ich mítingov, prišiel dekorovať jednotlivé celky jubilejných pretekov
stredoškolskej mlade. V klubovni zostal
čas na dišputu: „Otec učil v trnavskom
Františkovi Gažovi v januári 1979 zavinšovala široká športová rodina v mestskej hale Družba k šesť- gymnáziu, ktorého bol absolventom, najdesiatym narodeninám.
mä nemčinu a telesnú výchovu. V päťdesiatom siedmom prešiel do strojníckej priemyslovky. Popri učiteľovaní sa venoval trénerstvu. Začínal s atletikou, no neskôr si ho získali kolektívne športy. Dlhý čas pôsobil
v hádzanej a futbale.“
Memoriál Františka Gažu v atletike stredoškolských družstiev sa premiérovo uskutočnil v deväťdesiatom štvrtom roku. V jednom prípade mal pauzu. To keď v septembri 1998 neumožnili kruté poveternostné podmienky vyjsť dievčatám a chlapcom na
športoviská.
Hlbokú hádzanársku brázdu vyoral F. Gažo v oddieloch TŠS, Dynama Kovosmalt,
Spartaka, Slávie a Lokomotívy. Medzi sedmičkami vychoval celú plejádu vynikajúcich
športovcov. Jeho kondičný rukopis sa však šikol i do prípravy futbalových mužstiev.
Vysokú odbornosť renomovaného kolegu ocenil svojho času aj doc. Jozef Hagara, prvoligový tréner TJ Spartak.
Tiež na telovýchovné cestičky nasmeroval charizmatický František Gažo stovky
svojich študentov. Nezabudnuteľný stredoškolský učiteľ formoval najmä študentov
v SPŠ-ke na Komenského, ktorej zasvätil najdlhší časový úsek svojho plodného života.
„Pán profesor Gažo aj mňa mal na starosti počas hodín telocviku. Bol výraznou pedagogickou a ľudskou osobnosťou,“ zaspomínal si na obľúbeného pedagóga terajší
riaditeľ strojníckej priemyslovky Ing. Vladimír Kuchár.
Do usporiadateľského štábu tohtoročnej jesennej konfrontácie trnavskej mlade
patril už tradične Školský atletický klub SPŠ. Stojí za povšimnutie, že svetlo sveta
uzrel pred dvadsiatimi rokmi. Zásluhou Daniely Bakošovej a Eduarda Čordáša. Táto
obdivuhodná dvojica, čo začiatkom apríla 1992 položila základy nového trnavského
zoskupenia nádejných adeptov kráľovnej športov, sa pri jubilejnom mítingu opäť raz
mohla potešiť zo štartu „svojho“ družstva absolventov SPŠ.
Stredoškolský pohár v atletike družstiev má teda za sebou 25. ročník. Stručne
sa ešte pristavme pri najbližšej pozvánke tohto odvetvia v Trnave, na tradičný Beh
priateľstva. V decembri 1970 ho založili členovia fakultného výboru SZM vtedajšej PdF
UK. Po dvadsiatich kapitolách sa známe krosové preteky presťahovali z Prednádražia
do areálu Na rybníku. V sobotu 24. novembra od desiatej hodiny odštartujú ich úctyhodný 42. diel. Pobežia ho všetky vekové kategórie, počnúc žiactvom a končiac mužmi
nad 60 rokov. Prezentácia sa začne o 9.00 h pred klubovňou atlétov Slávie na Ulici
Jaroslav LIESKOVSKÝ, Foto: archív G.G.
Jána Hajdóczyho.
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Trnavské návraty Dominika Hrbatého
Víťazný marš ruského singlistu Kuznecova bez straty kvetinky
Dominik Hrbatý a tenisová Trnava. Toto spojenie má viacero podôb. „Na prvé turnaje
som sem začal chodiť už ako dvanásťročný,“ uviedol v rozhovore pre Novinky z radnice.
Postupne prišli ďalšie záznamy do jeho tenisového životopisu. V deväťdesiatom
šiestom, cez septembrový víkend, hralo Slovensko svoje druhé daviscupové stretnutie v Trnave. Opäť raz paráda preveľká. Po reprezentantoch Portugalska (5:0 pre SR)
prišiel do malého Ríma výber Poľska. „Na meranie síl s našimi severnými susedmi si
živo spomínam. Hrali sme ho pod strechou trnavského zimného štadióna, na zakrytom
ľade. Za rozhodnutého stavu 4:0 mi dal Miloš Mečíř možnosť debutovať v tejto vrcholnej svetovej súťaži družstiev. Nastúpil som proti Gawlovskému,“ oprášil spomienku D.
Hrbatý. Náš osemnásťročný talent zostal na štíte skúseného Poliaka po setoch 7:6(1),
3:6, 5:7, lenže už pri predtým zabezpečenom postupe Slovenska išlo viac-menej o divácku exhibíciu.
Nasledovali tri extraligové návraty do nášho mesta v zostave bratislavského Slovana. Prvý raz sa Hrbatý objavil na trnavskej antuke počas majstrovského súboja
družstiev v roku 2001. Za domácu Sláviu si mal česť zahrať proti hviezdnemu tenistovi
mladý Tomáš Bohunický. O osem sezón neskôr, napriek sychravému počasiu, videlo
800 divákov v Trnave prestížny trojsetový šláger Karola Becka proti Dominikovi Hrbatému so šťastnejšou koncovkou pre Bratislavčana. Touto výhrou upravili mečířovci
výsledok na konečných 4:3 vo svoj prospech. Tretíkrát si Hrbatý zahral extraligu Trnava – Slovan minulý rok. Bolo to po jeho celonočnej jazde autom z turnaja na Balkáne,
ktorý deň predtým predčasne ukončil.
A napokon trnavský challenger. Najskôr zaradili Hrbatého do singlového pavúka.
Pamätný zostal jeho skvelý obrat v takmer stratenom zápase proti Talianovi Brizzimu.
Ďalší rok nastúpil na štvorhru hneď po nočnom prílete z vlastnej svadby v exotickom
zámorí. Prekvapeným novinárom, na poznámku o jeho nevšednom geste, odvetil:
„Veď som to chalanom zo štábu sľúbil.“
Teraz, v druhej polovici septembra, sa Hrbatý premiérovo predstavil v Trnave na
riaditeľskom poste známeho medzinárodného festivalu s dotáciou 64-tisíc eur. Populárnemu Dominátorovi nová funkcia svedčala. Zvládol ju vo veľkom štýle.
„Mám radosť, že v tomto nádhernom tenisovom stánku sme mohli ponúknuť trnavským
priaznivcom najvýznamnejší antukový turnaj mužov na Slovensku,“ dodal nový riaditeľ.
Usporiadateľom sa podarilo naň zabezpečiť účasť viacerých skvelých tenistov. Bol
medzi nimi aj Joao Sousa, ktorý krátko predtým odohral v daviscupovom zápolení SR
– Portugalsko (3:1) tri súboje.
Nad všetkými však trónil v Trnave 21-ročný Andrej Kuznecov. Vo svojej vitríne má
juniorský primát z Wimbledonu 2009. Skromný, pokojne hrajúci aj vystupujúci tenista
z Ruska nestratil v trnavskom turnaji ani set. Za prvenstvo na dvorcoch TC Empire mu
pribudlo do renkingu ATP deväťdesiat bodov. Vo svojej kariére sa premiérovo posunul
do elitnej stovky. Zo 116. priečky svetového rebríčka poskočil na 91. pozíciu.
„V Trnave som hral druhýkrát. Do každého zápasu nastupujem s pokorou k súperovi. Tiež teraz. Žiaden duel nebol ľahký. Azda najviac som musel siahnuť na dno síl
vo štvrťfinále s Julianom Reisterom z Nemecka, ktorý predtým vyradil turnajovú jednotku Lukáša Rosola z Česka. Môj kamarát Dominik Hrbatý odviedol na riaditeľskom
poste výbornú robotu. Teším sa, že práve on, ako prvý, mi priamo na kurte verejne
zablahoželal po finále k historickému skoku do prvej stovky svetového rebríčka ATP.
V ďalšej sezóne už zrejme budem účinkovať na profesionálnom okruhu vyššej kategórie, no tenisová Trnava navždy zostane v mojom srdiečku. A rovnako aj v prípade otca
i priateľky, ktorí ma pri ostatnom štarte na Slovensku podporovali svojou prítomnosťou,“ prezradil šťastný Kuznecov.
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Adrian Ungur, druhý hráč daviscupovej reprezentácie Rumunska, síce ťahal vo finále za kratší koniec, avšak napriek tomu nebol sklamaný: „Môjmu premožiteľovi blahoželám k víťaznej trofeji. Tenisový týždeň v Trnave som si užíval. Rozhodne sa sem
ešte hodlám vrátiť.“
Napokon sa stručne pristavme pri štvorhre. V rozhodujúcom balkánskom stretnutí
deblistov triumfovala skúsenosť nad mladosťou.
* Finále trnavského challengeru 2012 – dvojhra: Andrej Kuznecov (turnajová päťka
/ Rusko) – Adrian Ungur (dvojka / Rumunsko) 6:3, 6:3, štvorhra: Nikola Čirič (Srbsko),
Goran Tošič (Čierna Hora) – Mate Pavič, Franko Škugor (obaja Chorvátsko) 7:6(0), 7:5.
Jaroslav LIESKOVSKÝ

