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Uzlík, či oko siete?

Začiatok leta mnohých nenadchol. Po teplejšom týždni nastúpilo ochladenie     
a dažde. Častou frázou júlových rozhovorov sa stala poznámka, že „už ani leto 

nie je také, aké bývalo“. Ono akoby počulo naše ponosy a koncom augusta 
nám zavarilo. Opäť sa nám to nepáčilo. Dnes, keď už leto prešlo do jesene, 

vieme, že nie je správne zvaľovať nespokojnosť na počasie. Meteorológovia pri 
hodnotení ročného obdobia spravili priemery teplôt, spočítali, podelili, porovnali 

s minulými rokmi a mohli konštatovať, že tohtoročné leto sa teplotne príliš 
nelíšilo od tých predchádzajúcich.

Pri nadhľade a opustení subjektívnych pocitov zisťujeme, že život má svoje 
zákonitosti. Aj tohtoročné leto bolo nakoniec také, ako sme ho prežili, ako 

sme k nemu pristúpili. To, čo platí o malom úseku života, platí aj pre život ako 
celok. Pri jeho hodnotení môžeme naň hľadieť na základe jednej z jeho epizód 
buď subjektívne, alebo v širšom kontexte. V prvom prípade často prepadáme 
krátkym obdobiam nadšenia či reptania. Zotrvanie v takomto pohľade okliešti 

človeka i svet do malých úsekov bez kontinuity. Strácajú sa súvislosti  
a neobsiahnuteľný celok sa prispôsobuje obmedzenému pohľadu jednotlivca.   

To v ňom časom vyvoláva pocit krivdy. Pekné okamihy sa totiž prirodzene 
striedajú s ťažšími. Intenzita ukrivdenia stúpa s neúmernými požiadavkami 

mysle, ktorá nie je ochotná vnímať realitu. Tá nie je nikdy len o epizóde 
jednotlivca a o pominuteľnej chvíli, ale o sieti vzťahov, ktorých je súčasťou.  

Pravdou je, že celok i sieť súvislostí nemôžeme z našej perspektívy obsiahnuť.  
No vieme, že iba v celku je nám darovaná epizóda vlastnej existencie.  

Iba v ňom sa odkrýva jej zmysel. Tušíme ho na základe reflexie prežitého. 
Toho, do čoho sme vložili srdce i samých seba. Nezávisí to na počasí, krajine, 
politickej príslušnosti či na vierovyznaní. Ak sme si na tomto svete rovní, tak 
iba v tomto širšom kontexte. Vymedzeným nepoznaným úsekom existencie,  

v ktorom dokonca nejde ani o jeho dĺžku. Ide o intenzitu žitia vo vedomí celku. 
V hľadaní porozumenia a vedomia vlastných obmedzení. S tými, ktorí nehľadajú 

vinníkov, ale plnohodnotný život v spoločenstve s inými. V kontinuite s ľuďmi, 
ktorým vďačíme za existenciu. Nejde o priemer ako pri teplotách. Ide o tých, 

ktorí napriek sčítaniam a odčítaniam ostali verní životu v celku, ktorí sa napriek 
fyzickej konečnosti stali dôležitými uzlíkmi siete. Siete, ktorej sme súčasťou. 

Uzlíkom, či prázdnym okom?

Pavol TOMAŠOVIČ 
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Tradíciu vianočných trhov obohatia novinky

Po prvý raz v histórii usporiada vianočné trhy v Trnave trnavská agentúra MediaFlash 
v spolupráci s internetovým portálom www.trnava-live.sk. Projekt oboch partnerov 
schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 4. riadnom zasadnutí  
6. septembra. Dôvodom na zmenu je nielen snaha zvýšiť atraktívnosť tohto tradičného 
podujatia, ale aj snaha znížiť jeho nároky na rozpočet mesta, lebo trnavská samospráva 
každoročne doplácala na organizovanie vianočných trhov sumami v rozmedzí od 5  
do 10-tisíc eur.
Vianočné trhy 2011 budú otvorené od 25. novembra a ukončí ich až Silvestrovská 
oslava v posledný deň roku. Po niekoľko rokov trvajúcej prestávke teda budú mať 
Trnavčania opäť možnosť privítať príchod nového roku spoločne na námestí. Novinkou 
bude aj spoločná oslava Silvestra v centre mesta určená rodinám s deťmi. „Podvečer 
chceme usporiadať tzv. Detský Silvester s programom pre najmenších. Súčasťou 
akcie bude aj malý ohňostroj,” povedal Ivan Novotný z agentúry MediaFlash.
Na trhoch pribudne aj nová atraktívnejšia vianočná výzdoba. Medzi ďalšie pripravované 
zmeny možno zaradiť podávanie vareného vína a teplých nápojov do keramických 
hrnčekov s logom vianočných trhov. Za symbolickú cenu si budú môcť návštevníci 
trhov hrnčeky kúpiť. Zóna s občerstvením bude zastrešená, na námestí pribudnú  
aj nové stánky s pripojením na vodu. Namiesto malého pódia, ktoré bolo niekoľko 
rokov umiestňované v rohu námestia pri fontáne, bude na Trojičnom námestí stáť 
veľké pódium s veľkoplošnou obrazovkou, na ktorom sa uskutoční viac ako 30 
koncertov rôznych žánrov. Ich dramaturgia bude navrhnutá tak, aby si na svoje prišli 

Zmena územného plánu kvôli výstavbe parčíka
Všeobecne záväzné nariadenia o zmene Územného plánu mesta Trnavy  
v prospech realizácie parčíku s oddychovo-relaxačnou plochou pre študentov 
a obyvateľov mesta v priestore medzi Pekárskou a Hornopotočnou ulicou 
schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 4. riadnom zasadnutí 
6. septembra.
Zmena územného plánu počíta v tejto lokalite aj s možnosťou výstavby podzemného 
parkoviska s približne sto štyridsiatimi parkovacími miestami, pokiaľ sa nájde investor, 
ktorý by mal záujem tento projekt realizovať. 
Schválený bol aj návrh VZN určujúci výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole, príspevku v základných umeleckých školách, na čiastočnú úhradu nákladov 
na činnosti Kalokagatie – Centra voľného času a na čiastočnú úhradu nákladov  
a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trnavy.
Poslanci rokovali aj o majetkových záležitostiach a predaji bytov, návrhu  
na poskytnutie dotácií na rok 2011 z rozpočtu mesta a organizačnom zabezpečení 
Vianočných trhov 2011, ktoré by malo priniesť zmeny v prospech ich návštevníkov. 
Odzneli aj správy o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch 
verejného obstarávania v I. polroku 2011, o výsledkoch kontrol uskutočnených  
v mesiacoch júl a august 2011 a o implementácii projektu Mestský priemyselný  
a technologický park Trnava. Poslanci schválili aj spolufinancovanie projektu Rozšírenie 
systému zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v meste Trnave z rozpočtu 
mesta vo výške 5 percent celkových nákladov.
Podrobné informácie o všetkých bodoch každého rokovania mestského zastupiteľstva 
sú zverejnené na webstránke mesta Trnavy.                                                  -red-

Vianočné trhy 2011 na Trojičnom námestí budú v znamení viacerých poz-
itívnych zmien a skončia sa až s príchodom Nového roka 2012
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■ Novinky z radnice majú nového 
dodávateľa grafiky a tlače
Vzhľadom na skutočnosť, že zmlu-
va s doterajším dodávateľom tlače 
a grafickej úpravy Noviniek z radnice 
vypršala, Mesto Trnava na základe 
zákona o verejnom obstarávaní muse-
lo vypísať novú verejnú súťaž na do-
dávateľa tlače a grafickej úpravy, ktorá  
sa uskutočnila v júli 2011. Víťazom 
a novým dodávateľom tlače a grafickej 
úpravy Noviniek z radnice od októbra 
2011 sa na základe najnižšej cenovej po-
nuky stala firma, ktorej údaje sú uvedené 
v tiráži NzR na poslednej strane obálky. 

■ Bezbariérové úpravy v areáli 
Základnej školy A. Kubinu
Mestská samospráva zabezpečuje počas 
letných prázdnin realizáciu bezbariérových 
úprav v areáli Základnej školy na Ulici  
A. Kubinu. Vzhľadom na to, že táto škola 
je orientovaná na vzdelávanie imobilných 
detí, cieľom úprav je umožniť im neprob-
lémový pohyb nielen v priestore školy,  
ale aj prechod na vonkajšie športoviská. 
Vstupné dvere do budovy budú vybúrané 
a nahradené novými z plastových 
profilov. Vybudovaná bude aj rampa, 
ktorá povedie z pavilónu telocvične  
na novú asfaltovú plochu, napojenú  

  V SKRATKE

všetky generácie Trnavčanov. Súčasťou programu zostanú aj obľúbené predstavenia 
detí z trnavských materských a základných škôl.
„Obyvatelia aj návštevníci mesta si za tie roky vianočné trhy obľúbili. Súčasne  
so zachovaním tradičnej atmosféry predsviatočných dní chceme priniesť viac kultúry, 
zážitkov a zlepšiť aj kultúru občerstvenia. Samozrejme, že tradičné podujatia ako 
Radničný čaj, spomínané detské vystúpenia, prijatie Betlehemského svetla a ďalšie, 
zostanú zachované,” zdôraznil Ivan Novotný a dodal:
„Vieme, že mnohých Trnavčanov v minulosti mrzelo, že trhy sa skončili pred  
24. decembrom a ďalej už nepokračovali. Množstvo ľudí v tomto čase nepracuje, 
je to čas ako stvorený na stretnutia s priateľmi a známymi. Aj preto sme sa rozhodli,  
že stánky s občerstvením budú otvorené aj od 26. do 31. decembra a v týchto dňoch 
budú pokračovať aj koncerty na námestí.“                                                                    -red-

Pozvánka na tretí Veľtrh pre seniorov v Trnave
Do tretice všetko dobré, nová tradícia podujatia inšpirujúceho seniorov k ak-
tívnemu životnému štýlu pod názvom Veľtrh pre seniorov už v Trnave úspešne 
zapúšťa korene. Tretí ročník tohto festivalu sa uskutoční 19. a 20. októbra 
v Mestskej športovej hale na Rybníkovej ulici a k osvedčenému programu ako 
bonus tento rok pribudnú aj Drápačky – presnejšie povedané, rovnomenné 
divadelné predstavenie súboru Dino 21. októbra o 17. hodine v kine Hviezda. 
Organizátori z mestskej samosprávy a Strediska sociálnej starostlivosti v Trnave 
opäť ponúknu seniorom široké spektrum možností a inšpirácií ako tráviť aktívne svoj 
voľný čas. Pripravené sú súťaže v spoločenských hrách, tréningy pamäte, škola tanca, 
ukážky cvičenia pre seniorov, bezplatné masáže, ochutnávka liečivých čajov, meranie 
tlaku krvi, poradenstvo v oblasti zdravia, ukážky aranžovania kvetov, atď. V ponuke 
nebudú chýbať knihy, wellness pobyty, lekáreň a zdravotné pomôcky, výrobky zdravej 
výživy, oblátky, medovníky, víno, koláče, syry a občerstvenie. 
O dobrú náladu sa postarajú skupiny folklórne skupiny Trnavček, Borovienka, 
Modrančanka a ľudový rozprávač, domáce hity pre pamätníkov a svetové  
evergreeny zaznejú v podaní hudobných skupín Pramene a Old Boys Jazz Band. So svojím  
programom sa predstavia aj trnavské denné centrá seniorov a hostia z partnerského 
mesta Břeclav. 
Vstup na podujatia je voľný, a pozvánka na ne platí nielen pre seniorov. Vítaný bude 
každý, kto sa chce zabaviť, poučiť alebo získať inšpiráciu k zdravému životnému štýlu, 
vďaka ktorému máme nádej ostať čo najdlhšie aktívni a všestranní.                                   -red- 
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na pôvodný chodník, ktorý tiež dostane 
po vyčistení od nesúdržných častí novú 
povrchovú vrstvu z asfaltu. Blízke okolie  
dotknuté výstavbou bude po ukončení 
prác vyčistené a osiate trávnym 
semenom. Práce by mali byť hotové do 
konca augusta. 

■ Aj v škole na Gorkého ulici 
pribudne bezbariérová rampa
Po obnove konštrukcie slúžiacej ako 
otvorená spojovacia chodba medzi 
školskými pavilónmi a telocvičňou v areá-
li Základnej školy na Ulici M. Gorkého, 
ktorú mestská samospráva zrealizovala 
počas letných prázdnin, sa v septem-
bri začala aj rekonštrukcia priľahlého 
chodníka. Vybudované budú trativody 
na odvedenie dažďovej vody zo striech  
pergoly, a aj v areáli tejto školy pribudne 
rampa na zabezpečenie bezbariérového 
vjazdu, v smere z Orgovánovej ulice.

■ Prvý deň v škole absolvovalo 
päťstopäťdesiat prváčikov
Približne päťstopäťdesiat novopečených 
prváčikov absolvovalo 5. septembra 
v Trnave svoju premiéru v školských 
laviciach. Prvý deň nového školského roka 
privítali v trnavských základných školách 
dovedna vyše štyritisícšesťstošesťdesiat 
žiakov. 
Prví malí škôlkari si už zvykajú na nový 
denný režim aj v dvoch novo otvorených 
materských školách – na Limbovej ulici, 
kde sa počas prázdnin uskutočnila spätná 
rekonštrukcia priestorov Kalokagatie  - 
Centra voľného času na ich pôvodný 
účel, a tiež v elokovanom pracovisku 
Základnej školy na Spartakovskej ulici, 
v budove bývalej základnej školy v Jame. 
Vzhľadom na veľký záujem rodičov 
o umiestnenie detí v zariadeniach 
tohto typu mestská samospráva týmto 
krokom vytvorila priestory pre ďalších 
šesťdesiatich šiestich škôlkarov.  Na 
rekonštrukciu základných a materských 
škôl mesto preinvestovalo v tomto roku 
1 238 259 eur.

■ Rekonštrukcia ihriska 
v Materskej škole na Limbovej ulici-
Odbor investičnej výstavby mestského 
úradu začal počas letných prázdnin 
realizovať rekonštrukciu detského ihriska 

v areáli Materskej školy na Limbovej uli-
ci. Pribudnú tu dva nové drevené altánky 
v tvare zastrešenej pergoly s exterié-
rovou kresliacou tabuľou a počítadlom, 
nové hracie prvky a mobiliár. Dva pôvod-
né kovové hracie prvky budú zachované 
a natreté novým farebným náterom, 
upravená bude aj nosná konštrukcia na 
zapustenie trampolíny a do pieskovísk 
sa nasype nový piesok. Na betónovú 
plochu bude nalepená červená gumová 
dlažba, ktorá bude tlmiť prípadné pády 
malých užívateľov ihriska. Súčasťou 
rekonštrukcie ihriska budú aj sadové 
úpravy – založenie nového trávnika, 
výsadba stromov a krov, zálievka, kosba, 
ap. Práce mali byť ukončené v druhej 
polovici septembra (po uzávierke tohto 
vydania). 