ŠPORT V SKRATKE
■ AMERICKÝ FUTBAL
Starostlivo udržiavaný športový areál
Strednej odbornej školy elektrotechnickej
na trnavskom sídlisku Zátvor má za sebou
povšimnutiahodné podujatie. V druhom
kole Slovenskej národnej ligy v americkom
futbale si minulý mesiac skrížili zbrane
mužstvá Trnava Bulldogs a Zvolen Patriots.
Prvý polčas vyhral domáci celok 8:6. Po
zmene strán však misky váh naklonili na
svoju stranu hostia spod Pustého hradu.
Konečný stav 12:8 znamenal ich prvé víťazstvo v aktuálnom majstrovskom ročníku. Futbalisti, na vkus Európana v nevšednom športovom výstroji, zvádzali tvrdé
súboje. Pohotový moderátor aj návštevníkom, ktorí videli americký futbal prvý
raz v živote, vysvetlil pravidlá a odborným
pohľadom zainteresoval prizerajúcich sa
do diania. Nedeľné popoludnie malo jedinú chybu – daždivé počasie. Samozrejme,
domáci klub zaň nemohol. Inak, Trnava
Bulldogs opatrujú rodný list z 26. novembra 2007, teda spred piatich rokov. Možno sa toto prvoligové odvetvie na kvalitný trávnatý koberec školského areálu na
Olympijskej ulici ešte vráti. Priaznivci to
akiste patrične ocenia. Veď nedávny medzištátny súboj Slovensko – Slovinsko
(24:30) sledovala v Nitre štvortisícová
návšteva. Pre zaujímavosť, reprezentačný
dres SR obliekla pod Zoborom aj trnavská
dvojica Martin Katuninec a Tomáš Szarka.
■ CYKLISTIKA
Karol Lipovský, 55-ročný Trnavčan, je
úspešným športovcom. Najmä v cyklistike
a vo vytrvalostnom behu. Voľakedajší reprezentant Slovenska v cestnej cyklistike
bol na prelome sedemdesiatych a osem-

desiatych rokov výborným bežcom na
dlhé trate. Tieto dve odvetvia teraz spojil
do jedného. V stredu 26. septembra na
takmer 700-metrovom asfaltovom ovále
okolo atletického štadióna Slávie predviedol nevšednú šou. S rekordným zápisom
na jej konci. Stal sa najrýchlejším mužom
planéty v málo známej cyklisticko-bežeckej
disciplíne. V behu posediačky. Na vysvetlenie pre nezainteresovaných sa žiada krátky prestrih do júna 2001. V Brne si vtedy
dali randevú účastníci 21. majstrovstiev
sveta v jazde na historických velocipédoch. Trojdňového festivalu Medzinárodnej
cyklistickej asociácie veteránov (IVCA) sa
zúčastnila aj desaťčlenná skupina z Trnavy.
Jedny z pretekov mali centrum v Slavkove
pri Brne. Z tohto svetoznámeho mestečka,
opradeného víťaznou Napoleonovou bitkou, pochádza Ivan Křivánek. Jeho drezina
z r. 1817 sa tešila medzi návštevníkmi veľkej pozornosti. Drevený bicykel bez pedálov očaril i Karola Lipovského. Nedávno, po
zadovážení si 39-kilogramovej repliky historického výrobku z jaseňového dreva, sa
Trnavčan odhodlal vygumovať doterajší rekord juhomoravského velocipédistu s hodnotou 13 660 m. Lipovský posunul hranicu
na 18 167 m. Pred početnými priaznivcami
prevzal certifikát od Igora Svitka, oficiálneho delegáta organizácie Slovenské rekordy.
■ DŽOGING
V chladnom, daždivom počasí absolvoval
56. stať Trnavskej hodinovky 53-členný pelotón. Najviac bežeckých metrov (15 680)
mal na konte Lukáš Podzámsky, člen domácej Slávie. Druhú priečku obsadil popredný slovenský triatlonista Andrej Orlický (TT
Trnava, 15 630 m) a tretí skončil ďalší člen
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domáceho modro-žltého klubu, Michal Puškár (15 500 m). Medzi ženami triumfovala
na conipurovom povrchu Denisa Kušnierová z ŠKP Trnava (14 580) pred Katarínou
Remišovou (Fešák Team Trnava, 13 235 m)
a Silviou Blahovou (Triatlon Team Trnava,
12 700 m). Mimochodom, naše krajské
mesto sa pýši v rámci Slovenska najstarším vytrvalostným behom v trvaní 60 minút
na atletickom ovále. Jeho premiére poskytli priestor 10. novembra 1977 na štadióne
bývalej Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, ktorá sa stala začiatkom sedem-

desiatych rokov známou slovenskou baštou
džogingu. Tamojšia škvarová štvorstovka
na sídlisku Prednádražie bola veľmi kvalitná, keďže išlo o dielo vynikajúceho českého
staviteľa atletických oválov Jaromíra Siberu.
V osemdesiatych rokoch sa na nej dokonca
behávala jarná, letná a jesenná hodinovka.
Preto v kronike tohto obľúbeného vytrvalostného podujatia figuruje už šiesta desiatka kapitol. Pri 51. dejstve (2007) sa preteky prvý raz uskutočnili ako Memoriál Pavla
Minicha, na uctenie si pamiatky bývalej maratónskej, biatlonovej a šachovej legendy.
-lies-

Hrajte kráľovskú hru
s Novinkami z radnice
Skladba č. 10, Jozef Taraba,
Szachy 1978, Mat 2. ťahom (12 – 9)
Dvojťažka na diagrame získala v poľskom
šachovom časopise 1. čestné uznanie (čo je
druh vyznamenania ako umeleckého diela)
v konkurencii 90 dvojťažiek od 60 autorov
zo 16 štátov. Jej autorom bol významný
slovenský šachový skladateľ (1947 – 2000)
pochádzajúci z Trakovíc pri Trnave. Povolaním bol ekonomický inžinier a zložil 233
šachových úloh (väčšinou dvojťažiek). Od
roku 1975 až do svojej smrti žil v Kežmarku, kde pracoval ako hlavný ekonóm poľnohospodárskeho družstva a neskôr ako
audítor. Okrem kompozičného šachu sa
v mladosti aktívne venoval aj futbalu. Nebyť zákernej choroby, bol by sa dožil 16. novembra 65 rokov. V skladbe je skrytá zvodnosť 1.Je6?, ktorá nevedie k cieľu, a preto
treba nájsť iný správny ťah bieleho. Biely
ťahá a dá čiernemu mat druhým ťahom.

Riešenie skladby č. 9 (Labai): Zvodnosť 1.Da6? hr. 2.Dxe6 mat, 1. - c4,e5,d3
2.Dc6,Jf6,Dxd3. Vyvrátenie zvodnosti: 1.
- Ke4!; Rieši: 1.De2! hr. 2.Dxe6 a 2.Jf6
mat, 1. - c4,d3 2.De5,Dxd3 mat. Jednoduchá miniatúrka s dvojitou hrozbou v rieše(GK)
ní a zámenou matu.

Rok s baklažánmi
Tatársky pikantný šalát
Potrebujeme: 2 baklažány, 2 štipľavé a 2 neštipľavé mäsité papriky, (prípadne aj feferónky), citrón, cesnak, olivový olej, mleté čierne korenie, soľ.
Baklažány a papriky opečieme na platni (alebo v trúbe), pokvapkáme vodou, zakryjeme utierkou a necháme stáť. Po chvíli stiahneme šupu z baklažánov a paprík.
Upečené baklažány a papriky pokrájame na drobné kúsky. V mise pokvapkáme citrónovou šťavou a zmiešame s olejom, korením a soľou. Pridáme pretlačený cesnak (oleja
a cesnaku nikdy nie je dosť).
Necháme odstáť, premiešame a podávame ako pikantnú prílohu ku grilovanému
alebo pečenému mäsu.
Sériu receptov s baklažánmi pripravuje MUDr. Bohumil CHMELÍK
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Súvislosť očkovania s kolektívnou imunitou
Ako súvisí zaočkovanosť populácie s kolektívnou imunitou a verejným zdravím, sa redakcia Noviniek z radnice opýtala regionálnych hygieničiek MUDr.
Ľubice Kollárovej a MUDr. Miriam Ondicovej z Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Trnave.
Na tému vybraných infekčných ochorení ako i o možnostiach ich prevencie sme na
stránkach vášho mesačníka už písali. Každoročne v mesiacoch august a september
vykonávajú epidemiológovia na Slovensku v rámci ich spádovej pôsobnosti kontrolu
očkovania detskej populácie vo všetkých pediatrických ambulanciách. Úroveň zaočkovanosti populácie je mierou kolektívnej imunity, ktorá chráni verejné zdravie v oblasti
vybraných infekčných ochorení prenosných z človeka na človeka.
Prečo sa táto kontrola vykonáva?
Kontrolu očkovania populácie upravujú
právne normy – zákon č. 355/2007 Z.
z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhláška č. 585/2008 Z. z.
o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Kontrola očkovania je súčasťou epidemiologickej surveillance (bdelosti) nad
výskytom a šírením závažných infekčných ochorení v populácii.
Skutočne sú ochorenia, proti ktorým
sa u nás povinne očkuje, také závažné?
Áno, ide o ochorenia, ktoré v období pred
začatím povinného očkovania mali vysokú smrtnosť alebo po ich prekonaní nezriedka zanechávali ťažké následky na
zdravotnom stave ľudí.
Aká je zaočkovanosť detskej populácie na Slovensku?
Zaočkovanosť proti väčšine ochorení preventabilných (t. j. tých, ktorým je možné
predchádzať očkovaním) je na celoslovenskej úrovni ako i regionálnych úrovniach dlhodobo vysoká, percento zaočkovanosti sa pohybuje v priemere okolo
99,5 %. Toto vysoké percento vypovedá
zároveň o veľmi dobrej úrovni kolektívnej
imunity populácie proti 10 vybraným prenosným ochoreniam, ktoré sú preventabilné očkovaním.
Kto tvorí tie chýbajúce percentá do
celej stovky?
Sú to tie deti, ktoré z dôvodu zdravotných
kontraindikácii voči jednotlivým očkovaniam nemôžu byť zaočkované. Tieto deti
chráni pred ochoreniami práve vysoká
úroveň kolektívnej imunity.
Čo by sa stalo, keby úroveň zaočkovanosti v populácii výrazne klesla?

Znamenalo by to, že nezaočkovaná populácia by nemala ochranné hladiny protilátok a bola by vnímavá na tie infekcie,
ktoré sú preventabilné očkovaním. Čím je
úroveň kolektívnej imunity voči jednotlivým ochoreniam nižšia, či už na národnej,
regionálnych alebo lokálnych úrovniach,
tým je vyššie riziko vzniku a šírenia epidémií týchto ochorení. Takáto situácia
nastala nedávno vo vyspelých krajinách
západnej časti EÚ (Francúzsko, Nemecko,
Taliansko, Španielsko, Belgicko), kde namiesto povinného očkovania bolo presadené len odporúčané očkovanie, čím sa po
určitom čase kolektívna imunita populácie
natoľko oslabila, že výrazne poklesla pod
ochrannú 95 %-nú hranicu na národnej
úrovni (na regionálnych úrovniach ešte
nižšie) a dnes tieto krajiny zápasia s epidémiami osýpok. Podobná situácia vznikla
i na Ukrajine, v Bulharsku a v Rumunsku.
Kedysi sa osýpky bežne vyskytovali ,
prečo sú dnes považované za závažné ochorenie?
Predovšetkým si ich nemožno mýliť s ovčími kiahňami – varicellou. Osýpky vždy
boli a sú vysoko nákazlivé vírusové ochorenie prenosné vzduchom, čiže ochrana
bežnými hygienickými opatreniami je
prakticky nulová, tak, ako pri všetkých
vírusových ochoreniach, liečba je problematická a časté sú aj komplikácie – zápaly mozgu s trvalými následkami a ťažké
zápaly pľúc. Pred začatím očkovania na
Slovensku v roku 1969 sa toto ochorenie
tiež aj u nás epidemicky šírilo. V dôsledku
vysokej úrovne zaočkovanosti proti osýpkam sa ich výskyt na Slovensku dlhodobo
drží na nulových hodnotách.
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Chráni kolektívna imunita populáciu
proti všetkým ochoreniam, proti ktorým sa povinne očkuje?
Kolektívna imunita chráni populáciu najmä proti tým ochoreniam, ktoré sú prenosné z človeka na človeka: ochranný
účinok sa neprejavuje napr. pri antropozoonózach (tetanus) – pretože hoci ide
o infekčné ochorenie, nie je prenosné
z človeka na človeka. Povinne sa proti
nemu očkuje preto, že ide o ochorenie
prenášané spórami baktérií, ktoré celé
desaťročia prežívajú vo vonkajšom prostredí (v pôde, v prachu...), a pri infikovaní
vnímavej osoby cestou aj drobného pora-

nenia má toto ochorenie vysokú smrtnosť.
Čo ak niekto odmietne povinné očkovanie?
Vidíme tu paradox: osoby bez zdravotných
kontraindikácií odmietajúce očkovanie sa
odvolávajú na ochranný účinok kolektívnej
imunity (na nulový výskyt ochorení, ktorý
je však dosiahnutý práve vysokou zaočkovanosťou) populácie, pričom sa svojím
postojom pričiňujú o postupné oslabovanie ochranného účinku kolektívnej imunity. Preto týmto postojom – aj keď sú zatiaľ
tieto osoby zdravé, ohrozujú v oblasti prenosných ochorení verejné zdravie.
Novinky z radnice ďakujú za rozhovor