■ Nové cyklistické chodníky 
na Cukrovej a T. Vansovej
Dva nové cyklistické chodníky  
na Cukrovej ulici a na Ulici Terézie 
Vansovej chce mestská samospráva 
dokončiť počas októbra. Okrem 
cyklistického chodníka na Cukrovej 
ulici pribudne aj nový chodník pre 
chodcov a 23 moderných stožiarov 
verejného osvetlenia.  Nový cyklistický 
chodník s dĺžkou približne 500 metrov 
bude vybudovaný aj na Ulici Terézie 
Vansovej od križovatky s Hospodárskou 
po križovatku ulíc Bottova – Moyzesova 
pri Okružnom námestí. Na úseku medzi 
penziónom a svetlenou križovatkou 
Bottova – Moyzesova bude situovaný 
vedľa chodníka pre peších, na úseku 
pred domovom dôchodcov bude vedený 
samostatne.

■ Pred kultúrnym domom v Modranke 
bude osem parkovacích miest
Mestská samospráva – odbor investičnej 
výstavby plánuje uskutočniť úpravu 
priestranstva pred kultúrnym domom 
v Modranke, kde chce vytvoriť osem 
nových parkovacích miest, z toho jedno 
pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu. Plocha určená na parkovanie bu-
de mierne rozšírená, odvodnená vyspá-
do-vaním smerom k okraju komunikácie  
a ďalej do vybudovanej spevnenej prie-
kopy na Seredskej ulici. Časť jestvu-
júcej pešej komunikácie bude rozšírená  
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o 850 mm v celkovej dĺžke 8,7 m. Práce 
na úprave priestranstva pred kultúrnym 
domom sa po výbere dodávateľa majú 
realizovať už počas októbra. 

■ Letná univerzita pre stredoškolákov 
na MTF-ke
Slovenská technická univerzita organi-
zovala v dňoch 5. – 7. septembra 
2011 tretí ročník podujatia s názvom 
Letná univerzita pre stredoškolákov. 
Participovala na ňom spolu s ostatnými 
fakultami aj Materiálovotechnologická 
fakulta so sídlom v Trnave, ktorá na svojej 
pôde privítala študentov 3. ročníkov 
stredných škôl z celého Slovenska. 
V spolupráci s Ústavom materiálov, 
Ústavom bezpečnostného a environmen-
tálneho inžinierstva a Ústavom výrobných 
technológií bol pre stredoškolákov 
pripravený program, ktorý sa začal 
privítaním a príhovorom prodekanky  
doc. Ing. Heleny Vidovej, PhD., a  pokračoval 
informačnou videoprezentáciou fakulty. 
Účastníci boli po úvodnom stretnutí 
rozdelení do troch skupín, ktoré viedli 
poverení zástupcovia z jednotlivých ús-
tavov. Študentom boli prezentované 
témy z oblasti vlastností materiálov 
(doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.), 
re-verzného inžinierstva, umeleckého 

zlievarenstva (prof. Ing. Peter Šugár, 
CSc.), nebezpečných chemických reakcií 
(Ing. Richard Kuracina, PhD.), ako  
aj dôkazových reakcií v chémii (Ing. 
Lenka Blinová). Za študentskú časť 
fakulty sprevádzal stredoškolákov  
Bc. Michal Ondruška.

■ Terrano fauna – najlepšia sloven-
ská akvaristicko-teraristická burza 
Hady, plazy, obojživelníky, hlodavce, 
korytnačky, jaštery a pavúky –  
to všetko čaká na vášnivých teraristov 
a akvaristov na Terrano faune, ktorá  
sa uskutoční v sobotu 15. októbra od 9.  
do 14. hodiny v Strednej odbornej škole 
poľnohospodárstva a služieb na vidieku 
na Zavarskej ulici v Trnave. V ponuke 
nebude chýbať ani kŕmny hmyz, krmivá 
pre ryby, výhrevné dosky, kamene, 
napájačky, misky, korene, akváriá a te-
rária a ďalšie zaujímavosti či potrebné 
rekvizity. 
Sprievodný program podujatia pozostá-
va z troch odborných prednášok, súťaže 
obrovských švábov a laboratórnych 
myši, tematickej filatelistickej výstavy 
a maľovania na tvár. Vstup pre seniorov, 
držiteľov preukazu ZŤP a deti do šesť 
rokov je zdarma. Viac informácií na www.
terranofauna.eu.

Žiaci zo školy na Kopánke boli v Chorvátsku
Základná škola na Námestí Slovenského učeného tovarišstva aj v školskom 
roku 2011/12 pokračuje v realizácii projektu Comenius, v rámci ktorého sa 
v dňoch 18. 9. – 23. 9. zúčastnila na v poradí piatom projektovom stretnutí. 
Projekt je realizovaný s podporou EÚ. 

Po Turecku, Poľsku, Španielsku a Portugalsku sme tentoraz navštívili Chorvátsko.  
Na stretnutí sa zúčastnili učiteľky Erika Bučková a Anna Izakovičová a štyria žiaci 
našej školy – Matej Móder, Andrej Hlaď, Kristína Vohnútová a Marcela Gašparovičová. 
Hostiteľskou školou bola Stredná odborná škola v meste Valpovo. Naši chorvátski 
partneri nám pripravili bohatý uvítací program, v ktorom nám zatancovala a zaspievala  
aj ich folklórna skupina. Úlohou žiakov pred stretnutím bola príprava kresieb s tematikou 
vody. Pripravené práce žiaci prezentovali ostatným zúčastneným partnerom na stretnutí. 
Komunikácia prebiehala v angličtine, takže naši žiaci si mohli overiť svoje jazykové 
vedomosti, a to aj pri komunikácii v chorvátskych rodinách, kde boli ubytovaní. 
Naši hostitelia nás vzali aj na exkurziu do kaštieľa vo Valpove a do továrne na výrobu 
pitnej a úžitkovej vody v Belišče, videli sme nádheru Plitvických jazier a vodopádov, 
kde sme mali možnosť previesť sa na loďke. Navštívili sme aj národný park Kopački 
Rit, hlavné mesto Zagreb a mestečko Rastoke. Všade sme sa mohli presvedčiť,  
že Chorváti sú naozaj milý a pohostinný národ.
Týždeň v Chorvátsku ubehol ako voda a my sme sa unavení, ale spokojní a plní doj-
mov vrátili domov, a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.           Mgr. Erika BUČKOVÁ
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Trnavskí Srbi chcú začať kultúrnu spoluprácu
Rozhodnutím Vlády Slovenskej republiky získali Srbi v roku 2010 status národnostnej 
menšiny na Slovensku. Prvý písaný dokument o existencii Srbov v priestore dnešného 
Slovenska pochádza z roku 1511. Je to pečatidlo srbskej pravoslávnej cirkevnej 
obce v Komárne. Srbi žili dlhé roky aj v Trnave, ktorá bola významnou križovatkou 
obchodných ciest. V Trnave mali aj svoju svätú pôdu – kaplnka, v ktorej sa stretávali 
pri modlitbách, sa nachádzala na dnešnej Štefánikovej ulici.
500. výročie prítomnosti Srbov na Slovensku pripomenuli výstava Srbská tvorba 
a slávnostné zasadnutie v Historickej budove Národnej rady v Bratislave za prítomnosti 
predstaviteľov srbského a slovenského politického života, predstaviteľov srbských 
komunít z okolitých krajín a ďalší priatelia Srbska. V kultúrnom programe vystúpili 
členovia Spolku Srbov na Slovensku a Srbská diaspóra.
V čele aktivít Srbov žijúcich na Slovensku je „trnavský Srb“ Stane Ribič. V rozho-
vore prezradil ďalšie plány Spolku Srbov na Slovensku. „Radi by sme v Trnave 
pre náš Spolok získali vhodné priestory na klubovú a kultúrnu činnosť, knižnicu 
i redakciu časopisu. Trnava by bola centrom našej činnosť na Slovensku. Začali 
sme rokovania s vedením mesta Trnavy o vhodnej budove a spôsobe jej prenájmu. 
Kultúrna činnosť Spolku Srbov na Slovensku bude prínosom pre spoznanie našich 
národov, bude prínosom pre kultúrny život Trnavy. Nezabudnuteľné pre nás Srbov 
je desaťročné úspešné umelecké a pedagogické pôsobenie sochára Jána Koniarka 
v Belehrade...“

Bohumil CHMELÍK

Trnavský speleoklub otvára náučný chodník
Po prípravných prácach a aktivitách sa už o niekoľko dní bude môcť združenie 
Speleoklub Trnava pochváliť sprístupnením dobudovaného náučného 
chodníka Majdán v Malých Karpatoch, ktorý bude doplnený o krasové javy. 
Celkovo bude osadených 6 informačných panelov znázorňujúcich vznik 
jaskýň v tejto oblasti na trase dlhej 5 km. Slávnostné otvorenie chodníka je 
naplánované na sobotu 8. októbra 2011 o 13. hodine na začiatku Parinskej 
doliny (Horné Orešany – časť Majdánske).
Náučný chodník slávnostne otvoria zástupcovia štátneho podniku Lesy SR, zástupco-
via Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a občianskeho združenia Trnavský spe-
leoklub. Pri tejto príležitosti výnimočne v tento deň prevedú po prvý raz záujemcov 
jaskyňou Husí stok 1. „S budovaním náučného chodníka je spojená oblasť Dlhého 
vrchu Kuchynsko-orešanského krasu. V tejto lokalite je viazaných až 6 fluviokra-
sových jaskýň – ponorných aj výverových. Zároveň sa tu nachádzajú aj krasové 
závrty, vyvieračky a na povrchu škrapy. Ide teda o ideálne miesto na vysvetlenie 
procesov vzniku jaskýň,“ hovorí organizátor stretnutia, predseda Speleoklubu Trnava 
Alexander Lačný. 
Občianske združenie Speleoklub Trnava má množstvo aktivít. Jednou z nich je 
odhaľovanie rôznych jaskynných priestorov v Malých Karpatoch. Združenie vzniklo 
pred viac ako desiatimi rokmi a za ten čas objavili a zmapovali desiatky jaskynných 
priestorov. Desaťročné jubileum oslávili na jar v Trstíne, a to ocenením najaktívnejších 
speleológov a vydaním publikácie Desať rokov v podzemí, ktorá mapuje všetky aktiv-
ity s podrobnou fotografickou dokumentáciou a faktografiou. Publikáciou uviedli do 
života vodou z krasovej vyvieračky Husí stok.                                                           -maju-



Rodinný pes chce zodpovedných chovateľov
Milovníci psov zorganizovali 24. septembra v areáli kúpaliska v Kamennom 
mlyne ojedinelé a originálne stretnutie Deň rodinného psa. Podujatie malo 
nielen spoločenský, ale najmä vzdelávací a výchovný rozmer. A tak do 
budúcna bude možno naše mesto prvým, v ktorom bude aj chovateľ psov 
zodpovedný a uvedomelý. A to nielen v parku pri odpratávaní exkrementov. 
To je totiž azda najčastejší problém, pri ktorom sa chovateľ stretne  
so sankciou zo strany strážcov zákona.
Podujatie Deň rodinného psa zorganizovalo občianske združenie Rodinný pes v areáli 
kúpaliska Kamenný mlyn aj vďaka partnerom a Mestu Trnave. Súčasťou celodenného 
programu bola nielen výstava plemena Yorkshire teriér, ale aj súťaž domácich 
miláčikov Najkrajší rodinný pes a hneď niekoľko osvetovo-výchovných programov. 
Okrem súťaže Hľadá sa psí talent, v ktorom mali majitelia so svojimi psami možnosť 
súťažiť v šikovnosti s pomocou rôznych rekvizít, mali svoje miesto v programe  
aj ukážky psieho športu agility a divadelné predstavenie Samuraj (v ktorom mohli 
návštevníci vidieť tanec so psom). A čo stálo na začiatku celého projektu? 
„Podnietil nás k tomu chov psíkov v mestách. Niektorí ľudia nevedia, ako sa má psík 
v meste správať, ako ho treba vychovávať, preto mnohokrát prichádza k týraniu 
zvierat a neraz končia v útulkoch. Preto chceme pomôcť chovateľom a nepriamo 
aj zvieratám tak, aby malo zviera pohodu, a aby bol spokojný aj chovateľ,“ hovorí 
zakladateľka trnavského občianskeho združenia Rodinný pes Zdenka Mauricová. 
Občianske združenie vedie s priateľmi od začiatku roka a v byte sama chová 
dvoch psov. Je presvedčená, že pre psa nie je dôležité, kde býva, ale ako je oň 
postarané. „Mnohí si myslia, že psy patria nie do bytu, ale do rodinného domu. 
Keď je však o psa dobre postarané, chodí sa s ním na prechádzky, určite má 
lepšiu pohodu ako niekde osamotený v koterci alebo na reťazi pri veľkom rodinnom 
dome. Štatisticky väčšina týraných psov pochádza z dvorov rodinných domov.  
Aj preto naším prvoradým cieľom v občianskom združení bolo riešiť otázku spolužitia 
psíkov v mestách s obyvateľmi, napríklad problém odpratávania exkrementov. 
Jednoducho, aby vedeli, že cieľom nie je obísť sankcie, ale správať sa tak, aby 
represia pre chovateľov nebola potrebná,“ hovorí Zdenka Mauricová. Organizovanie 
tejto súťaže vníma aj ako vklad obyvateľky mesta do povedomia o zodpovednom 
chove psov v Trnave. 
Aj u nás sa postupne začínajú spomínané prvky dostávať výraznejšie do povedomia. 
Myšlienka Dňa rodinného psa vznikla v Anglicku, kde Zdenka Mauricová začas pôsobila, 
a tam zažila podujatie podobného typu. Práve tam zosnovala celý plán projektu  
so zapojením ďalších partnerov, pretože dôležité je nielen zorganizovať podujatie,  
ale aj kooperovať s tými, čo môžu veci posunúť vpred. 
Samostatnou časťou programu Dňa rodinného psa bol prvý ročník súťaže 
Pes dobrým občanom mesta Trnavy. „Nie je to klasická súťaž poslušnosti. Išlo 
o vytvorenie modelových situácií, keď sa chovateľ so svojím psom v meste stretáva 
s rôznymi prípadmi, v ktorých musí zvládnuť jeho správanie. Jednou z takýchto 
modelových situácií je napríklad základná poslušnosť, napriek lákavému jedlu, 
súťaž v prechádzaní dráhy, ale napríklad aj súťaž na čas v zbieraní modelov psích 
exkrementov,“ hovorí Zdenka Mauricová. 
Deň venovaný psom a chovateľstvu vyvrcholil ukážkou psieho športu Dogfrisbee  
a vyhlásením výsledkov internetovej súťaže Psí príbeh, teda najzaujímavejšieho 
príbehu medzi človekom vrátane záchrany ľudského života. Občianske združenie 
Rodinný pes odštartovalo pilotnú časť série cyklických výchovno-adoptívnych    
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Trnavské dni aj s princeznou a ježibabou
„Vitajte doma,“ to boli prvé slová, ktoré odzneli v piatok 16. septembra 
o desiatej hodine dopoludnia v reprezentačných priestoroch trnavskej 
radnice. V tej chvíli sa totiž začalo osemnáste stretnutie trnavských rodákov 
so svojim mestom v rámci Trnavských dní 2011.

projektov Rodinný pes z útulku – ako sa z nechceného psa z útulku stane „naj“ pes.  
Na podujatí sa hovorilo aj o celoročnom projekte tzv. dog walkingu. Ide o sériu 
jeden až dvojhodinových kolektívnych vychádzok chovateľov so psami v teréne, 
keď majú chovatelia možnosť vzájomnej konzultácie a psy časovo rozsiahlejšiu 
vychádzku.                                               