Návrhy na udelenie ocenenia mesta Trnavy
Do konca tohto kalendárneho roka môžu občania opäť podávať svoje návrhy na osobnosti alebo kolektívy, ktoré podľa ich názoru spĺňajú podmienky
na udelenie ocenení mesta Trnavy. Podľa všeobecne záväzného nariadenia sú
stanovené druhy ocenení a podmienky k ich udeleniu takto:
■ Čestné občianstvo mesta Trnavy
osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o mesto Trnava a jeho obyvateľov, o priateľstvo medzi národmi a partnerskými mestami, alebo ktoré obohatili
ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Čestné občianstvo mesta Trnava
možno v odôvodnených prípadoch udeliť in memoriam.
■ Cena mesta Trnavy
za vynikajúce tvorivé výkony, za významné umelecké úspechy, ktoré prispeli významným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta, za propagáciu a zviditeľňovanie mesta
doma i v zahraničí. Cenu možno udeliť jednotlivcom i kolektívom, v odôvodnených
prípadoch aj in memoriam.
■ Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy
za významnú činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a mimoriadne výkony
v oblasti kultúry, športu, vedy, techniky, podnikania a podobne. Cenu možno udeliť
jednotlivcom i kolektívom.
■ Pamätné tabule, busty alebo pomníky
Mestské zastupiteľstvo môže schváliť zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule,
busty alebo pomníka
za mimoriadne výkony obyvateľov Trnavy, ktoré obohatili ľudské poznanie, resp.
národnú kultúru a presiahli regionálny význam,
za mimoriadne aktivity obyvateľov Trnavy, ktoré prispeli k upevneniu štátnosti a ekonomickému rastu nášho štátu,
za mimoriadne aktivity obyvateľov Trnavy v boji za mier a ľudské práva presahujúce regionálny význam,
za mimoriadne významnú činnosť osôb alebo inštitúcií, ktoré sa zaslúžili o to, že
podstatne vzrástol nadregionálny význam Trnavy.

Návrhy na udelenie ocenení je potrebné doručiť do 31. decembra na adresu: Mgr.
Viera Hrdinová, Kancelária primátora – referát protokolu, Hlavná 1, 917 71 Trnava.
Predložené návrhy posudzuje komisia pre udeľovanie ocenení a schvaľuje mestské
zastupiteľstvo.
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Kedy budeme mať svadbu, miláčik?
Mestský úrad v Trnave a Matričný úrad oznamujú občanom, že v roku 2013
stanovili pre akt uzavretia manželstva nasledovné termíny:
12. január; 26. január
9. február; 23. február
9. marec; 23. marec
13. apríl; 27. apríl

11.
15.
13.
10.

máj; 25. máj
jún; 29. jún
júl; 27. júl
august; 24. august

7. september; 28. september
12. október; 26. október
9. november; 23. november
7. december; 14. december

Akt uzavretia manželstva je potrebné dohodnúť na Mestskom úrade v Trnave – na
matričnom úrade, Trhová 3 (tel. 32 36 182)
O spoločenskom obrade uvítania do života sa informujte na radnici v Trnave, referát protokolu Hlavná ul. č.1 – 2. poschodie, č. dv. R 32 (tel. 32 36 343).

POZVÁNKY
GALÉRIA JÁNA KONIARKA
■ 9. novembra o 16.30 h
v Kopplovej vile
vernisáž výstav
Trienále plagátu Trnava 2012
FINALISTI TRIENÁLE PLAGÁTU
TRNAVA 2012
Kategória A –
Synagóga – Centrum súčasného umenia
Kategória B a C –
Jezuitský kláštor pri Kostole Najsvätejšej
Trojice
Kurátor: Róbert Paršo
■ VÝSTAVA MEDZINÁRODNEJ POROTY TPT 2012 –
Kopplova vila, Galéria Jána Koniarka
Kurátor: Róbert Paršo
■ JOZEF DÓKA ML. A TRIENÁLE
PLAGÁTU TRNAVA
Retrospektívna výstava zakladateľa
Trienále plagátu Trnava Jozefa Dóku ml. –
Kopplova vila
■ MASTER’S EYE AWARD 2012 –
Fons Hickmann
Výstava laureáta ocenenia
Master’s Eye Award za rok 2012 –
Synagóga – Centrum súčasného umenia
Kurátor: Róbert Paršo
Trvanie výstav – 9. november 2012 –
3. február 2013
■ 9. novembra o 18.00 h
v Divadle Jána Palárika
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

A UDEĽOVANIE CIEN TRIENÁLE
PLAGÁTU TRNAVA 2012
■ LOURDES ZOLEZZI – PLAGÁTY
Výstava významnej mexickej grafickej
dizajnérky, čestnej hosťky TPT 2012 –
západné krídlo radnice
Kurátor: Róbert Paršo
Trvanie výstavy – 9. november 2012 –
13. december 2012
■ VÝSTAVA PLAGÁTOV
„v pouličnej galérii“ ČSOB Trnava –
vitríny banky, Hlavná 14, Trnava
Trvanie výstavy – 9. november 2012 –
3. február 2013
■ POSTER TO POSTER
Výstava kolekcií plagátov z archívu O.Z.
Poster – klUb3, Kopplova vila
Trvanie výstavy – 10. november 2012 –
3. február 2013
9. novembra 2012 budú všetky expozície TPT 2012 prístupné zdarma od
16.30 do 22.00 h
Stále expozície v Kopplovej vile GJK
■ 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 reprezentujúce vývoj portrétneho maliarstva od konca 18.storočia po súčasnosť zo zbierok GJK
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AKCIE / AKTIVITY
■ 4. – 10. novembra, Klub3,
Kopplova vila GJK
POSTER TO STREET & STREAM
Medzinárodný workshop zameraný na
streetart a streaming eventov na web,
využívajúci vizuálne podklady TPT 2012
Organizátor: OZ Poster
Lektori: Tomasz Bierkowski (POL), Bob
Stránský (CZE), Marcel Benčík (SVK)
■ 8. novembra od 13.00 do 15.00 h,
UCM Trnava – kino OKO
FONS HICKMANN a LOURDES ZOLEZZI
Prednáška nemeckého dizajnéra prof.
Fonsa Hickmanna, víťaza Master’s Eye
Award a grafickej dizajnérky Lourdes Zolezzi z Mexika – čestných hostí TPT 2012
■ 8. november – 13. december,
Galéria Kníhkupectva AF
na Štefánikovej ulici
(TY(PO)LONIA)
Ukážky knižných projektov z produkcie
Štúdia typografie na Akadémii výtvarných
umení v Katoviciach
Kurátor výstavy: Tomasz Bierkowski
■ 28. novembra o 19.30 h
v Kopplovej vile
PechaKucha Night vol. 6
zameraná na grafický dizajn

KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO
ZNOVU ZAČÍNAME!
Otvárajú sa nové kurzy pre seniorov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s počítačom.
Záujemcovia, hláste sa na tel. čísle
033/55 11 782, kl. 14, alebo osobne
v študovni knižnice na 2. poschodí
■ 6. – 7. novembra
v hudobnom oddelení
na Ul. M. Schneidera Trnavského
ROZPRÁVAČSTVO A DRAMATIZOVANÉ ČÍTANIE
Workshop pre knihovníkov pracujúcich
s deťmi. V spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou. Vedie Mgr. A. Martin Hak
■ 7. novembra o 16.00 h
v čitárni BERNOLÁK – prezentácia knihy Mariána Tkáča, autora literatúry faktu
a historickej beletrie. Súčasťou bude
i otvorenie výstavy Slovenskej národnej
knižnice Anton Bernolák a bernolákovské

hnutie. Výstava bude v knižnici do 31.
novembra 2012
■ 8. novembra o 17.00 h,
Incheba Bratislava – Bibliotéka 2012
MÁTE MOJE SLOVO!
ANTON BERNOLÁK A JEHO TOVARIŠI
Členovia Fóra humoristov sa uchádzajú
o členstvo v učenom tovarišstve.
Moderujú: Eva Jarábková-Chabadová
a Peter Dobák
Hudba: Karol Bodorik a Marián Makar Mrva
■ 15. novembra o 17.00 h v čitárni
LADISLAV HANNIKER: MREŽE
Stretnutie s Lacom Hannikerom a jeho
novou knižkou
■ 15. novembra o 10.00 a 13.00 h
v pobočke Tulipán
ROZPRÁVKY NIELEN NA ČÍTANIE
Prezentácia knihy pre deti s terapeuticko-edukačným zameraním za účasti autorky
PhDr. Andrey Nagyovej
10.00 h Stretnutie s deťmi –
oddelenie pre deti
13.00 h Prednáška a inštrukcie ako
pracovať s knihou pre pedagógov
■ 17. novembra o 21.00 h
v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Plárika
JESENNÝ VÝBER
Umelecká kompozícia z tvorby členov
literárnych klubov Trnavy. Podujatie
v spolupráci s Divadlom Jána Palárika
a Klubom priateľov Trnavy bude súčasťou
celoslovenskej akcie Noc v divadle
■ 22. novembra o 17.00 h
v štúdiu Divadla Jána Palárika
SMIEM SI PRISADNÚŤ?
Prezentácia novej knihy Miroslava Danaja.
V spolupráci s Divadlom Jána Palárika
v Trnave a Klubom priateľov Trnavy
■ 29. novembra o 17.00 h
v čitárni
ČÍTAME EVITOVKY
Stretnutie s autorkami ženských románov
Tatianou Čuperkovou a Monikou Macháčkovou
■ IGOR FIODOROVIČ STRAVINSKIJ
Hudobno-slovné pásmo k 130. výročiu narodenia hudobného skladateľa. Záujemcovia o kolektívnu návštevu si môžu dohodnúť
termín osobne v hudobnom oddelení, telefonicky (033/55 11 590) alebo e-mailom
hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk
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SÚŤAŽNÉ PIATKY PRE DETI
v oddelení pre deti
■ 2. 11. o 10.00 h Kufor plný vedomostí
■ 16. 11. o 15.00 h Vedomostný milionár
■ 23. 11. o 15.00 h S abecedou do sveta
■ 30. 11. o 15.00 h Spoznaj hravo svoje telo

DIVADLO JÁNA PALÁRIKA
■ 4. nedeľa 17.00 h
POCTA EVE KOSTOLÁNYIOVEJ –
Spomienkové pásmo pri príležitosti nedožitých 70. narodenín
■ 6. utorok 10.00 h
800 MÍĽ PO AMAZONKE
■ 7. streda 19.00 h KOMÉDIA OMYLOV
■ 9. piatok 18.00 h
TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA 2012 –
8. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov
■ 10. sobota 18.00 h
BENEFIČNÝ KONCERT –
Liga proti rakovine
■ 11. nedeľa 16.00 h
TRAJA TUČNIACI
■ 12. pondelok 10.00 h
TRAJA TUČNIACI
■ 3. utorok 19.00 h
PRESTUPNÁ STANICA
■ 14. streda 19.00
ŽENA Z MINULOSTI Mestské divadlo
Žilina
■ 15. štvrtok 19.00 h MALÉ PENIAZE
■ 16. piatok 10.00 h MACO MAŤO
hľadá hniezdo
■ 17. sobota NOC DIVADIEL 2012
■ 21.00 h v Zrkadlovej sieni
JESENNÝ VÝBER – Umelecká kompozícia
z tvorby členov literárnych klubov Trnavy
■ 18. nedeľa 16.00 h
SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV
– Monika Gerbócová, Spišské divadlo
Spišská Nová Ves
■ 19. pondelok 9.00 h, 11.00 h
SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV
■ 20. utorok 19.00 h EUGEN ONEGIN
■ 21. streda 19.00 h VRÁTILA SA
RAZ V NOCI
■ 22. štvrtok 10.00 h ZMIERENIE alebo DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
■ 24. sobota 15.00 h
ŠÍPKOVÁ RUŽENKA, STATOČNÝ

KRAJČÍRIK – Z baletu Oskara Nedbala
Z rozprávky do rozprávky, Súkromné tanečné konzervatórium D. Nebylu v Trnave
■ 18.00 h ŠÍPKOVÁ RUŽENKA, STATOČNÝ KRAJČÍRIK – PREMIÉRA
■ 25. nedeľa 16.00 h O VEĽKOM
JEDÁKOVI A ČAROVNOM KABÁTE –
Bábkové divadlo ŽILINA
■ 26. pondelok 19.00 h MALÉ PENIAZE
■ 27. utorok 19.00 h KOMÉDIA OMYLOV
■ 28. streda 10.00 ADELKINA CESTA
ZA ŠŤASTÍM
■ 19.00 h VŠETKO O MUŽOCH
■ 29. štvrtok 19.00 VRÁTILA SA RAZ
V NOCI
■ 30. piatok 19.00 h ZMIERENIE alebo
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
ŠTÚDIO
■ 9. piatok 20.00 h
TAJOMNÝ POKOJ VECÍ
■ 15. štvrtok 10.00 h
STAVITELIA BUDÚCNOSTI
■ 16. piatok 19.00 h PARVA ROMA
■ 17. sobota NOC DIVADIEL 2012
■ 19.00 h DNES V CENTRE –
Šou z tvorby kolektívu DISK Trnava
■ 22.00 h STAVITELIA BUDÚCNOSTI
■ 19. pondelok 19.00 h
TAJOMNÝ POKOJ VECÍ – derniéra

ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM
KLARISKÝ KLÁŠTOR, Múzejné námestie 3
EXPOZÍCIE:
ARCHEOLÓGIA, GOTICKÁ TRNAVA, DEJINY TRNAVY, UMELECKÉ REMESLO V ČÍNE
A JAPONSKU, KAMPANOLOGICKÁ EXPOZÍCIA, ORATÓRIUM, ĽUDOVÁ HRNČINA,
ĽUDOVÝ ODEV ZÁPADNÉHO SLOVENSKA, PRÍRODA MALÝCH KARPÁT, KRÁSA
ZAŠLÝCH ČIAS, ŠTEFAN CYRIL PARRÁK –
POCTA KRÁĽOVI ZBERATEĽOV, SAKRÁLNE
PAMIATKY
VÝSTAVY:
■ DIVADELNÝ PLAGÁT
výstava plagátov
z Divadla Jána Palárika v Trnave
v rámci Trienále plagátu Trnava
sprístupnená od 9. 11. 2012
výstava do 15. 1. 2013
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■ SV. CYRIL A METOD
detské motívy na plagáty
sprístupnená od 9. novembra
výstava do 30. 11. 2012
■ EVA KOSTOLÁNYIOVÁ V ČASE
výstava k nedožitým 70. narodeninám speváčky
vernisáž vo štvrtok 15. novembra o 17.00 h
do 15. 1. 2013
■ ŽITNOOSTROVNÉ PASTELKY – výber
z výstavy výtvarnej tvorby detí z MŠ
Žitnoostrovné osvetové centrum
Vernisáž vo štvrtok 4. októbra o 15.00 h
do 4. 11. 2012
■ ŽIVOT KLARISIEK V TRNAVE
do 19. 5. 2013
■ MINERÁLY SVETA
výstava z geologickej zbierky múzea
doplnená fotografiami
do 24. 2. 2013
■ TRNAVSKÉ DROBNOSTI
do 30. 4. 2013
■ ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Prvý predmet zo zbierky Š. C. Parráka
PODUJATIA
■ CYKLUS PREDNÁŠOK
Š. C. Parrák a jeho zbierka – Mgr. A. Cintulová
na objednanie 033/5512913
■ NEDELE V MÚZEU
Každú nedeľu v klariskom kláštore od
15.00 h prezentácia DVD – na objednanie
DOM HUDBY M. SCHNEIDERA
TRNAVSKÉHO
Ul. M. Schneidera Trnavského 5
EXPOZÍCIE:
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO, DEJINY CIRKEVNÉHO
HUDOBNÉHO SPOLKU, DVORANA SLÁVY
DOBRA
■ NA VLNÁCH MELÓDIÍ
výstava rádií – do 31. 12. 2013
■ HISTÓRIA POPULÁRNEJ HUDBY V TRNAVE DO ROKU 1989
MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY –
OLÁHOV SEMINÁR
Námestie sv. Mikuláša 10
EXPOZÍCIA
■ WILLIAM SCHIFFER –
ŽIVOT A DIELO SOCHÁRA A MEDAILÉRA

■ ANTON BERNOLÁK
Výstava k 250. výročiu narodenia
do 31. 12. 2013
■ NÁSILIE A SMRŤ V MINULOSTI
na tlačiach z fondu historickej knižnice ZsM
do 28. 2. 2013
Západoslovenské múzeum, Galéria Jána
Koniarka, Divadlo Jána Palárika a Knižnica
Juraja Fándlyho sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja

KALOKAGATIA
■ 6. a 7. novembra
MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO FUTSALE
základné kolá, žiačky a žiaci podľa rozpisu na školách
■ 7. novembra o 9.00 h
v kine Hviezda
SUPER STAR – okresná súťaž žiakov
základných aj stredných škôl v speve
populárnej piesne
■ 12. novembra o 9.00 h
v Mestskej športovej hale
DEŇ ŠTUDENTOV – súťaž v streetballe
a v pretláčaní rúk
■ 17. novembra o 7.15
na železničnej stanici v Trnave
TURISTICKÝM CHODNÍKOM K HRADU
BECKOV – odchod vlakom o 8.30 h do
Nového Mesta nad Váhom
■ 14. novembra o 8.00 h v K-CVČ
MAJSTROVSTVÁ OKRESU V ŠACHU –
študenti stredných škôl
■ 15. novembra o 8.00 h v K-CVČ
MAJSTROVSTVÁ OKRESU V ŠACHU –
žiaci základných škôl
■ 14. a 15. novembra
STOLNÝ TENIS – študenti stredných
škôl, podľa rozpisu na školách
■ 19. novembra o 9.00 h v K-CVČ
HLASOVÁ VÝCHOVA PRE
PEDAGÓGOV ZŠ
■ 19. až 23. novembra v K-CVČ
ODBORNÉ PREDNÁŠKY z oblasti psychológie a protidrogovej prevencie pre
žiakov základných a stredných škôl
■ 20. a 21. novembra
STOLNÝ TENIS – žiaci aj žiačky ZŠ podľa rozpisu na školách
■ 22. novembra o 11.00 h
v ŠG J. Herdu
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HALOVÉ VESLOVANIE – krajské kolo SŠ
■ 26. novembra o 8.00 h
v Mestskej športovej hale
AEROBIK MARATÓN – krajské kolo SŠ
■ MOJE PRÁZDNINY –
okresná súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe pre žiakov ZŠ II. stupňa. Svoje zážitky
z prázdnin daj na papier ,pošli, prípadne
prines do K – CVČ do 12. novembra. Na
každej práci musí byť uvedené meno
autora, vek, trieda a škola.
■ MAĽOVANÝ SEN VIANOC –
výtvarná súťaž pre detí materských
a základných škôl. Deti tvoria práce podľa
vlastnej fantázie. Prácu označenú menom
a priezviskom autora, vekom a školou či
škôlkou, ktorú navštevuje, treba priniesť
do 3. decembra 2012 do K-CVČ
■ KLUBOVÉ PONUKY –
pondelok až štvrtok pre malých i veľkých,
skupiny aj jednotlivci, v čase od 9.00 –
12.00 h a od 13.00 – 15.00 h v K-CVČ.
Pripravené sú športové a zábavné aktivity
(stolný tenis, stolný futbal, kinect, spoločenské hry, tvorivé dielne, zábavné hry
a súťaže)
■ MAMA KLUB na Limbovej ulici –
pre mamičky s deťmi na MD v pondelok,
utorok, štvrtok, piatok od 8.00 do 12.00
a od 15.00 do 18.00 h
Okružná 20, www.trnavskemc.sk

TRNAVSKÉ MATERSKÉ CENTRUM
■ 1. 11. ANGLIČTINA AJ PRE MAMY
kurz podľa Oxford English pravidelne
každý štvrtok o 9.00 h začiatočníci, 9,50
h pokročilí
■ 2. 11. od 9.00 do 12.00 POHRAJME
SA SPOLU – otvorená herňa
■ 5. 11. o 10.00 h NAUČME SA PESNIČKU – s Andrejkou
■ 6. 11. o 9.00 a o 11.00 h HUDOBNÁ
ŠKOLA YAMAHA – Robík –
pre deti vo veku 4 – 18 mesiacov
■ 10.00 h PRVÉ KRÔČIKY K HUDBE
pre deti vo veku 1,5 – 4 roky
■ 15.30 – 18.00 h POHRAJME SA
SPOLU – otvorená herňa
■ 7. 11. o 9.00 h KURZ NEMČINY –
pravidelne každú stredu, vedie Daniela
Bartošovičová