Martin JURČO

Hľadali sme medzi účastníkmi najprv známe tváre, potom so zvedavosťou pozerali 
na nové. Mesto ani po zmenách neupustilo od vybudovanej, a povedzme si, na 
Slovensku jedinečnej tradície, pozývať rodákov domov, medzi útulné trnavské 
hradby. Roztratených vo svete je ich neúrekom, jedni odišli „iba“ hľadať lepšie, iní si 
verili, že sa presadia, nejeden odísť musel, iný bol „odídený“. To platilo najmä v teraz 
už dávnejších rokoch. Potešujúce je, že sa vo svete nestratili, a práve po tú necelú 
dvadsiatku rokov využívajú možnosť hlásiť sa k svojmu mestu. Mesto medzi nimi 
nerobí žiadne rozdiely. Preto aj podtitul Dní znie Láska – Pokoj – Porozumenie. 
Veľmi emotívne nad týmito slovami pri úvodnom privítaní v dobrom slova zmysle 
meditoval primátor Vladimír Butko. Dôvody odchodov našich rodákov boli rôzne, 
mesto je ale rado, že dôvod príchodu je jeden – návrat v láske, pokoji, s porozumením 
k svojim. Druhým, nemenej dôležitým dôvodom je, že i mesto sa chce predstaviť 
svojim rodákom, pripomenúť i pochváliť sa. Je čo, je čím. Pre tohtoročné Trnavské 
dni to je v prvom rade 800 rokov od prvej písomnej zmienky o Trnave. To, že Trnava 
je najstarším slobodným kráľovským mestom na území dnešného Slovenska, je nám 
už dostatočne známe a dokážeme sa tým hrdiť úplne samozrejme. Ľudia však osídlili 
tento priestor oveľa skôr. Veľkú Moravu potvrdzujú archeológovia, trhové centrum 
zasa mikulášsky kostol v listine z 1205. Donácia príjmov ostrihomskej kapitule z roku 
1211 je práve tou prvou hodnovernou písomnou zmienkou o Trnave. Naši rodáci 
sa teda za svoju Trnavu ozaj nemusia hanbiť. Najmä, ak ich predkovia chodili do 
kamenného divadla už v roku 1831, dnes jednej z najstarších divadelných budov 
v strednej Európe. Jej 180. výročie tiež Trnavské dni pripomenuli, podobne ako 130. 
výročie narodenia popredného hudobného skladateľa a klasika slovenskej hudby, 
čestného občana mesta, Mikuláša Schneidera Trnavského a 100. výročie narodenia 
Karola Elberta, pre zmenu zasa klasika slovenskej populárnej hudby.  
Spomienky nás neraz držia pri živote. Dosť často sú sentimentálnejšie, ako to bývalo 
u tých rodákov, ktorí sa nemohli dostať domov skôr, než na staré kolená, až prišlo 
k zásadným spoločenským zmenám. Vtedy sme pod patronátom majstra Williama 
Schiffera vítali medzi mnohými ďalšími domácimi rodákmi zahraničných hostí – 
Daniela Belluša, Jozefa Ferkoviča, Jozefa Heribana, Štefana Korčeka, Nicholasa Kutku, 
Michala Lošonského, Rudolfa Sládkoviča, Jozefa Telekiho, Juraja Kadleca, Richarda 
Vandru, Williama Schmidta, Sachu Lavin, Dušana Tótha, čím sa výpočet zďaleka 
nekončí. Ale i spomienky sa menia. Ján Bernadič z tohtoročných hostí síce patril ešte 
k tým „osemašesťdesiatnikom“, kedy emigroval do Švajčiarska, no jeho vystúpenie 
bolo naskrze súčasné. Nečudo, ako lekár psychiater sa stále stará o neviditeľné 
zdravie svojich Švajčiarov, najnovšie aj utečencov a tých, čo sú už na rozhraní života 
a smrti. Navyše publikuje, spolupracuje napríklad aj so Spolkom sv. Vojtecha. 
Boli však spomienky, možno povedať, aktívne. Ba neraz to už nie sú ani spomienky, 
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skôr spomienky na budúcnosť. Posúďme sami. Peter Hlavatovič patrí medzi úspešných 
mladých rodákov. Je krízový manažér v dobe, kedy, zdá sa, sme v permanentnej kríze. 
Je z nej východisko? Potvrdzuje názor, že problémy sa musia riešiť pokojne, celkom 
normálne a podľa zdravého rozumu. Nemožno zotrvávať v starých koľajniciach, 
reštrukturalizácia je nevyhnutná. Trnavská Stredná priemyselná škola (po starom)  
sa už teraz má kým hrdiť. 
Hanbiť sa nemusí ani trnavské gymnázium. Jeho absolvent Tomáš Valášek pôsobiaci 
oproti Hlavatovičovmu Parížu v Londýne je zasa špecialistom, poradcom pre 
zahraničnú politiku, európsku bezpečnostnú stratégiu. „Bruselenie valašiek“ je jeho 
publikácia, ktorá veľa hovorí aj k slovenskej zahraničnej politike. Tá by nemala byť 
úplne najhoršia. 
Lucia Duchoňová je napriek tomu, že pôsobí v Nemecku, stále a pevne spojená 
s Trnavou. Vokálna skupina Kruhy či festival Zoom+ sú jej srdečné záležitosti. 
Opäť platí, mladá, no úspešná. Jej sólové CD bolo v uplynulom roku nominované  
na Grammy Avard(!). „Neverila som, ale do Los Angeles na odovzdávanie som 
predsa len šla. Mala som róbu ako princezná, aj keď ma cena obišla, aspoň som bola 
najkrajšia.“ Nevedno či naschvál, ale zaspievala nám áriu ježibaby z opery Rusalka.
Ani Miroslava Lipára nemusíme pred svetom skrývať. Je význačným expertom 
v oblasti bezpečnostných jadrových zariadení, členom kolektívu honosiaceho sa 
Nobelovou cenou mieru. Bol pri vyšetrovaní po havárii jadrovej elektrárne v japonskej 
Fukushime. Znižuje sa bezpečnosť jadrových zariadení? Všetko nasvedčuje, že hlavný 
problém nie je v technike, ale v človeku... 
Sú divadlo a biznis naozaj diametrálne vzdialené? Eva Lipárová, okrem iného 
prezentovala svoj projekt na EXPO v Šanghaji, nám potvrdila, že nie. Jej predstavou 
je využitie industriálnych priestorov práve na realizáciu umeleckých, divadelných  
či multimediálnych projektov. Žeby čosi urobila aj s trnavským cukrovarom? 
Hovoríme, že napísané trvá. V dobrom slova zmysle sa rok čo rok počas Trnavských 
dní prezentujú knižočky, neraz aj knižky a knižiská Trnavčanov vonkajších i domácich. 
Je z nich celkom slušná knižnica. Tentoraz do nej prispel Karol Kapeller a jeho 
Dotyky s Trnavou. Tento významný vedec, lekár, ktorý nám objasnil „tečúce nervy“,  
to okrem iného, má srdce básnika. Čo o tejto knižke povedať? Treba ju predovšetkým 
čítať. Dávnejšie totiž nevyšla tak „trnavská“ tlač, ako sú Dotyky s Trnavou. Poéziou 
i poetickou prózou približuje nám Trnavu od svojho prvého kontaktu zo začiatku 
štyridsiatych rokov až po dnešok. 
Noviniek nikdy nebýva dosť, a tak sme zaznamenali aj neoficiálne predstavenie 
nového rýdzo trnavského CD Mariána Mrvu a Benjamína Škreku Krásny zapadák, 
s hosťami Trnavských dní besedovali v zrkadlovke za účasti členov Klubu priateľov 
Trnavy Pavol Tomašovič a Peter Horváth, hostia si prezreli zrekonštruované západné 
krídlo radnice, Kompánia trnavských žoldnierom im „predviedla“ vežu pri Bernolákovej 
bráne, trnavskí humoristi ich, našťastie, len svojim programom, „nepustili“ do rodiny,  
a po spomienke pri pamätníku Mikuláša Schneidera Trnavského bola pre nich príjemným 
prekvapením návšteva zrekonštruovanej bývalej ortodoxnej synagógy na Haulíkovej 
ulici. Tak ako zadný trakt radnice, aj ju si pamätali aj tí najmladší len ako nevzhľadnú 
ruinu. Prehliadka výberu z tvorby Fraňa Štefunka a obrazov Fedora Nemca boli  
už bonbóniky navyše. 
Nuž a uťahaní – neuťahaní, tohtoročné Trnavské dni zavŕšil v jubilujúcom Divadle Jána 
Palárika galavečer, ktorý pripravili pre seba ako hostia Dní, tak aj trnavskí a s Trna-
vou spriaznení umelci. Pri pohľade do hľadiska sa dalo iba s povzdychom konštatovať,  
že to pôvodné trnavské divadlo malo raz toľkú kapacitu stoličiek, ako dnešné. Napriek 
všetkému, alebo práve preto, stále platí uvítacie primátorské: „Tu ste doma a verím, 
že sa tu budete stále tak cítiť.“                                                        Edo KRIŠTOFOVIČ
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Životná púť profesora Daniela Belluša sa začala 8. marca 1938 
v Trnave. Po absolvovaní základnej školy a gymnázia začal v roku 
1955 študovať na Chemickej fakulte Slovenskej vysokej školy 
technickej v Bratislave. Ako čerstvý absolvent dostal umiestenku 
do Chemických závodov Wilhelma Piecka v Novákoch. Zakrátko 
však nastúpil do Výskumného ústavu pre petrochémiu v Novákoch. 
V rokoch 1961 – 67 pôsobil v bratislavskom Ústave polymérov 
Slovenskej akadémie vied. Po emigrácii od roku 1969 pätnásť 
rokov pracoval vo firme Ciba-Geigy vo švajčiarskom meste Bazilej 
ako vedúci výskumu. Od roku 1980 celých 19 rokov prednášal 
vybrané kapitoly organickej syntézy ako externý profesor na 
Univerzite vo Fribourgu a zároveň ako hosťujúci profesor na 
viacerých univerzitách v Európe, Spojených štátoch amerických 
a v Japonsku. Bol zakladateľom a majiteľom firmy BSI (Bellus Science and Innovation, 
International Consulting), členom predsedníctva Slovenskej chemickej spoločnosti, Švajčiarskej 
chemickej spoločnosti, Americkej chemickej spoločnosti a iných inštitúcií. Je autorom 51 
patentov, 4 kapitol v knižkách a 93 vedeckých článkov v popredných svetových chemických 
časopisoch, jedným zo spoluvydavateľov 48-dielnej prestížnej série kníh Science of Synthesis, 
členom viacerých vedeckých a správnych rád podnikov a významných časopisov. 
Intenzívne využil svoje možnosti pre rozvoj slovenskej chémie po roku 1989. Prispel značnou 
mierou v nadviazaní kontaktov švajčiarskych a slovenských firiem a priviedol na Slovensko 
vynikajúcich svetových vedcov v odbore organickej a farmaceutickej chémie, vrátane viacerých 
laureátov Nobelových cien. 
Na troch univerzitách mu udelili titul doktor honoris causa, získal celý rad významných ocenení 
a medailí. V roku 1992 mu udelila čestný doktorát aj Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave. 
V roku 2010 mu bol udelený Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj  
v oblasti vedy a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí a v roku 2008 sa stal nositeľom Ceny 
Mesta Trnavy.
„S Danielom Bellušom sme sa priatelili od čias ľudovej školy ,Pod rádiom’, pretože sme mali 
časť spoločnej cesty. Mal prezývku Muco, ktorá mu zostala na celý život. Potom sa naše cesty 
rozišli, pretože som odišiel študovať medicínu do Olomouca a on chémiu do Bratislavy. Mali sme 
si vždy čo povedať, aj pred jeho emigráciou v 1968, aj po otvorení hraníc, keď príležitostne 
prichádzal. K priateľským mailovým kontaktom prispelo publikovanie mojej životopisnej štúdie 
o jeho otcovi, lekárovi v Trnave. Mailovú korešpondenciu sme ukončili ani nie pred mesiacom, 
keď mi písal, že tohto roku na Trnavské dni nemôže prísť, pretože ešte stále rehabilituje po 
zlomenine nohy,” spomína na svojho priateľa prof. Bohumil Chmelík. 
„Prvýkrát sme sa stretli v roku 1994, keď prišiel do Trnavy ako hosť prvého ročníka Trnavských 
dní, ktoré boli venované najslávnejším Trnavčanom zo zahraničia. Bol veľmi spoločenský, no 
presne a úsporne sa vyjadroval. Napriek obrovským úspechom v oblasti vedy hovoril skôr 
o maličkostiach. Vždy sníval o tom, že raz v budúcnosti bude mať dakde na niektorej zo 
slovenských univerzít svoju katedru,“ hovorí Bellušov priateľ, historik Peter Horváth, ktorý 
vlastní aj exemplár plakety Daniela Belluša od Williama Schifera. Vznikla ešte za života vedca, 
Slovenská chemická spoločnosť si ju objednala v roku 2007, a ňou oceňuje významné 
osobnosti v oblasti chemického odvetvia. 
Daniel Belluš bol častým hosťom Trnavských dní a rád propagoval Trnavu aj v zahraničí. 
Posledná rozlúčka s ním sa uskutočnila 23. septembra vo švajčiarskom Riehene.

-maju-, foto: archív

Zomrel trnavský rodák prof. Daniel Belluš
Trnavu a Trnavčanov zastihla v nedeľu 18. septembra 2011 smutná správa 
z Bazileja. Vo Švajčiarsku na univerzitnej klinike zomrel náhle prof. dr. 
Daniel Belluš, trnavský rodák a významná osobnosť v oblasti chemického 
priemyslu a výskumu. Zomrel práve počas víkendu, v ktorom sa uskutočnili 
Trnavské dni, na ktoré rád roky chodieval.
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1. 10. 1896 – Narodil sa český  
akademický maliar a grafik KAREL 
VOTLUČKA, ktorý v rokoch 1945 – 52 
pôsobil v Trnave a na svojich obrazoch 
zachytil mnohé zákutia starej Trnavy  
a stavebné pamiatky (115. výročie). 
2. 10. 1956 – V Bratislave sa narodil 
lekár, rádiológ, pedagóg a odborný pub-
licista JOZEF GLOMBA, ktorý pôsobil  
od roku 2001 v Trnave ako primár a pred-
nosta Rádiologickej kliniky Fakultnej 
nemocnice s poliklinikou a hosťujúci do-
cent Trnavskej univerzity (55. výročie). 
8. 10. 2006 – V obci Nové Hrady 
v Čechách umrel biskup PAVOL HNILICA, 
absolvent gymnázia v Trnave, ktorý je 
pochovaný v Trnave (5. výročie).
10. 10. 1951 – V Trnave sa narodil 
športový redaktor a publicista MIKULÁŠ 
ROŽNÁK, kronikár trnavského futbalu 
a dlhoročný predseda fanklubu Spartaka 
Trnava (60. narodeniny).
12. 10. 1941 – V Moravanoch nad 
Váhom sa narodil športovec a pedagóg 
ANTON JAVORKA, ktorý pôsobil v Trnave 
ako riaditeľ Kalokagatie. Nositeľ Uznania 
za zásluhy o rozvoj mládežníckeho športu 
a šírenia olympijských ideí v Trnave (70. 
narodeniny). 
12. 10. 2001 – Akademický senát Tr-
navskej univerzity schválil návrh na zria-
denie Ústavu dejín Trnavskej univerzity 
(10. výročie). 
17. 10. 1916 – V Trnave sa narodil 
pedagóg, dirigent, muzikológ, hudobný 
publicista a zberateľ ľudových piesní 
LADISLAV GALKO, držiteľ Ceny mesta 
Trnava in memoriam za rok 1998 (95. 
výročie). 
17. 10. 1941 – V Bábe sa narodil kňaz, 
publicista a kazateľ JOZEF SLAMKA, ktorý 
dlhé roky pôsobil v Trnave, člen výboru 
Spolku sv. Vojtecha a Čestný občan 
mesta Trnava (70. narodeniny). 
18. 10. 1641– V Trnave umrel univer-
zitný profesor a náboženský spisovateľ 
JURAJ FORRÓ, v rokoch 1637 – 40 rektor 
Trnavskej univerzity (370. výročie). 
19. 10. 1846 – V Trnave sa narodil lekár 

a prírodovedec JOZEF PANTOČEK, prie-
kopník röntgenológie a mikrofotografie 
vo vtedajšom Uhorsku (165. výročie). 
19. 10. 2006 – V Trnave slávnostne 
otvorili výrobný závod PSA Peugeot 
Citroën Slovakia (5. výročie). 
20. 10. 1986 – V Trnave umrel di-
rigent spevokolu Bradlan, zbormajster 
Okresného učiteľského spevokolu a kni-
hovník archívu Spolku sv. Vojtecha DAN-
IEL BULLA, ktorému r. 1999 udelili Cenu 
mesta Trnava in memoriam (25. výročie).  
21. 10. 1831 – Komisár krajinského 
palatína KAROL ZAY úradne vyhlásil 
koniec cholerovej epidémie v Trnave 
(180. výročie). 
22. 10. 1926 - v Opoji sa narodil  
akademický maliar, grafik a monumen-
talista JOZEF DÓKA starší, ktorý žil 
a tvoril v Trnave (85. výročie). 
22. 10. 1946 – V Trnave sa narodila 
publicistka, organizátorka a moderá-
torka kultúrnych podujatí ADRIENA  
HORVÁTHOVÁ, predsedníčka Miestne-
ho odboru Matice slovenskej v Trnave 
a vedúca Literárneho klubu Bernolák (65. 
narodeniny). 
23. 10. 1936 – V Trnave sa narodil 
hudobník, hudobný pedagóg, dirigent 
a skladateľ JOZEF KUDRI, nositeľ Ceny 
mesta Trnava za rok 2001 (75. výročie). 
24. 10. 1811 – V Lakšárskej Novej Vsi 
sa narodil spoluzakladateľ a predseda 
Spolku sv. Vojtecha v Trnave ŠIMON 
KLEMPA, trnavský kanonik a prvý redak-
tor Katolíckych novín (200. výročie). 
27. 10. 1696 – V Trnave sa narodil kňaz 
– národovec, náboženský spisovateľ, his-
torik a geograf JÁN KRSTITEĽ NAJMAR, 
autor historicko-geografického opisu 
slovenských krajov (315. výročie). 
31. 10. 1926 – Vo Valaskej Belej sa 
narodil spisovateľ, univerzitný profesor, 
redaktor Hlasu Ameriky a rádia Slobodná 
Európa a saleziánsky kňaz ANTON 
HLINKA, ktorý študoval na gymnáziu 
v Trnave a neskôr, po návrate z emigrácie, 
prednášal v r. 1996 – 1999 na Filozofickej 
fakulte UCM v Trnave (85. výročie).   P.R.

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy október 2011



Vzkriesenie nevšednej krásy Stephanea
Pohľad na zreštaurovanú severnú fasádu Seminára sv. Štefana v Trnave 
je pre Trnavčanov i návštevníkov mesta nielen príjemným prekvapením, 
ale aj nevšedným kultúrnym a estetickým zážitkom. Architektonicko-výt-
varný celok fasád s polychrómovanou nízko reliéfnou štukovou výzdobou 
s figurálnymi, rastlinnými a ornamentálnymi prvkami je nositeľom mimo-
riadne významnej pamiatkovej hodnoty. Rozmanitosť a neopakovateľnosť 
jednotlivých motívov presahuje rámec Slovenska a predstavuje unikátne 
výtvarné riešenie priečelia aj v stredoeurópskom priestore.
Najstarší seminár 
sv. Štefana založený 
arcibiskupom Mikulá-
šom Oláhom v r. 1560 
sídlil postupne až do 
r. 1724 na viacerých 
miestach. Barokový 
palác – Seminár sv. 
Štefana v Trnave – 
bol postavený ako 
súčasť univerzitných 
budov v r. 1724 podľa 
projektu neznámeho 
viedenského autora 
z okruhu J. L. 
Hildebrandta. Vybudovaný bol z darov Štefana Koháryho, kanovníka Méreyho, vikára 
Spáczayho. Situovaný je ako nárožný objekt na uliciach Halenárskej a M. Schneidera 
Trnavského, na spojnici najstarších trnavských námestí v smere V – Z (Námestie  
sv. Mikuláša a Trojičné námestie) a spojnici stredovekých brán mestského opevnenia 
v smere S – J.
V r. 1850 bol seminár presťahovaný do Ostrihomu a až do r. 1886 dom obýval 
arcibiskupský vikár. V tomto roku tu bol zriadený katolícky chlapčenský sirotinec, 
od r. 1945 začal slúžiť potrebám detského domova. V r. 1995 bol objekt uzatvorený. 
Budova Stephanea sa vrátila do vlastníctva rímskokatolíckej cirkvi v roku 1997.
Seminár sv. Štefana v Trnave je dvojpodlažný štvorkrídlový palác so stredným 
uzavretým pozdĺžnym dvorom, okolo ktorého vedie spojovacia chodba. Súčasťou 
objektu je oktogonálna kaplnka zaklenutá kupolou a vyzdobená freskou. Autorom 
maliarskej výzdoby je Johann I. Cimbal.  
Severná fasáda orientovaná do ulice M. Schneidera Trnavského je 14-osová, dlhá  
61 m, na východnom konci má výšku 10,5 m a na západnom konci 11,7 m výšku. 
Dve okná sú zamurované, slepé (k hlavnej fasáde). Na okenných otvoroch na prízemí 
je zachovaných 12 plochých kovaných prevliekaných mreží. Fasáda je horizontálne 
členená kordónovou rímsou, v prízemí je rustika. 
Obdĺžnikové okná s kamennou ušnicovou šambránou sú na prízemí ukončené 
rozoklaným frontónom a píniovými šiškami. Vo vlyse medzi šambránou a frontónom  
je štuková výplň ohraničená maskarómni alebo rozetami riešená odlišne nad každým 
okenným otvorom.
Na poschodí sa opakuje obdobný rytmus zdvojených pilastrov s kompozitnými 
hlavicami ako na hlavnej fasáde. Pod novšími nátermi fasád sa zachovali zvyšky 
pôvodného viacfarebného plastického zdobenia s maskarónmi, zatiaľ jediné svojho 
druhu na Slovensku. 
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Západná fasáda s hlavným vstupným portálom na Halenárskej má dĺžku 41 
m a rovnakú výšku 11,7 m v desiatich okenných osiach na poschodí aj prízemí. 
Jedno okno na prízemí je nahradené neskoro renesančným portálom, nad ktorým je  
už opísaná výzdoba.
Ako reštaurátori sme sa do styku s objektom STEPHANEA dostali po prvýkrát v roku 
1999, keď nás vlastník objektu vyzval, aby sme vzhľadom na havarijný stav fasád 
nejako podchytili rozpadávajúce sa časti omietok. Stabilizovali sme najpoškodenejšie 
časti fasád z Halenárskej ulice aj z Ulice M. Schneidera Trnavského. V priebehu prác 
sme realizovali prvý zisťovací výskum fasád objektu, a po prvýkrát sme mali možnosť 
si všimnúť a uvedomiť nádhernú a unikátnu štukovú výzdobu, dovtedy ukrytú zhruba 
1 – 2 cm hrubou vrstvou veľmi nekultúrnych sekundárnych povrchových úprav, 
nečistôt, depozitov a holubacieho trusu. Prvý zisťovací výskum predstavoval zhruba 
50 – 60 sond rozličných veľkostí, približne rovnomerne plošne rozmiestnených  
po oboch fasádach tvoriacich nárožie. 
Medzitým, v rokoch 2000 až 2007, vlastník kompletne opravil strechu celého 
objektu a požiadal nás o spracovanie Návrhu na reštaurovanie fasád STEPHANEA 
(2006 – 2007). 
Objekt prešiel v minulosti zložitým vývojom, pravdepodobne od neskorogotických 
prízemných a pivničných častí cez renesančné prestavby a neskôr veľkorysé prvé 
barokové riešenie niekedy z roku 1688, kedy sa objekt prikúpením a darovaním 
dostal do súčasnej veľkosti, až po definitívne reprezentačné riešenie vrcholného  
až neskorého baroka roku 1724. Do tejto fázy prezentácie objektu bol primárne 
situovaný aj náš prieskum i reštaurátorské riešenie s neskoršou prezentáciou objektu.
Po realizácii veľkoplošných sond sme zistili, a doslova aj cítili, že prízemné časti  
až do výšky 4,5 m boli hlavne na ulici M. Schneidera Trnavského mimoriadne 
zavlhnuté a neuveriteľne deštruované. Degradácia nádherných štukových omietok 
postúpila v tom čase natoľko, že v úrovni pod kordónovou rímsou bolo uvoľnených 
80% a v úrovni 2,5 m nad zemou takmer 95% už zničených omietok.
Reštaurátorský výskum definitívne stanovil farebnosť jednotlivých častí fasád  
so štukovou výzdobou, portálu a reliéfnej výzdoby, syntetizoval návrhy statického 
zabezpečenia niektorých narušených častí s použitím časových a technologických 
postupov a v plnej miere rešpektoval i spolupracoval s komplexným návrhom 
vlhkostnej sanácie objektu.
Petrografická analýza kamenných častí potvrdila použitie primárne dvoch druhov 
materiálov – staršie - vápence z karpatských vrchov okolia Chtelnice a Dobrej 
Vody a mladších vápencových sedimentovaných hornín z pohoria Leitha v Rakúsku, 
ľudovo „rakušákov“.
Výskum odhalil aj niektoré zvyšky povrchovej úpravy objektu z neskoro renesančnej 
úpravy – zachované kvádrovanie medzi 2. a 3. okennou osou od západu na Ul. 
M. Schneidera Trnavského vo výške asi 3,5 m od zeme.
Na základe výsledkov povrchových sond na fasádach i stratigrafie podporenej 
mikrochemickou analýzou sme konštatovali, že na objekte je 9 vrstiev 
farebných úprav. Deviata vrstva, posledná viditeľná úprava, je však navzájom 
poprepájaná s množstvom nových, novších i celkom nových zásahov. Vrstvy  
2. až 5. sa ešte ako tak snažili napodobniť originál, keď nie vo farebnosti, tak aspoň 
v remeselnej kvalite. Vrstvy 6. – 9., no najmä 8. a 9. boli doslova barbarské. Medzi 
jednotlivými vrstvami boli vrstvy prachu, holubičích výkalov a iných nečistôt, ktoré 
v priestoroch kordónovej rímsy dosahovali až 40 cm. 
Mechanické celoplošné čistenie fasády od sekundárnych úprav prebiehalo ručne, 
skalpelmi a špachtľami. Už v priebehu čistiacich prác nám však prvá vrstva, ktorú 
tvorila kombinácia tehlovo až terakotovo štukových detailov na striedavo smotanovo 



bielom a teplom, veľmi tmavom šedom až modro-čiernom podklade v spojení 
s umeleckou virtuozitou štúk poskytovala nádherný výtvarný zážitok a vynahrádzala 
všetku námahu, ktorú sme vynaložili. Systematicky sme odstraňovali časti fasády 
tvorené výhradne barbarskými cementovými omietkami, aby sme aspoň ako – tak 
zachránili to, čo pod nimi ostalo – najmä zvyšky hlbokých častí pásovej rustiky. 
Niektoré časti čistených fasád mali tendenciu rozpadnúť sa nám priamo pod rukami. 
Plocha fasád vo výške 2 až 2,5 m nad zemou po kordónovú rímsu bola na 90 % 
oddelená od hmoty muriva. Preto sme začali aj s dlhodobým upevňovaním plochy 
fasád medzi korunnou a kordónovou rímsou axilátovou živicou. Na tento účel sme 
navŕtali do fasády diery – približne 5 dier na 1 m2, a do nich na vopred prchavými 
látkami zmáčaný povrch napustili nízko expanznú polyuretánovú penu. Týmto 
spôsobom sme celú uvoľnenú plochu fasád zavesili na polyuretánové pružné terče 
tak, že nie sú viditeľné zvonka, budú zachytené len v dokumentácii. Spodný okraj 
primárnych omietok sme vyplnili pieskovou vápennou zmesou spojenou axilátom, 
aby sme urobili uzáver na postupné vypĺňanie dutiny medzi primárnou omietkou 
a murivom. Tento proces trval 3 – 4 mesiace.
Horné očistené a upevňované fasády sme začali tmeliť. Korunnú rímsu, z ktorej 
sa zachovalo len 4,5 m, sme klasickou remeselnou technológiou s pomocou mostíka 
opäť nahodili. Jej výška je 125 až 150 cm s profiláciami a dĺžka 61 m. Na tento účel 
sme použili 3,5 až 4 t materiálu.
Reštaurátorské práce – štukovú a maliarsku výzdobu na fasáde ( Ul. M. Schneidera 
Trnavského) sa podarilo dokončiť v auguste 2011. V septembri budú práce pokračovať 
dokončením soklovej časti tejto fasády.
Na záver sa žiada dodať, že od začiatku sme uvažovali o tom, prečo nebola celá 
fasáda budovy rovnako farebne riešená. Východná časť fasády až do polovice jej 
dĺžky ako M. Schneidera Trnavského je čierno smotanovo červená, od druhej polovice 
spomenutej fasády po severozápadné nárožie až po os fasády v priestore hlavného 
vstupného portálu z Halenárskej je farebné riešenie smotanovo červené a od por-
tálu po južný koniec fasády na Halenárskej je opäť čierno-smotanovo-červenej farby.  
Na to, aby sme pochopili príčiny rozličných kombinácií farieb na jednotlivých častiach 
fasády, bolo nutné vykonať mnoho archívneho výskumu, za ktorý veľmi vďačíme 
Ing. Mgr. Petrovi Kučerovi.
Vysvitlo, že sú to historické súvislosti, prečo boli jednotlivé časti riešené rôzne,  
ale navzájom zjednotené výtvarnou výzdobou, ktorá sa však v detailoch nikde 
dvakrát neopakuje. Ide o šalamúnske riešenie neznámeho architekta, ktoré vzniklo 
ako snaha opticky rozdeliť pomerne veľkú fasádu palácového objektu na tri menšie 
objekty. Dôvody spočívajú v období, keď stavbu spájali z menších objektov do jedného 
veľkého celku (1686) a pre veľký nesúhlas mestskej rady ju museli prerušiť. Predtým 
bol v Trnave veľký mor a mestská rada sa ponosovala na neplatenie daní z cirkevných 
objektov, chcela radšej menšie objekty pre svetské potreby ľudí, ktorí mali deti a platili 
dane. Takže, keď sa na dostavbe objektu v rokoch 1723 – 1724  pokračovalo, architekt 
realizujúci finálnu podobu fasády vedel o nesúhlase mestskej rady, a preto jeden veľký 
objekt opticky rozdelil na menšie. Podrobne sa bude aj touto témou zaoberať komplexný 
architektonicko-historický výskum, ktorý realizuje Mgr. E. Sabadošová.
Reštaurovanie fasád objektu STEPHANEA je financované z grantov Ministerstva kultúry 
SR Obnovme si svoj dom a vlastníka – Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecézy.

Mgr. art. Juraj Puškár (reštaurátor), Mgr. Katarína Klačanská (Krajský pamiatkový úrad Trnava), 
foto: K. Klačanská 

1 Buran, D. a kol.: Dejiny slovenského výtvarného umenia – BAROK. SNG, Bratislava 2003, s. 54, 
Johann Ignáz Cimbal (1722, Bílovec –1795, Viedeň) rakúsky maliar, ktorý pracoval tiež v Maďarsku, 
hlavne v západnej časti Zadunajska.
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MODERNÁ HUDBA V TRNAVE                                                                     IV. ČASŤ
Sedemdesiate roky
Súčasnosť a budúcnosť kultúry v krajine po normalizácii predurčovala Kultúrna 
politika Komunistickej strany Československa, dokument prijatý v roku 1970. 
Dôsledkom normalizácie bolo aj fungovanie cenzúry a rôznych komisií v oblasti 
kultúry, ktoré usmerňovali, čo je vhodné pre socialistickú mládež. Slovkoncert (1969) 
cez klasifikačné skúšky overoval a odsúhlasoval profesionálnu dráhu hudobníkov  
bez rozdielu vzdelania a praxe. Nové piesne prechádzali schvaľovaním komisií, ktoré 
v nejednom prípade poslali pieseň či album na dlhé roky do trezoru.
Napriek tomu sa v tomto období našla aj kvalitná domáca hudobná produkcia. 
Nové slovenské hudobné vydavateľstvo OPUS (1971) vydalo albumy Collegium 
musicum, Fermáty, Pavla Hammela a Prúdov, Deža Ursinyho, Modusu, Elánu 
a pod. Okrem populárneho festivalu Bratislavská lýra tvorili na Slovensku 
osobitnú kapitolu interpretačných a autorských súťaží Slovenský festival politickej 
piesne v Martine (1), Detvianska zlatá ruža, Oravské synkopy Zlatá črievička,  
či Bystrické zvony. Hudobnú scénu mapovali slovenské mesačníky 
Melódia, Populár (1969 – 1992) a český mesačník Melodie.  
Zo zahraničných bol najväčší záujem o rakúske, nemecké a maďarské hudobné 
magazíny. V televízii boli populárne hudobné relácie pre mladých: Našich deväť 
(1975 – 1979), Príležitosť pre talenty (1976 – 1983), Šesť plus jedna (1979 – 1983). 
Zlatý slávik (1962 – 1991) bola anketa popularity českých a slovenských spevákov, 
speváčok a skupín organizovaná časopisom Mladý svět. 
Najpopulárnejšou trnavskou speváčkou bola Eva 
Kostolányiová (1) (1942 – 75), ktorá sa už v 60. rokoch 
presadila na slovenskej popscéne. Najskôr tancovala 
v SĽUK-u (1957 – 61), potom bola členkou Vojenského 
umeleckého súboru (1961 – 67), pôsobila v Tatra revue 
(1967), v skupine Braňa Hronca (1970 – 72), v skupine 
Modus (1972) a nakoniec mala vlastnú skupinu Hej (1973) 
s ktorou vydala aj LP. Jej prudko rastúcu kariéru náhle 
ukončila v roku 1975 zákerná choroba. Niektoré piesne jej 
napísali aj ďalší dvaja Trnavčania – textár Tibor Grünner 
(1927) a skladateľ Karol Elbert (1911 – 97), najznámejším 
je ich spoločný hit Až bude pokosená tráva. Okrem neho sa 
obaja samostatne podieľali na vzniku množstva slovenských 
piesní a dosiahli viacero úspechov na autorských súťažiach. 
Aj ďalšia speváčka Eva Biháriová (2) začínala v Trnave, 
účinkovala tiež s Evou Kostolányiovou a presadila sa  
na slovenskej hudobnej scéne. Väčšinu svojej kariéry bola 
sólistkou Vojenského umeleckého súboru v Bratislave. Spevák a zároveň Trnavčan 
Ľuboš Novotný spieval s Evou Kostolányiovou duet Zmysel nemých slov (II. Cena 
diváka na Bratislavskej lýre 1972). Začínal v trnavských bigbítových kapelách, 
spieval s viacerými domácimi zoskupeniami, účinkoval aj s bratislavským a pražským 
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TRNAVSKÍ MUZIKANTI
Západoslovenské múzeum v Trnave pripravuje materiál na svoju novú 
výstavu História populárnej hudby v Trnave do r. 1989, ktorá bude slávnostne 
otvorená 7. októbra 2011 o 16.00 v Dome hudby Mikuláša Schneidera 
Trnavského. Čitateľom časopisu Novinky z radnice predkladáme 4. časť 
príbehu populárnej hudby v Trnave, v ktorej pokračujeme obdobím 70. rokov. 
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tanečným rozhlasovým orchestrom, Malokarpatskou kapelou a Zlatou krídlovkou 
a tiež s Marikou Škultétyovou. 
Marika Škultétyová (3) vyhrala ako štrnásťročná súťaž Zlatá kamera, a po niekoľkých 
rokoch spievania na Slovensku sa vydala do Holandska, kde pokračovala v budovaní 
zahraničnej kariéry. V súvislosti s Trnavčanmi, ktorí sa profesionálne presadili 
v slovenskej populárnej hudbe, musíme spomenúť i hudobníka, skladateľa a producenta 
Ľudovíta „Aliho“ Beladiča (skupina Gattch), ktorý však žil a tvoril najmä v Bratislave.
Aj v Trnave bol začiatok 70. rokov poznačený normalizáciou, mnohé hudobné 
a zábavné aktivity trnavskej mládeže boli oklieštené cenzúrou alebo stopnuté. 
Viaceré kapely zo šesťdesiatych rokov pochopili, že s repertoárom, ktorý hrali,  
už nie sú aktuálni, a tak prišlo k inováciám, preskupeniam  
a ku vzniku nových skupín. Niektoré pokračovali v štýle 
big-beatu, iné len prevzali repertoár súčasnej pop scény. 
Mnohé neprofesionálne kapely nemali vôbec vlastnú 
tvorbu, ani ambíciu presadiť sa na scéne. Hudobníci  
sa hudbe venovali ako koníčku popri zamestnaní 
a zárobok v kapele brali ako vedľajší príjem. 
Tvorivú činnosť v oblasti hudby v Trnave a na okolí 
malo v kompetencii Okresné osvetové stredisko, 
ktoré usporadúvalo pravidelne Súťaž trnavských 
hudobných orchestrov a spevácke súťaže Trnavský 
škovránok s tradíciou už zo 60. rokov. Pripravovali tiež 
školenia a kurzy pre spevákov a hudobníkov a kurzy  
pre skladateľov. Školenia pre spevákov viedol napr. 

dnes už legendárny pedagóg František Tugendlieb. 
Okresné osvetové stredisko robilo každoročne 
previerky tanečných orchestrov – kvalifikačné 
skúšky zložené z teoretickej i praktickej časti. 
Amatérske súbory zadeľovali do štyroch tried, 
z ktorých prvá mala najmenšie percentuálne 
ohodnotenie (40 – 50%), a preto si mohla pýtať  
za vystúpenie najnižšie finančné ohodnotenie. 
Sólistom najvyššej IV. triedy (90 – 100%) mohli byť 
priznané ešte navyše 50% kvalifikačné príplatky, 
čo ich dostávalo takmer na profesionálnu úroveň. 
Ambíciou šikovnejších hudobníkov a skupín bolo dostať  
sa z amatérskej na profesionálnu dráhu, čo v praxi 
znamenalo zložiť profesionálne skúšky a dostať sa  

pod krídla Slovkoncertu. Mohli sa venovať hudbe ako profesii, ale napríklad  
aj vycestovať do zahraničia a zarobiť si peniaze v niektorom zo zahraničných hotelov,  
či lepšie – na výletných lodiach. Bola to vtedy jedna z mála možností žiť istý čas 
legálne v zahraničí a slušne zarobiť. Využívalo ju veľa hudobníkov aj na to, aby 
si zabezpečili kvalitné nástrojové a technické vybavenie.
V 70. rokoch bola amatérska hudobná scéna v Trnave veľmi pestrá, pôsobilo tu veľa 
kapiel na rôznej úrovni. Ich obsadenie sa často menilo, hudobníci i speváci prechádzali 
z kapely do kapely a mnohé skupiny kontinuálne pokračovali aj v rokoch 80-tych. 
Svoj prevažne prevzatý repertoár ponúkali najmä na zábavách, plesoch a svadbách. 
Rozdelili ho do niekoľkých hudobných blokov: v zásobe mali súčasnú domácu produkciu, 
zahraničné hity, ľudové piesne – dychovku a zmes známych cigánskych piesní. 
Spomenieme aspoň niektoré z množstva kapiel a hudobníkov, ktorí hrávali v 70. 
a v 80. rokoch v Trnave. Kapela známa ešte z konca 60. rokov bola Lord Dixieland  
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(4) – z obsadenia je nám známy len Alino Gajlík – klarinet. Hudobná skupina Alfa Sextet 
(aj Alfa) (5) bola založená ako šesťčlenná vokálno-inštrumentálna skupina v r.1970 
v obsadení: kapelník Ado Lopoš – bicie, Tóno Uváčik – basgitara, Laco Pagáč – sólová 
gitara, Ľudo Daučo – gitara a spev, Paľo Hornáček a neskôr Ivan Budke – tenorsaxofón 
a Jožko Šipoš, neskôr Filo Herák – b-trúbka. Pôsobila v r. 1970-82 a patrila medzi kapely 
s nadštandardným hodnotením  
na prehrávkach. Skupina 
účinkovala na spoločenských 
podujatiach ako boli napr. 
prehliadky trnavských hudobných 
skupín, beánie, stužkové slávnosti, 
tanečné zábavy, svadby a plesy po 
celom území terajšieho trnavského 
regiónu, v rokoch 1978 – 80 
hrávala v kaviarni OLYMPIA (Tácka)  
na Prednádraží. V skupine postupne 
pôsobili aj: Tóno Šidlík – bicie  
(od r. 1975), Emil Krutek (trnavský Elvis) – spev, trombón a akordeón, Paľo Hrivnák 
– organ, Paľo Šimončič – b-trúbka a spev, niekoľko basgitaristov: Janko Gajlík, Peter 
Slamka, Fero Bartoš, a vystriedalo sa v nej niekoľko speváčok: Helenka Marcinková, 
Eva Pešková, Majka Grajciarová a Beáta Rosinová. Aranžmány im robili Jozef Kudri 

a René Návoj, ale aj členovia 
kapely (Ado Lopoš, Emil Krutek, 
Laco Pagáč a Ľudo Daučo).  
Po roku 1980 hrali v pokračovaní 
Alfy napr. Šaňo Bilay – organ, 
Miro Macko – basgitara, gitara, 
spev a Laco Bartoš – gitara 
a spev.
Skupinu Jednotár (6) tvorili 
Miro Macko, Ján Antolík, 
Rudo Macko, Jozef Pos 

a Jozef Krutek. Skupina Spirituál sextet mala v r. 1973 obsadenie: Štefan Šimončič 
– saxofón, Vlado Holec – trúbka, Jaro Ormandy – klávesy, Ján Klimo – gitara, 
Milan Žiak – basgitara, Fero Drobný – bicie, Vlasta Radvániová – spev. Obsadenie 
kapely Spirituál (7) z roku 1984 bolo: Štefan Šimončič – saxofón (v 1987 – 88 
 ho vystriedal Ján Ušák), Vlado Holec – trúbka, Šaňo Bilai – klávesy, Jozef Porubčanský 
– bas gitara, Dušan Pösinger –  gitara, 
Tóno Šidlík – bicie. Pokračovaním kapely 
Spirituál bol Bonton v zložení: Peter 
Kalapoš, Jano Ušák, Vlado Holec, Alino 
Gajlík, Rišo Gajlík, Dušan Pösinger 
a Tóno Šidlík. Pyramída sextet (8) hrala 
r. 1972 – 74 v zložení Paľo Hornáček 
– kapelník, saxofón a klarinet, Marián 
Hornáček – trúbka, Fero Sekera – bicie, 
Štefan Olšák – gitara, Miro Rybanský 
– basgitara. V kapele spievali Eva 
Tomovičová (Zárubová) a Jaro Tomovič, neskôr Vlasta Radvániová. Skupina Fontána 
(9) existovala od roku 1975 do 80. rokov, hrávala na svadbách a zábavách v Trnave 
a na okolí. Jej zloženie do r. 1978 bolo: Ján Šulec – gitara, Fero Sekera – bicie, 
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Milan Žiak – basgitara, Emil Krutek – dychy 
a klávesy, Gusto Čápka – trúbka, Vlasta 
Radvániová – spev. 
Skupina Junior 6 (10) vznikla v roku 1964 
ako malý tanečný orchester v Zavare. Tvorili 
ju 14-roční chlapci pod vedením Jozefa 
Benciho. Prvú zostavu tvorili Jozef Vojtech – 
saxofón, kapelník, Alojz Vido – saxofón, Ivan 
Psota – saxofón, Jozef Kubala – harmonika, 
Milan Lukáč – trúbka, Dodo Vojtech – 
bicie a Peter Gembeš – gitara a basgitara. 

Postupne sa v kapele vystriedali Fero Sekera – bicie, harmonika, Jaro Stúpala – gitara, 
Anna Sekerová – spev, Dušan Delegán – basgitara, Stano Magula – gitara, spev, Kamil 
Mĺkvy – spev, Anton Lukáč – bicie. Skupina, neskôr známa aj pod názvom Junior Z, 
vystupovala najmä na zábavách a svadbách. Po r. 1973 hrala kapela v zložení: Jozef 
Vojtech – saxofón, Marta Martináková – spev, Ľubo Kopúnek – klávesy, harmonika, 
spev, Kamil Mĺkvy – saxofón, spev, Peter Gembeš – basgitara, spev, Zdeno Mihálik – 
bicie, Stano Ježík – gitara, spev a neskôr Pepo Hanakovič – gitara, spev. Od r. 1978 

viedol kapelu Peter Gembeš a jej zriaďovateľom boli trnavské mliekarne na Trstínskej 
ceste. Na začiatku 80. rokov sa premenovala na skupinu Rondo (11). Postupne sa 
v nej vystriedali Milka Hideghétiová, Jozef Bucha, Cilka Buchová, Paľo Adámek, Jozef 
Štibráni, Milan Andris, Fero Šušel, Zuzka Šuláková, Juraj Homola, Alino Bednárik, Miro 
Janáč, Paľo Hulík, Mirka Navrátilová, Lukáš Michalčák, Jaro Juriš, Klaudia Lašáková, 
Denisa Dudžáková, Renáta Šáriková, Ivan Homola, Patrícia Némethová a iní.
Z ďalších skupín poznáme len kapelníkov, ktorí ich viedli k prehrávkam v r. 1973: 
Modran 6 – Ján Selický, Combo  
Maják – Mikuláš Mihálek, Stavbár 
kvintet – Rudolf Obal, Da Vox – Milan 
Sopko, Univerzum – Bohuš Szegényi, 
Scarabeus – Milan Repčík, Combo 
ČSAD – Ján Púchovský, Melódia 5 pri 
OD Trnava – Štefan Rácik, Vozovkár – 
Ernest Kantor a iní. 
Okrem kapiel, ktoré hrávali najmä  
na svadbách a zábavách, sa objavila 
jedna nekonvenčná, ktorá sa stala okamžite známa, ale aj sledovaná a často stíhaná, 
neskôr zakázaná. Zemetrasenie v rámci socialistickej výchovy mládeže spôsobila 
skupina Víchor (12), ktorá často vystupovala vo Fortune. Jej líder Arnold Horváth 
z Ružindola (známy pod prezývkou Avíčko) bol šikovný muzikant, no zároveň rád pro-
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vokoval. Členom kapely bol aj Silvo Tibenský. 
Víchor hral tvrdšiu hudbu a bol známy aj tým,  
že mužskí členovia vystupovali radi „hore 
bez“. 
Profesionálni hudobníci vystupovali 
pod hlavičkou Slovkoncertu tam, 
kde ich umiestnili. Hrávali v hoteloch  
po celom Slovensku i v zahraničí. Jedna 
z profesionálnych trnavských kapiel bola 
skupina Tempest (13) v zložení: Jiří Štefke, 
Stanislav Gajlík, Miro Macko a Milan Borák. 
V rokoch 1979 – 80 hrali v bare hotela 
Karpaty.
Skupina Pramene (14) vznikla na prelome rokov 1972 – 73, najskôr ako čundrácka 
odpočinková kapela s trampským repertoárom. Zakladajúcimi členmi boli Marián 
Mrva – kontrabas, basgitara, spev, Marián Remenár – husle, Anton Škreko 
– gitara, spev, Jozef Škobla Blaško – banjo a Michal Mrva. Až v polovici roku 
1973 sa začala z pôvodnej unplugged country kapely vyvíjať skupina, ktorá si  
do repertoáru začala pridávať vlastnú tvorbu. Vzali medzi seba bubeníka Alexandra 

Zárubu, v roku 1974 speváčku Milku 
Babkovú a po súťaži Trnavský škovránok 
speváčku Noru Králikovú. Na prehliadke 
trnavských hudobných skupín na jeseň 
1973 zaspievali pieseň pod názvom 
Chile, 11. september 1973, ktorá 
reagovala na politický prevrat v Chile 
a skupinu posunula z miestnej súťaže 
priamo na Prvý festival politickej piesne 
v Sokolove (február 1974). Skupina 
už bola vedená pri klube SZM Fortuna. 
Prvé zahraničné skúsenosti nazbierala 

na šnúre koncertov pre slovenských stavbárov na stavbe plynovodu SOJUZ 
v bývalom ZSSR, kam ich vyslalo priamo vtedajšie ministerstvo kultúry. Skupina 
prešla profesionálnymi skúškami a začala sa zúčastňovať prehrávok Slovkoncertu 
pre domácich a zahraničných záujemcov. V roku 1978 uskutočnila šnúru koncertov  
po ZSSR a v roku 1979 v Mongolsku. 
V Trnave hrávala pre Reštaurácie 
a jedálne v podniku Olympia (Tácka) 
na Prednádraží. Na Západ sa dostala  
až v roku 1982 – najskôr do Západného 
Nemecka a pred Vianocami 1982 do 
Rakúska. Pramene hrávali aj v hoteloch 
na strednom Slovensku, napr. v Banskej 
Bystrici (Lux), v Liptovskom Mikuláši 
(Jánošík). Členovia skupiny ako zamestnanci 
Slovkoncertu museli byť k dispozícii  
aj samostatne pri záskokoch, tak 
prichádzalo k častým zmenám v obsadení a v roku 1986 sa kapela rozpadla. 
Skupina Pramene mala v repertoári približne 30 vlastných skladieb a vlastné 
úpravy ľudových piesní. Zúčastnila sa rôznych súťaží a festivalov (festivaly politickej 
piesne v Martine a Sokolove, Oravské synkopy), nahrávok v rozhlase a v televízii. 
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Vydavateľstvo OPUS im vydalo singel 
s dvoma skladbami – Chlapec v džínsoch 
/ Deti z domova. Zaujímavosťou je, že 
najznámejšia skladba Jeseň nevyšla 
nikdy na platni, zachovala sa len ako 
nahrávka v televízii (15). Viachlas v nej 
spievali Milka Babková, Ľuboš Novotný, 
Marián Mrva a speváčky Kurčíková, 
Zaťková a Králiková. Autorskej tvorbe sa 
venoval najmä Marián Mrva a pri textoch 
spolupracovala trnavská poetka Zlatica 

Matláková. V skupine sa vystriedalo viac speváčok: Milka Babková a Nora Králiková boli 
v kapele asi najdlhšie, kratšie pôsobili Maja Kurčíková, Zaťková, Marika Škultétyová, 
Beáta Rosinová a Valéria Sejaková.

Mgr. Lucia DUCHOŇOVÁ, PaedDr. Simona 
JURČOVÁ, Západoslovenské múzeum v Trnave
Fotografie a informácie poskytli: Marián Mrva, 
Ľudovít Daučo, Ľuboš Novotný, Peter Gembeš, 

Tóno Šidlík, Miroslav Macko, Vlasta Berková 
(Radvániová), Milan Žiak, Marika Škultétyiová, 

Martin Jurčo  
Literatúra:
Jurčo, Martin: Spomienka na hudobníka Ľudovíta 
Beladiča – článok : Novinky z radnice 2007, roč. 
XVIII. č. 10
Jurčo, Martin: V Trnave som recitovala vo 
všetkých školách – článok o Eve Biháriovej, 
článok: Novinky z radnice 2009 – roč. XX, č.2
Kopeliovičová-Šebová, Gita, Bruna, Miroslav. Tak málo stačí... Concordia Trading, spol. s r. o., Bratislava, 
ISBN 80-88821-03-7
Diplomová práca Marián Mrva: Tanečné orchestre v Trnavskom okrese a ich výchovné pôsobenie na mládež, 
Pg. fakulta UK v Trnave, 1973

Iný Uhol pohľadu na život v západnom krídle
Dobré ráno! Umelci z Trnavy, a nielen z Trnavy... sa k vám chcú prihovoriť. 
Do 27. októbra je v západnom krídle radnice otvorená výstava k 10. výročiu 
založenia združenia umelcov BonArt.
BonArt od svojho vzniku v roku 2001 síce rozpráva ticho, ale s ambíciou dotknúť  
sa srdca ľudí vo svojom okolí. S pomocou grantov od mesta Trnavy, dobrovoľných 
sponzorov a darcov organizuje výstavy profesionálnej slovenskej a medzinárodnej 
umeleckej scény, v spolupráci s trnavskými hudobníkmi a literátmi pripravuje umelecké 
akcie, kreatívne pracuje s deťmi a vedie aj výtvarné workshopy pre dospelých  
s cieľom ponúknuť návštevníkom duchovný pohľad na súčasné výtvarné umenie ako 
odzrkadlenie modernej doby. 
Prostredníctvom výtvarného krúžku Rybička pod vedením výtvarníčky Oksany 
Lukomskej združenie organizuje okrem výstav a tvorivých dielní aj divadelné  
a hudobné predstavenia s úmyslom spájať ľudí z mesta a regiónu v kultúrnom dianí 
Trnavy.  
Medzi úspešné akcie BonArtu patrí napríklad slávnostné uvedenie originálnej trnavskej, 
deťmi ilustrovanej biblie v roku 2003. Jeden exemplár ručne vyrobenej knihy bol 
darovaný mestu Trnave a druhý stále cestuje po svete, inšpirujúc aj iných k podobnej 
tvorbe. Nasledovala premiéra detského divadelného predstavenia Červené čižmičky 
pod vedením O. Lukomskej v trnavskej Kalokagatii, celoslovenská výtvarná súťaž Boh  
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Divadelný súbor DISK – STATUS 
(Divadlo, vášeň, láska, samota)

Réžia: Blaho Uhlár, účinkujú: Monika Babicová, Jozef Belica, Milan Brežák, 
Daniel Duban, Monika Chudá, Pavol Lančarič, Branislav Mosný, Ján Rampák, 
Alžbeta Sersenová, Petra Sokolovská. Premiéra 29. 9. 2011

Už 57. sezónu rozbehol divadelný súbor DISK plodne 64. premiérou novej inscenácie 
Status 29. septembra 2011 vo svojom divadelnom štúdiu v Trnave na Kopánke. 
Desať hercov, spoluautorov scenára, pod skúseným analyticko-syntetickým vedením 
režiséra Blaha Uhlára skúma, rozkrýva, každý svojím špecifickým spôsobom, potrebu 
prihovárať sa divákovi prostredníctvom divadla. Keďže, ako je v DISK-u zvykom, ide 
o autorské divadlo, je to ako ísť na trh s vlastnou kožou v priamom prenose. 
Už 57. sezónu rozbehol divadelný súbor DISK plodne 64. premiérou novej inscenácie 

mi dáva všetko a úspešná benefičná výstava DAR 2010 v západnom krídle radnice, 
výťažok z ktorej bol venovaný na liečenie ťažko chorého 8-ročného chlapčeka 
Maxima Luptáka.
Spomeňme aj niekoľko umeleckých akcií a výstav BonArtu na Slovensku a v zahraničí: 
BonArt od svojho vzniku v roku 2001 síce rozpráva ticho, ale s ambíciou dotknúť sa 
srdca ľudí vo svojom okolí. S pomocou grantov od mesta Trnavy, dobrovoľných spon-
zorov a darcov organizuje výstavy profesionálnej slovenskej a medzinárodnej ume-
leckej scény, v spolupráci s trnavskými hudobníkmi a literátmi pripravuje umelecké 
akcie, kreatívne pracuje s deťmi a vedie aj výtvarné workshopy pre dospelých s cieľom 
ponúknuť návštevníkom duchovný pohľad na súčasné výtvarné umenie ako odzrkadle-
nie modernej doby. 
Prostredníctvom výtvarného krúžku Rybička pod vedením výtvarníčky Oksany Lukom-
skej združenie organizuje okrem výstav a tvorivých dielní aj divadelné a hudobné pred-
stavenia s úmyslom spájať ľudí z mesta a regiónu v kultúrnom dianí Trnavy.  
Medzi úspešné akcie BonArtu patrí napríklad slávnostné uvedenie originálnej trnavs-
kej, deťmi ilustrovanej biblie v roku 2003. Jeden exemplár ručne vyrobenej knihy bol 
darovaný mestu Trnave a druhý stále cestuje po svete, inšpirujúc aj iných k podobnej 
tvorbe. Nasledovala premiéra detského divadelného predstavenia Červené čižmičky pod 
vedením O. Lukomskej v trnavskej Kalokagatii, celoslovenská výtvarná súťaž Boh mi 
dáva všetko a úspešná benefičná výstava DAR 2010 v západnom krídle radnice, výťažok 
z ktorej bol venovaný na liečenie ťažko chorého 8-ročného chlapčeka Maxima Luptáka.
Spomeňme aj niekoľko umeleckých akcií a výstav BonArtu na Slovensku a v zahraničí: 
Výstava obrazov M. Biloshytskeho a O. Lukomskej Keď dvaja pijú z jednej šálky...  
v bratislavskom  kníhkupectve Svet knihy s hosťom Kamilom Peterajom, umelecká akcia 
M. Biloshytskeho pod názvom JAZZ&ART počas festivalu Trnavský JAZZyk v záhrade 
Galérie J. Koniarka v Trnave spojená s debutom art-jazzovej skupiny SilentJAZZ a uve-
dením prvého CD, kde bol „krstným otcom“ hudobník Dan Bárta, performance a výsta-
va M. Biloshytskeho MEMORY ZONE –1968 pred budovou bývalého Československého 
rozhlasu v Prahe, venovaná 40. výročiu okupácie Československa vojskami 
Varšavskej zmluvy v roku 1968, na ktorej spolupracovali O. Lukomska, Ika Kraicová  
a Dave-Mac-Red, spoločná výstava v Galérii Slovenského rozhlasu, atď.  
Súčasná výstava originálov členov ZU BonArt Uhol pohľadu v západnom krídle radnice 
spojená s výstavou detských prac účastníkov tvorivého ateliéru, ponúka v súčasnom 
uponáhľanom, neistom a „krízou“ zmietanom svete možnosť na chvíľu sa zastaviť  
a ponoriť sa do iného sveta – harmonickejšieho a duchaplnejšieho. Umelci zo združenia 
BonArt zo srdca prajú všetkým návštevníkom, aby v nich zanechala výstava peknú 
spomienku a stala sa podnetom pre iný uhol pohľadu na život...                              -eu-
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Status 29. septembra 2011 vo svojom divadelnom štúdiu v Trnave na Kopánke. 
Desať hercov, spoluautorov scenára, pod skúseným analyticko-syntetickým vedením 
režiséra Blaha Uhlára skúma, rozkrýva, každý svojím špecifickým spôsobom, potrebu 
prihovárať sa divákovi prostredníctvom divadla. Keďže, ako je v DISK-u zvykom, ide 
o autorské divadlo, je to ako ísť na trh s vlastnou kožou v priamom prenose. 
Je podstatne jednoduchšie omieľať cudzie naučené myšlienky pekne učesané v kla-
sickom modeli drámy od expozície cez peripetiu po....Tu sa však divák žiadnej klasiky 
nedočká. Inscenácia je založená na princípe dekompozície: bez akejkoľvek hierarchie 
sú vedľa seba (za sebou ) radené scény striedané videosekvenciami. Spojenie virtuál-
neho herca na obrazovke nad scénou a reálneho herca na scéne v tom istom okamihu 
je vskutku zaujímavý fenomén, akýsi odkaz na našu virtuálno-reálnu každodennú 
skúsenosť. Autorom videosekvencií, ktoré dodávajú inscenácii veľké množstvo nových 
rozmerov, je Blaho Uhlár. 
Pracuje sa teda s médiami, ktoré nie sú obvyklé v „bežnej“ divadelnej praxi. Aj tým 
sa stiera odstup herec – divák, všetci sú účastníkmi toho chaosu, všetci sú vtiahnutí 
do „nedeja“. Napokon, priestor v štúdiu s tridsiatimi piatimi sedadlami je taká trochu 
väčšia obývačka, všetky scény sa odohrávajú takmer na dosah ruky. Nemoralizuje 
sa, „tragigroteskné“ scény plynú v rýchlom slede, divák im môže pripísať vlastné 
hodnoty, čo uzná za svoje, čo odsúdi, odvrhne, v čom sa uvidí. Porovnať videné so 

zažitým. Je to ako zrkadlo, guľa zlepená 
z tisícok zrkadiel, v ktorých sa môže 
a nemusí uzrieť. Všetko záleží od miery 
jeho sebareflexie.
Je tam všetko, čo súvisí s týmto 
ochotníckym divadlom. Videoprojekcia 
exteriéru v okolí, jeho meniaci sa obraz 
v rôznych ročných obdobiach, ale aj 
takmer intímne nazretie priamo do 
kuchyne. Obyčajná, nudná, ale potrebná 
drina – vynášanie kulís, príprava 
kostýmov, dohadovanie dovoleniek počas 

výjazdov, až po stretávanie sa a pokusy v tvorivých bolestiach urobiť čosi, čo pohne 
veci dopredu. Niekedy sú to až priveľmi jednoduché zemité dialógy odpočúvané kdesi 
vonku, plné vulgarizmov. Taký je už náš svet. Ani herci si nekladú servítku pred 
ústa. Zavše je to až zhyperbolizované a zbytočné. Možno, že je tichým zámerom 
strojcu inscenácie vytvoriť protiváhu k vulgárnej surovosti dneška v poetických 
videosekvenciách ako sú Premeny stromu, Púpava, Tanec okolo Rastliny, atď.
Pre vnímavého diváka sa dá vystopovať dobre zašifrované posolstvo. Herci v kruhu 
– možno symbole dokonalosti a večnosti – mávajú rukami ako anjeli a na hereckom 
nebi sa zjaví tvár Eda Noruláka, zakladateľa a akéhosi Prométea, čo vdýchol dušu 
tomuto súboru. Potom traja veteráni, bardi, ako ich nazval Pavel Graus: Brežák, 
Lančarič, Rampák predostierajú v spomalenom zvuku (akoby už kdesi vo večnosti) 
svoju predstavu o mieste človeka, keď už jeho fyzické ja spočíva v drevenom trezore. 
Je tu zjavná nadväznosť bardi – elévi. Sedem mladých hercov, ktorých herectvo 
nezaostávalo za výkonmi veteránov, je nádejou, že ochotnícke divadlo v meste T 
nezanikne. Riešia prácu, rutinu, priateľstvo, lásku, sex, popíjanie cez hip-hop. Nemusia 
vedieť perfektne spievať, na čo spev nestačí, doplní rytmus. Hip-hopové texty majú 
„obdivuhodnú“ úroveň porovnateľnú s textami Rytmusa. Adorácia sexu vo všetkých 
jeho podobách: uctievanie sexsymbolov, symbolické vyjadrenie všetkých druhov 
intimít, od nesmelých dotykov mladej dvojice cez sebapotešovanie až k roztúženým 
prázdnym rukám starnúceho muža, ale aj exaktné vyjadrenia preplnené odbornými 
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termínmi na hranici zrozumiteľnosti, vytvárajú na scéne groteskný zlom. Aj bezdomovci 
si tu našli svoj domov, niektorí popíjajú čučo a robia veci s ním spojené, jeden recituje 
nežnú lyriku. (M. Brežák) Slnko v tých najtmavších mrakoch. 
Hra s obrazom: farebným, čiernobielym, prechádzajúcim až do negatívu, krátke 
rýchle strihy, niekedy takmer nepostrehnuteľné, útočia na divákove zmysly. Zvuk 
je tiež obdivuhodnou súčasťou inscenácie: od Vivaldiho dokonalých tónov cez 
vznešenosť klasického songu Edith Piaf po nemelodický hip-hop ako (možno) vzbury 
proti pokrytectvu a čačanej prázdnote? Piafovej podmanivá pieseň je akousi nosnou 
melódiou, stelesnením večnosti dobrého umenia, ktoré pretrváva a nádherne mrazí. 
Monika Babicová v nej pokračuje, keď Edith skončila... 
Vo veľmi nenápadnom podtexte citlivou prácou s hercami vypovedá Blaho Uhlár a kol. 
o biede aj vrcholoch, o rozkolísanosti hľadania seba samého – po aké dno možno ešte 
dočiahnuť, je bezhraničné? Čo ak pod tou najhrubšou hrošou kožou nájdeme malé 
ustrašené vtáča alebo báseň bezdomovca...?

Beáta VARGOVÁ-KURACINOVÁ, foto: C. Bachratý

Malý Rím aj ako krásny zapadák na novom CD
Mariána Mrvu prezývaného aj Makar zaiste pozná každý Trnavčan, ktorý 
aspoň raz za rok navštívi jedno významné trnavské kultúrne podujatie. Ak aj 
nie, zaiste pozná aspoň z počutia skupinu Pramene, ktorej bol lídrom, písal 
piesne, nahrával v rozhlase a koncertoval. Jeho piesne  Chlapec v džínsoch 
alebo Jeseň počujeme občas aj dnes, ak nie v rozhlase, tak na vernisážach 
či stretnutiach, kde dodnes koncertuje v rôznych zostavách. A to nespomí-
name ešte slávnejšiu formáciu Old Boys Jazz Band, s ktorou sa predstavuje 
na rôznych stretnutiach. Okrem aktívneho hrania zhudobňuje verše trnavs-
kých básnikov, ba aj sám píše. Známe sú jeho minipoviedky inšpirované 
osobnosťami Trnavy, ktoré na pokračovanie vychádzajú v našom mesačníku, 
a v najbližších dňoch už bude uvedená aj jeho tretia kniha Ako šli holuby pešo 
z Francúzska do Trnavy. Najnovšie Marián Mrva pripravil novú CD-platňu. 
Tentoraz nie s Old Boys Jazz Bandom ale vlastnou štúdiovou skupinou.   
V duchu správneho lokálpatriotizmu je CD o Trnave a volá sa Krásny zapadák.

Vydanie CD platne a vznik samotných skladieb  
o Trnave a Trnavčanoch vzniklo takpovediac náho-
dou. Ich pôvodný účel bol trochu iný. V divadle sa 
pripravoval kabaret Parva Roma, za ktorý dostal 
jeho autor, známy trnavský publicista Benjamín 
Škreko aj Cenu Literárneho fondu. Jej základ mal 
autor premyslený už pred šiestimi rokmi, neskôr 
napísal ucelené divadelné dielo s pesničkami. 
Obrátil sa teda na svojho dlhoročného priateľa 
Mariána Mrvu – a ten začal intenzívne pracovať. 
Medzi tým sa inscenácia v divadle aj uviedla, no 
režisér si ešte predtým dal podmienku uviesť 
piesne (ako inak) na svoju hudbu a vo vlastnej 
úprave. A tak sa rozbila jedna z myšlienok pro-
jektu, aby celý program pripravili Trnavčania. 

Inscenácia sa vcelku vydarila, no pôvodná rozpracovaná hudba k pesničkám zostala 
u Mariána Mrvu v zásuvke. Obaja autori sa však nevzdali, a tak teraz vydávajú svoje 
skladby na CD platni. Aj keď sú to piesne z inscenácie, v ktorej nikdy nezazneli, ich 
výhodou je, že majú šancu stať sa ešte populárnejšími, pretože po nich (na rozdiel 
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od uvádzanej inscenácie) zostáva dokument v podobe hudobného nosiča. „Nosil som 
ten kabaret v hlave desiatky rokov, dozrievalo to vo mne, len poznámky som si robil 
zhruba 5 rokov. Mal som predstavu o tom, že v hre by sa riešila téma Trnavčana. 
Ten, ktorý sa tu ocitol kedysi v roku nula, a dnešný Trnavčan, je ten istý človek.  
To znamená, že ako sa valili dejiny cez naše mesto, všetko ho muselo istým spôsobom 
poznačiť. Vytvoril som si pekné pozadie na to, aby sa dala z toho urobiť aj príťažlivá 
komédia,“ povedal Benjamín Škreko o diele v čase jeho uvedenia na doskách Divadla 
Jána Palárika. 
Najviac práce s prípravou CD platne mal autor hudby Marián Mrva. Po napísaní 
partitúr nasledovala nahrávka v štúdiu – a tak využil hudobnícke priateľstvá  
z rôznych spomínaných zoskupení, výsledkom bol vznikol nosič nahratý Mariánovou 
štúdiovou skupinou. Práve Marián Mrva tam aj spieva a nahral azda najviac nástrojov 
zo všetkých prizvaných hudobníkov (okrem jeho syntetizátorov hrá aj na basgitare 
a akustickej gitare, akordeóne a ústnej harmonike). V trinástich skladbách nájdeme 
mnohé trnavské reálie – od korza a známej predajne Opusu na Hlavnej ulici,  
do ktorej viedli kroky nejedného hudobného fanúšika, cez Pekársku ulicu až po kruhovú 
križovatku. Hudba, využité nástroje, trošku nadsadený štýl príjemne korešponduje 
s humornými textami. No a nechýba, samozrejme, trnavčina, v ktorej sú texty 
písané. A ako ich Marián Mrva zhudobňoval? 
„Boli tam texty inšpirované Trnavou. Ja ako hudobník som sa pozeral na ne aj 
 z hľadiska krátkych a dlhých slabík. Bolo treba niečo aj upraviť, ale len kozmeticky, 
aby lepšie sedel text na hudbu. Nedalo sa to však urobiť jedným hudobným štýlom. 
Napríklad, v piesni Forman chcel Benjamín Škreko horehronský rytmus, tak som mu 
to urobil na malý džezík, iné skladby na staré trnavské tango, iné zase na swing,  
čo sa Trnave hrával. Jednoducho, chceli sme, aby tam boli štýly, čo sa v Trnave hrali  
za mnoho desaťročí, ktoré si ako hudobník pamätám. Zjednocujúcim štýlom celej 
nahrávky teda nie je jeden hudobný štýl, ale téma – Trnava ako taká. A tak som  
k tomu aj pristupoval,“ hovorí Marián Mrva. 
Potom prišla mixáž v štúdiu, čo už bolo len dolaďovaním detailov. „Priateľ Richard 
Hrašna má domáce štúdio, hrá sa s hudbou, zvukmi. Je to v paneláku, ale je tam 
výhoda, že sme mali pokoj na nahrávanie. Vyskytli sa rôzne technické problémy, 
napríklad s kopírovaním hudby z môjho syntetizátora do počítača, v ktorom sa všetko 
rozdelilo na hudobné stopy. To však už boli len také technické drobnosti. Snažili 
sme sa dať dokopy najideálnejšiu zostavu hudobníkov, ktorí sa na CD predstavujú. 
Samozrejme, účinkuje na ňom aj mladá speváčka z nášho Old Boys Jazz Bandu 
Michaela Bobeková. V pohľade na hudbu si beriem príklad od Eugena Nemeša, ktorý 
bude mať tento rok na Vianoce deväťdesiat rokov. Tá hudba ho tak drží pri živote, že 
 aj my čerpáme z jeho životného pohľadu veľa energie. Stále je aktívny a stále hrá, 
tak dúfam, že v tejto kapele sa mu hraním a nazeraním na hudbu priblížime. Hudba 
asi stiera vekové hranice, alebo ich okresáva, a azda to je cítiť aj na tejto novej CD 
platni,“ dodáva Marián Mrva. 
Pre úplnosť ešte dodajme, že na CD platni spievajú okrem Mariána Mrvu a Michaely 
Bobekovej aj Iveta Bábyová a Jozef Móric, na gitaru hrá Ivan Tomovič, saxofónoch 
Peter Peško a na klavíri Richard Hrašna. Do celkovej koncepcie príjemne zapadá 
i grafické prepojenie autorov s trnavských vežami na obale CD platne a texty, ktoré 
sú súčasťou bookletu. Jedinou chybičkou krásy sú chýbajúce vydavateľské údaje  
a veľmi dôležité vročenie, ktoré umožní identifikovať dobu vzniku nosiča aj po dlhých 
rokoch.
Nové CD Krásny zapadák je teda asi prvým ozajstným nosičom, ktorý nielen tvorili 
Trnavčania, ale je aj celý o Trnave. Nemal by preto chýbať v žiadnej domácnosti, kde 
sem-tam prejdú zo spisovnej slovenčiny na trnavčinu.               Martin JURČO, foto: -eu-



24

Prvý deň boli obsahom dramaturgie zaujímavé a rôznorodé hudobné žánre, ktoré 
najmä mladým poslucháčom nesporne priniesli hodnotné umelecké zážitky. Zbory 
Cantica nova a Tirnavia interpretovali známe muzikálové a rockové skladby so sólis-
tami Máriou Čírovou, Kamilom Mikulčíkom a Viliamom Csontosom s inštrumentálnym 
sprievodom. Najmä Cantica nova sa úspešne predstavila dvomi náročnými jazzovo 
– rockovými skladbami, ktoré vyzneli živo s bohatým rytmickým a dynamickým 
stvárnením. Môžeme konštatovať, že dané sólové, zborové a inštrumentálne preve-
denie malo výrazný efekt na vnímanie a prežívanie poslucháčov, najmä pri známom 
muzikáli West Side Story Leonarda Bernsteina.
V prvej časti druhého dňa Zbory zborom účinkovali už tradične známe zbory, 
robotnícky spevácky zbor Bradlan, ktorý podal štandardný výkon. Možno oceniť 
príklon k ľudovej žartovnej piesni, ktorá oživila ich klasický repertoár. Zbor vedie  
Mgr. art Viera Hovancová. Komorný vokálny zbor Vox Aurumque, ktorý vznikol v roku 
2010, sa zameriava na interpretáciu vokálnej hudobnej tvorby z obdobia renesancie. 
Jeho dirigentka Mgr. art. Hana Borbélyová má ujasnenú koncepciu s vyváženými 
výrazovými prostriedkami hudby s kultivovaným dynamickým stvárnením. Zbor 
Cantica nova s dirigentom PaedDr. Gabrielom Kalapošom si stále udržiava svoju 
stabilnú úroveň. Pozitívne možno hodnotiť najmä v oblasti jazz – muzikál – rock, kde 
bolo viditeľné prežívanie spevu u spevákov zboru. Napriek začiatku školského roka 
zboristi zvládli danú dramaturgiu s výrazným prednesom v oblasti rytmu, melódie 
a harmónie. Pod umeleckým vedením dirigenta Andreja Rapanta má spevácky 
zbor Tirnavia vzrastajúcu interpretačnú úroveň s detailným prepracovaním obsahu 
skladieb, ktoré vyznievajú kultivovane, výrazovo precítene s vyváženým zvukom 
jednotlivých hlasov. Dirigent interpretoval skladby spamäti, čo je cenné. Cantica 
(Z) nova svoj koncertný program pod vedením Gabriela Kalapoša realizovala opäť 
na dobrej štandardnej úrovni, intonačne a harmonicky vyvážene s dynamickými 
nuansami. Na záver druhého dňa vystúpil Technik Akademik, miešaný spevácky zbor 
pod vedením Pavla Procházku. Zbor má bohatú dramaturgiu, jedinečné hudobné 
projekty, špecializuje sa tiež na sakrálnu tvorbu. Jeho interpretačné umenie vyznieva 
kultivovane, intonačne a harmonicky pôsobivo a je viditeľný profesionálny vplyv 
dirigenta zboru na celistvosť hlasových skupín.
Druhý deň festivalu možno nazvať prívlastkami neopakovateľný, fantastický, 
vynikajúci. Vďaka nevyčerpateľnému entuziazmu prezidenta festivalu Gabriela 
Kalapoša sme mohli hlboko prežívať nádherné melódie Verdiho operných árií a zborov 
s vynikajúcimi sólistami Karinou Skrzeszewskou (PL) soprán, Jolanou Fogašovou 
(SK) mezzosoprán, Lászlóm Boldizsárom (HUN) tenor, Richardom Novákom (CZ) 
bas. Profesionálni speváci si pripravili veľmi pôsobivé vokálne skladby zo známych 
opier G. Verdiho Nabucco, Aida, Macbeth, Trubadúr, La Traviata, Don Carlos a iné. 
Najpôsobivejšie s úžasnými technickými a výrazovými prostriedkami vynikla Karina 
Skrzeszewska. J. Fogašová svojím kultivovaným prejavom a krásnou farbou hlasu 
pôsobila nežne s jemnými dynamickými nuansami. L. Boldizsár výrazným tenorovým 

Úspech nových Trnavských zborových dní
Trnavské zborové dni – XXI. ročník festivalu speváckych zborov, ktorý sa 
uskutočnil 2. a 3. septembra v mestskom amfiteátri pod záštitou riaditeľa 
opery SND v Bratislave Petra Dvorského a primátora mesta Trnavy  
Ing. Vladimíra Butka, mal jedinečný zámer v oblasti dramaturgie a koncepcie 
prepojenia interpretačného umenia amatérskeho zborového spevu  
s profesionálnym vokálnym a inštrumentálnym. Bol to veľkolepý projekt, 
venovaný 110. výročiu úmrtia Giuseppe Verdiho a 130. výročiu narodenia 
Mikuláša Schneidera Trnavského.
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Nová kniha Miroslava Danaja? V pohode, dá sa
V ostatných rokoch sa stalo už tradíciou, že trnavský lekár, chirurg a milovník 
literatúry prof. Miroslav Danaj takmer každý rok predstaví čitateľom svoju 
novú knihu. Približne pred troma rokmi začal zbierkou aforizmov, potom 
prišla kniha poézie a opäť zbierka sentencií a myšlienok. Všetky knihy 
zaznamenali pozitívny ohlas, a to nielen medzi odbornou verejnosťou, ale 
aj v radoch milovníkov literatúry. Aj keď zákulisie a pozadie vzniku jeho 
kníh sme sčasti poznali z doslovov či rozhlasových rozhovorov a článkov 
v novinách, až najnovšou knihou V pohode, dá sa (Martin, Matica slovenská 
2011) predostiera autor kontexty rôznorodosti tvorby v autobiografickom 
súbore próz, v ktorých sa venuje svojej mladosti, rokom štúdií, ale  
aj spomienkam na osobnosti či „osobnôstky“ všedných dní. Zdá sa teda,  
že čitateľ, ktorému sa do ruky dostane až táto, v poradí štvrtá jeho kniha, 
ho akosi nepriamo donúti prečítať si aj predchádzajúce tri. Isto bude mať 
na to niekoľko dôvodov.
V prvom rade si autor hneď na úvod získava sympatie čitateľa spôsobom, akým 
sa mu prihovára, a hybridným štýlom vyrozprávania životného príbehu. Kniha 
próz však nebola pre čitateľskú verejnosť žiadnym prekvapením, keďže sú známe 
autorove aktivity aj na poli (nielen) trnavského kultúrneho kontextu (prezentácie 
doterajších zbierok, účasť v diskusiách, a pod.). Čitateľ sa dozvie aj to, že všetky 
autorove doterajšie knihy nevznikali za krátky čas medzi vydaniami jednotlivých 
titulov, naopak, rodili sa dlho predtým a na papier sa dostávali len postupne. 
Z textu sa napríklad až po rokoch jeho verejne známej aktívnej umeleckej práce 
dozvedáme, za akých okolností sa v roku 2007 prelomila bariéra medzi tvorbou 
a jej dovtedajším nepublikovaním, ako ho pritom pozitívne ovplyvnila priateľka, 
poetka Zlata Matláková, ale aj editor Štefan Haviar či redaktori z Literárneho 
týždenníka a Slovenských pohľadov. Pri tejto príležitosti vysvetľuje aj príbuzenský 
vzťah s básnikom Vojtechom Mihálikom, dvoch vzájomných životných stretnutiach 
a konečnom rozhodnutí Miroslava Danaja venovať sa naplno medicíne. 
Autor pôsobí aktívne v lekárskej praxi na Chirurgickej klinike Fakultnej nemocnice 
s poliklinikou v Trnave ako jej prednosta a súčasne prednáša na Fakulte zdravotníctva 
a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Ak hovoríme o najnovšej knihe V pohode, dá 

timbrom a agogickými nuansami značne zaujal divákov. R. Novák svoje dve árie 
predniesol na profesionálnej úrovni. Najemotívnejšie pôsobilo trio menovaných 
interpretov z opery La Traviata. Bolo to vynikajúce interpretačné vokálne umenie. 
Vyvrcholením programu bolo zborovo – orchestrálne prevedenie z opier Aida  
a predovšetkým zbor Židov z opery Nabucco. Profesionálny zbor SND, Cantica (Z) nova 
s Technikom Akademikom pôsobili majestátne, zvukovo kompaktne. I tí poslucháči, 
ktorí neinklinujú k vážnej hudbe, iste prežívali vnútorné emocionálne napätie. 
Najväčšie profesionálne, dirigentské i umelecké hodnoty patria P. Procházkovi, ktorý 
bezchybne svojim perfektným výrazovým prejavom skĺbil sólistov, zbor i orchester 
do jedinečného zvukového kompaktného a umelecky vysoko hodnotného celku, 
ktorý poslucháči ocenili dlhotrvajúcim „standig ovation“.
Na záver chceme vysloviť poďakovanie prezidentovi festivalu G. Kalapošovi, 
primátorovi mesta Trnavy V. Butkovi a mestskému zastupiteľstvu za nemalú finančnú 
dotáciu, a tiež organizačnému výboru a sponzorom, bez ktorých by zrejme festival 
nebol tým veľkolepým podujatím, ktorému vytvorili podmienky. Sme presvedčení, 
že tento jedinečný projekt bude i naďalej pokračovať v budúcich ročníkoch v našom 
meste, ktoré má už dlhoročnú profesionálnu tradíciu aj v medzinárodnej speváckej 
súťaži M. S. Trnavského.                PhDr. Viera KUDRIOVÁ



sa, na rozdiel od aforizmov a básní (v knihách Niečím ťa možno liečim, Onaqjšia 
káva a Roztratená nahota) mal Miroslav Danaj asi viac príležitostí a možností  
na to, ako text doplniť, upraviť, prípadne ho dotvárať. Svoj titul (už aj podľa 
podtitulu) Krátke príbehy z dlhej cesty začína akosi mimovoľne, okrajovo, zámerne 
nedôležito, a preto aj nenútene. Kapitoly a poviedky, resp. prózy v nich sú akoby 
denníkovými poznámkami na okraj, zápiskami z diára či prepisom vnútorných 
myšlienok z nedeľných popoludňajších káv. Všetko má však svoj premyslený oblúk, 
kompozíciu či vypointovanie, aj keď sa autor občas nevyhne zaiste aj zbytočnému 
dopovedaniu možných vnútorných pohnútok postáv či situácií. Sympatické však 
je to, že autobiografické spomínanie má svoju originalitu v kompozícii. Stretli sme 
sa totiž už s niekoľkými autobiografiami lekárov, ale aj významných osobností 
z iných oblastí, v ktorých bolo cítiť neomylnú „profesorskú“ skúsenosť autorov, ich 
„otcovský“, a teda vždy pravdivý úsudok pri hodnotení reality a vynášanie súdov. 
Je len dobré, že Miroslav Danaj nešiel touto cestou, aj keď je na škodu, že sa 
v takomto type rozprávania stráca faktografická presnosť, ale o ňu zjavne autorovi 
ani nešlo. Miroslav Danaj sa neusiluje o presnú a chronologickú postupnosť. Naopak, 
akoby chcel svojím neraz esejistickým štýlom, nadčasovými vsuvkami, úvahami 
a zovšeobecňujúcimi vysvetleniami dopovedať konanie ľudí, ktoré v samostatných 
mikropríbehoch vystupujú. Vždy však ako myslený rozprávač zostáva v úzadí, 
nemoralizuje a nevynáša prísne hodnotenia. Skôr necháva „konečný verdikt“ na 
čitateľovi, aj keď si občas neodpustí ironické komentovanie. Jedným zo sympaticky 
príjemných prekvapení je zámerné odhaľovanie vlastných chýb a omylov, problémov, 
ale i nešvárov v rôznych, často i smutno-komických situáciách (zatváranie dverí 
vlaku, z ktorého mu vypadne aktovka, zabuchnutie dverí vlastného bytu pred 
dôležitou operáciou, profesorská roztržitosť pri platení a iné drobné situácie), ktoré 
dotvárajú ľudskú drobnokresbu autora a svojimi (seba)hodnotiacimi paradoxmi 
pripomínajú tak mnohé veselé poviedky od Ela Šándora až po Janka Alexyho. 
Kniha má sedem kapitol –Štafetový bežec, Ozveny z dlhého dvora, Čierna pani 
v bielom, Zlatá hodina, Pod kráľovskou pečaťou na krídlach Bílých andelóv, Začínam 
žiť a Mimozemšťania v chirurgickom amfiteátri. V nich sa venuje najmä svoju 
detstvu, rodisku (Dolná Streda), rokom štúdií v Košiciach a v Martine, vojenčine 
a „hlohovskému“ obdobiu, Trnave a Trnavčanom, čitateľským skúsenostiam, 
politickým a dobovým súvislostiam, no najmä svojej dlhoročnej lekárskej praxi, 
vďaka ktorej sa stretol so zaujímavými ľuďmi a ich osudmi, a tie sú základom pre 
rôzne zamyslenia, úvahy, myšlienky, sentencie, ale aj humorné zážitky, ktorým 
venuje druhú polovicu knihy. Každá kapitola je istým spôsobom prepletená 
s medicínskou praxou, venovaná každodennosti lekárskej praxe, no nie cez prizmu 
medicíny, ale najmä cez spoločenské vzťahy až k malým sociologickým reflexiám. 
Významnú časť tvoria spomienky na Trnavu a dnes už nejestvujúce reálie, na 
postavičky z mesta, o ktorých Danaj rozpráva cez ich životné peripetie (historické 
stretnutie s Vladom Siváčkom, niekdajším riaditeľom trnavskej galérie, maliarom 
Júliusom Baloghom, smutný osud vedúcej predajne Slovenská kniha, spomienka 
na starý trnavský antikvariát, osudy Žofky a Olivera, štricáka Laca a krčmu 
Čukotku, a pod.), v ktorých sa Miroslav Danaj nepriamo vyznáva aj zo svojho vzťahu 
k Trnave. Podobne ako v prípade spomienok a situácií s pacientmi sa často vracia 
aj k osobnostiam a medzníkom z dejín trnavskej nemocnice (tamojšia knižnica, 
významné osobnosti lekárov pôsobiace v nemocnici, ale aj zážitok pri unikátnej 
operácii, prvej rádiofrekvenčnej ablácii metastázy pečene, a pod.). 
Rôznych odkazov na kontexty v Martine, Bratislave a niektoré ďalšie slovenské regióny 
nájdeme v knihe veľké množstvo a mnohé z nich prerastajú nad regionálny rámec 
(napr. stretnutie autora s tajomníkom Dr. Vladimíra Clementisa Theom H. Florinom 
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v Martine). Spomínať všetky spojitosti s medicínskou praxou a vedou, literatúrou 
a kultúrou všeobecne by trvalo dlhší čas – a aj pre „trnavsky“ nezainteresovaného 
čitateľa prináša nový titul Miroslava Danaja mnoho podnetných informácií 
a poznatkov. Pre úplnosť treba dodať, že aj nová kniha (tak ako všetky doterajšie) 
vychádza vo Vydavateľstve Matice slovenskej v Martine, čo prispelo k čitateľskej 
popularite autora aj za hranicami regiónu. Vďaka renomovanému vydavateľstvu 
má kniha aj hodnotný typografický rámec – ilustrácie sú od mladého autora Ivana 
Bílého. Životné zrkadlo Miroslava Danaja v podobe knihy reflexií V pohode, dá sa,  
je príjemným čítaním, v ktorom si Trnavčan nájde svoje zaiste príjemné spojivká.  
Už teraz má autor pripravený ďalší rukopis knihy Smiem si prisadnúť? Ako naznačujú 
ukážky knihy v literárnych periodikách, už je dávno známe, že pre Miroslava Danaja 
je trnavský žabomyší literárny svet primalý. To je však otázka budúcich mesiacov. 
O knihe V pohode dá sa, to môžeme skonštatovať už dnes.                   Martin JURČO

Trnavskí bigbíťaci si plnia sny mladosti
Členovia trnavskej bigbítovej skupiny The Breakers, ktorá v minulom roku 
oslávila 45. výročie svojho vzniku, sú aj napriek pribúdajúcim rôčkom stále 
aktívni. Hudba, ktorú ponúkajú na svojich spomienkových koncertoch, ešte 
stále prináša dobrú náladu a vyvoláva pozitívnu odozvu nielen u nostalgick-
ých pamätníkov. Tento rok je pre trnavských bigbíťakov, ktorí sú pravdepo-
dobne jedinou bigbítovou skupinou na Slovensku hrajúcou dodnes v pôvod-
nom zložení v akom začínala v polovici 60. rokov, mimoriadne úspešný.

The Breakers nielenže vystúpili v máji na špeciálnom spomienkovom koncerte v Brati-
slave, ktorý mal názov 50 rokov bigbítu na Slovensku, ale predstavili sa na spoločnom 
koncerte so známou pražskou skupinou George & Beatovens aj návštevníkom letného 
festivalu na Počúvadle. Okrem toho svoj autentický bigbít zo 60. rokov ponúkli aj  
v Seredi na Hodovom jarmoku a v posledný augustový štvrtok sa im dostala česť 
otvoriť koncert Pocta slobode (Tribute to Freedom), ktorý sa uskutočnil na hrade 
Devín. Bol to už 3. ročník tohto podujatia, na ktorom okrem The Breakers, českého 
speváka Vladimíra Mišíka, čerstvého 50-nika Richarda Műllera a projektu Hrana  
Oskára Rózsu, hviezdil slávny britský spevák Eric Burdon so skupinou The Animals.
„Vystúpenie na takomto prestížnom podujatí považujem za jeden z najväčších úspe-
chov v histórii našej kapely,“ povedal bubeník Marián Remenár. „A to, že sme robili 
„len“ predskokanov? Veď to boli všetko interpreti veľkých mien.“ „Všetko tam bolo 
veľké,“ dodáva basgitarista Fero Bartoš. „Veľké pódium, veľké mená a až neskutočne 
veľká horúčava. Ale zvládli sme to. Na koncerte všetko klapalo a aj napriek tomu,  
že sme boli prví, mali sme celkom slušný ohlas a potlesk.“
No najväčší zážitok mali členovia The Breakers zo stretnutia so spevákom Ericom 
Burdonom. Živá legenda, spevák skupiny The Animals, síce vzrastom malý, no veľký 
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hlasom, nesklamal. Na Slovensko priniesol zo svojimi starými hitmi vrátane piesne 
House of the Rising Sun nielen závan svetovosti, ale i závan už skoro zabudnutých 
rebelantských sixties. „Eric Burdon so skupinou The Animals patril v 60. rokoch  
k našim obľúbencom a hrali sme od neho celý rad skladieb,“ hovorí v Prahe žijúci 
organista skupiny The Breakers Mike Kramár, ktorý si na Devíne padol do oka  
s Burdonovým klávesákom Red Youngom a po zvukovej skúške viedol s ním dlhú debatu  
o muzike, nástrojoch a možno aj o babách. Kto vie? 
„Stretnúť sa s takouto slávnou osobnosťou tvárou v tvár bolo celkom vzrušujúce.  
Aj keď sa vlastne s nikým veľmi nebavil, Bonzovi sa podarilo ukoristiť od neho auto-
gram aj s venovaním na obal starej vinylovej platne skupiny The Animals,“ smeje sa 
sólový gitarista The Breakers