■ 10.00 h CVIČENIE NA FITLOPTÁCH
– pre matky s deťmi hravou formou
■ 9. 11. od 9.00 do 12.00 POHRAJME
SA SPOLU – otvorená herňa
■ 10. 11. o 9.30 h KURZ PRVEJ POMOCI
1. časť, vedie záchranná služba FALCK
■ 12. 11. o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY
– šarkan, tvorivé dielne pre matky s deťmi
■ 13. 11. o 9.00 a 11.00 h HUDOBNÁ
ŠKOLA YAMAHA – Robík –
pre deti vo veku 4 – 18 mesiacov
■ 10.00 h PRVÉ KRÔČIKY K HUDBE –
pre deti vo veku 1,5 – 4 roky
■ 15.30 – 18.00 h POHRAJME SA
SPOLU – otvorená herňa
■ 14. 11. o 9.00 h KURZ NEMČINY –
pravidelne každú stredu, vedie Daniela
Bartošovičová
■ 10.00 h SPIEVANKY – hudobné
stretnutie pri gitare pre najmenších
■ 10.30 h RECEPTÁRIK – Acidkový
bezvaječný koláč, spojené s ochutnávkou
■ 16. 11. o 10.00 h VÝTVARNÉ DIELNE
pre matky s deťmi, vedie výtvarníčka
Andrea Štefančíková
■ 17. 11. o 9.30 h KURZ PRVEJ POMOCI
2. časť, vedie záchranná služba FALCK
19. 11. o 10.00 h NAUČME SA PESNIČKU
– s Andrejkou
■ 20. 11. o 9.00 a 11.00 h HUDOBNÁ
ŠKOLA YAMAHA – Robík – pre deti vo
veku 4 – 18 mesiacov
■ 10.00 h PRVÉ KRÔČIKY K HUDBE –
pre deti vo veku 1,5 – 4 roky
■ 15.30 – 18.00 h POHRAJME SA
SPOLU – otvorená herňa
■ 21. 11. o 9,00 h KURZ NEMČINY –
pravidelne každú stredu, vedie Daniela
Bartošovičová
■ 10.00 h CVIČENIE NA FITLOPTÁCH
– pre matky s deťmi
■ 23. 11. o 10.00 h VÄZBOVÉ SPRÁVANIE – pripútanie v detstve, prednáška
spojená s besedou. Hosť Mgr. Gabika
Ruttmarová, PhD.
■ 24. 11. od 9.30 do 12.00 h BLŠIE
TRHY – zimná burza detského a tehotenského ošatenia a detských potrieb
■ 26. 11. o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY –
chrobáčiky – tvorivé dielne pre matky s deťmi
■ 27. 11. o 9.00 a 11.00 h HUDOBNÁ
ŠKOLA YAMAHA – Robík –
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pre deti vo veku 4 – 18 mesiacov
■ 10.00 h PRVÉ KRÔČIKY K HUDBE –
pre deti vo veku 1,5 – 4 roky
■ 15.30 – 18.00 h POHRAJME SA
SPOLU – otvorená herňa
■ 28. 11. o 9.00 h KURZ NEMČINY –
vedie Daniela Bartošovičová
■ 10.00 h SPIEVANKY – stretnutie pri
gitare pre najmenších
■ 30. 11. o 10.00 h ZAVÁDZAME PRÍRMY diskusia – pravidelné mesačné stretnutie Podpornej skupiny dojčiacich matiek

TRNAVSKÁ NOVÉNA 2012
Božia Matka, zverujeme ti tento Rok viery
(Benedikt XVI.: Porta fidei 15)
Bazilika sv. Mikuláša
■ 12. 11. Mária, ty Matka naša
Vdp. Ľuboš Hašan, farár v Špačinciach
Sv. omša iba o 17.00 h pre deti, po nej
lampiónový sprievod
■ 13. 11. ...aby sme doň vstúpili dvermi viery
P. Vladimír Kasan – benediktín
■ 14. 11. ...aby sme pochopili hodnotu
druhého Vatikánskeho koncilu
P. František Olbert – františkán
■ 15. 11. ...aby sme vedeli evanjelizovať
P. Jozef Kyselica – jezuita
■ 16. 11. ...aby sme sa všetci veriaci
zjednotili s pápežom
P. Pavol Kollár – piarista
■ 17. 11. ...aby sme vedeli pochopiť
obsah viery
P. Štefan Turanský – salezián
■ 18. 11. ...aby sme spoznávali Katechizmus katolíckej cirkvi
P. Gabriel Hunčaga – dominikán
■ 19. 11. ...aby sme žili v službe viery
P. Pavol Kruták – verbista
■ 20. 11. ...aby sme ešte raz prešli dejinami našej viery
P. Norbert Pšenčík – kapucín
■ 21. 11. ...aby sme posilnili svedectvo
lásky
Mons. Ján Orosch – apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy
Sv. omše počas Novény
Vo všedné dni: 6.30, 8.00, 10.00,
16.00, 18.00
Sobota 17. 11.: 6.30, 8.00, 10.00
11.30 h – sv. omša pre maďarsky ho-

voriacich – J. Em. Péter kardinál Erdö –
arcibiskup ostrihomsko-budapeštiansky
16.00, 18.00, 20.00 mládežnícky
program, 24.00 mládežnícka sv. omša
Nedeľa 18. 11.: 7.30, 9.30 sv. omša
s procesiou ulicami Trnavy – Mons. Mario
Giordana – apoštolský nuncius
16.00, 18.00
Spoločné modlitby: 15.00 ruženec Božieho milosrdenstva, 15.15 rozjímavý
ruženec, 17.15 rozjímavý ruženec
V nedeľu 18. 11. pri sv. omši o 9.30 h
bude účinkovať Rímskokatolícky cirkevný
hudobný spolok sv. Mikuláša.
Dirigent: L. Vymazal

KINO HVIEZDA
www.kinohviezda.trnava.sk, www.naoko.sk
1. – 5. ■ SEDEM DNÍ HRIECHU
1. – 3. 11. o 17.30 h, 4. – 5. 11. o 19.30 h
■ SINISTER, 1. – 3. 11. o 19.30 h, 4. –
5. 11. o 17.30 h
3. – 4. ■ ASTERIX A OBELIX V SLUŽBÁCH JEJ VELIČENSTVA
3. 11. o 15.30 h, 4. 11. o 13.30 a15.30 h
6. 11. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ■ ZABRISKIE POINT
20.00 h ■ TRAINSPOTTING – PROJEKT
100 – 2012
7. 11. o 18.00 a 20.00 h ■ MINISTER
8. 11.o 20.00 h ■ KONCERT ANDREJA
ŠEBANA
9. – 12. ■ CILILING A TAJOMSTVO KRÍDIEL
9. 11. o 17.30 h, 10. -11.11. o 13.30
a 15.30 h
■ TWILIGHT SÁGA: SÚMRAK, NOV, ZATMENIE – prvé tri diely naraz
10. – 12. o 17.30 a 19.30 h ■ PATROLA
10. – 11. 11. o 17.30 a 19.30 h, 12. 11.
o 19.30 h
13. 11. ■ FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ■ KRÁĽOVSTVO ZVERSTIEV
20.00 h ■ ROZCHOD NADERA A SIMIN,
PROJEKT 100 – 2012
14. 11. o 17.30 h ■ KRÍŽ CTI (INTO THE
WHITE)
19.30 h ■ ČELUSTE
00.00 h ■ TWILIGHT SÁGA: ÚSVIT – 1.
časť, nočné premietanie
15. 11. o 00.00 h ■ TWILIGHT SÁGA:
ÚSVIT – 2. časť, nočná predpremiéra
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15. – 19. o 17.30 a 19.30 h ■ TWILIGHT
SÁGA: ÚSVIT – 2. časť
17. – 18. ■ CILILING A KRÍDLA ŠŤASTIA
17. 11. o 15.30 h, 18. 11. o 13.30 a 15.30 h
20. 11. ■ FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ■ IMAGINÁRNE LÁSKY
20.00 h ■ ŽIVOT BRIANA, PROJEKT 100
– 2012
21. 11. od 18.00 h ■ NOC V KINE
22. – 26. ■ MAVERICKS: NA DIVOKEJ
VLNE (CHASING MAVERICKS)
22. 11. o 18.00 h, 24. – 25.11. o 19.30
h, 26. a 28. 11. o 17.30 h
■ ATLAS MRAKOV (CLOUDE ATLAS)
22. – 23. 11. o 19.30 h, 26. a 28. 11.
o 19.30 h
23. – 25. o 17.30 h ■WILIGHT SÁGA:

ÚSVIT – 2. časť
24. – 25. ■ HOTEL TRANSYLVÁNIA
24. 11. o 15.30 h, 25. 11. o 13.30
a 15.30 h
27. 11. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ■ CONTROL
20.00 h ■ CHLAPEC NA BICYKLI, PROJEKT 100 – 2012
29. 11. – 3. 12. o 17.30 h 7 ■ PSYCHOPATOV (Seven Psychopaths)
■ NÁVRAT DO SILLENT HILL 3D
29. 11. o 19.30 h, 1. – 3. 12. o 19.30 h
30. 11. – 3. 12. ■ LEGENDÁRNA PARTIA
2D/3D
30. 11. o 17.30 h 2D, 1. a 2. 11. o 13.30
2D a 15.30 h 3D, 3. 11. o 17.30 h

KALENDÁR KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V TRNAVE
■ 4. novembra o 17.00 h
v Divadle Jána Palárika
POCTA EVE KOSTOLÁNYIOVEJ
Spomienkový koncert pri príležitosti nedožitých 70. narodenín speváčky a tanečnice
Účinkujú: Art Music Orchestra a jeho sólisti, Zdeno Sychra a ďalší. Z rozhlasového
archívu odznejú spomienky I. Krajíčka, M.
Dočolomanského, B. Trnečku a iných
Záznam pre vysielanie RTVS – Rádio Regina
Vstupné: 6 €
■ 7. novembra o 17.00 h
v západnom krídle radnice
OKNÁ DO VEČNOSTI
Vernisáž výstavy ikon, ktorú pripravilo
združenie umelcov BonArt
Výstava bude otvorená do štvrtka 22.
novembra každý deň od 10.00 do 12.00
h a od 14.00 do 17.00 h vrátane víkendov
■ 8. novembra o 17.00 h
na Trhovej ulici 2
BYLINKY A ČAJE O PÉCI
Záverečné stretnutie kurzu o rôznych spôsoboch využitia aromatických a liečivých bylín bude venované čarovným vôňam Vianoc
Lektorka: Margita Drobná
■ 8. novembra o 18.00 h
v západnom krídle radnice
LOURDES ZOLEZZI – PLAGÁTY
Vernisáž výstavy plagátov významnej mexickej grafickej dizajnérky Lourdes Zolezzi,
ktorá je čestným hosťom Trienále plagátu
Trnava 2012

Kurátor výstavy: Róbert Paršo
Výstava bude otvorená v piatok 9. novembra od 16.30 do 22.00 h a do 13. decembra každý utorok a štvrtok od 10.00 do
12.00 h a od 14.00 do 17.00 h
■ 9. novembra o 16.30 h
v Galérii Jána Koniarka – Kopplovej vile
Vernisáž výstav TRIENÁLE PLAGÁTU
TRNAVA 2012
■ 9. novembra o 18.00 h
v Divadle Jána Palárika
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
A UDEĽOVANIE CIEN TRIENÁLE
PLAGÁTU TRNAVA 2012
■ 10. novembra od 19.00 h
v trnavskom Motobare
BLUES MOODS – festival bluesovej hudby
Účinkujú: ZVA 12-28 Band, Blues 8, Juraj
Schweigert & Blues Groove, Bluesweiser
■ 15. novembra o 17.00 h
v Západoslovenskom múzeu –
klariskom kláštore
EVA KOSTOLÁNYIOVÁ V ČASE
Vernisáž výstavy portrétnych i nevšedných
reportážnych fotografií speváčky a tanečnice, dobovej tlače i dokumentov pri príležitosti nedožitých 70. narodenín
Výstava bude po 4. februári 2013 uvedená
v RTVS – Galérii Slovenského rozhlasu na
Mýtnej ul. v Bratislave
Vstup voľný
■ 16. novembra od 19.00 do 24.00 h
v západnom krídle radnice

40
STRAŠIDLÁ NA RADNICI
Kompánia trnavských žoldnierov a Trnavský šermiarsky cech pripravili program
plný strašidiel, bojujúcich démonov,
čarodejníc a upírov. Nebude chýbať ani
kat a jeho mučiareň. Vstupy budú každú
polhodinu, vstupné pre dospelých 2 eurá,
pre deti a študentov 1 euro
■ 16. novembra o 20.00 h
v Amfik Cafe
BYSTRÍK S KAPELOU
■ 17. novembra o 21.00 h
v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika
JESENNÝ VÝBER
Umelecká kompozícia z tvorby členov literárnych klubov Trnavy. Podujatie v spolupráci s Divadlom Jána Palárika a Klubom
priateľov Trnavy bude súčasťou celoslovenskej akcie Noc v divadle
■ 19. novembra o 18.00 h
v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika
TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JESEŇ 2012
MARTINO HAMMERLE-BORTOLOTTI – spev
Daniela Velebová – klavír
■ 19. novembra o 19.00 h
v DK Tirnavia
NEDVĚDI V TIRNAVII
Koncert Františka a Honzu Nedvědovcov –
nový program pri príležitosti
40. narodenín ich folkovej skupiny Brontosauri
Vstupné: 13 eur
■ 22. novembra o 18.00 h
v štúdiu Divadla Jána Palárika
SMIEM SI PRISADNÚŤ?
Literárno-hudobný program zostavený
z aforizmov z tvorby Miroslava Danaja
pripravili Klub Priateľov Trnavy v spolupráci s Divadlom Jána Palárika a Knižnicou
Juraja Fándlyho.
Účinkujú Miroslav Danaj, Zlata Matláková,
Pavol Tomašovič a hudobníci Peter Bonzo
Radváni, Marián Makar Mrva.
Vstup je voľný, ale počet miest je limitovaný kapacitou štúdia.
Rezervácie: viera.malatinkova@trnava.sk,
t. č.: 32 36 345
■ 23. novembra o 20.00 h
v Amfik Cafe
JANA ANDEVSKA

■ 23 – 24. novembra v kine OKO
PAREVO – Medzinárodný festival dokumentárnych filmov venovaný najmä
udalostiam v roku 1956, 1968, 1980
a 1989. Hlavným cieľom festivalu je
popularizácia demokracie v Európe medzi
mládežou. Vstup voľný
■ 24. novembra o 20.00 h
v Divadelnom štúdiu DISK
PONOR (Sladké hry minulej sezóny)
Autori: Blaho Uhlár a kolektív DISK, réžia
B. Uhlár
Hudba: Ludwig van Beethoven
Účinkujú: Monika Babicová, Jozef Belica, Milan Brežák, Daniel Duban, Monika
Chudá, Ivan Kazimír, Branislav Mosný, Ján
Rampák, Alžbeta Sersenová, Petra Sokolovská
Predaj vstupeniek: TTi mestská veža,
www.ticketportal.sk
Cena vstupenky: 3,50 €
■ 24. novembra o 20.00 h
v Amfik Cafe
CAFE DE NUIT – hosťom v nočnej kaviarni Mirky Čibenkovej bude režisér, herec
a spevák Kamil Žižka
■ 25. novembra o 14.30 h
na radnici
MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ KLÁŠTORA
A KOSTOLA SV. KATARÍNY
V DECHTICIACH
Lektor: Peter Herceg, predseda združenia
Katarínka
Predpredaj lístkov v informačnom centre
Trnava Tourism
Deti do 15 rokov bezplatne, študenti, seniori 1 euro, dospelí 2 eurá
■ 27. novembra o 17.00 h
v západnom krídle radnice
BETLEHEMY OČAMI MÁRIE
HANUSKOVEJ
Vernisáž výstavy keramických betlehemov
Výstava bude otvorená do 31. januára
2013 každý utorok a štvrtok od 10.00 do
12.00 h a od 14.00 do 17.00 h
Pripravujeme:
■ 5. decembra o 17.00 h
v centre mesta
MIKULÁŠ IDE TRNAVOU

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

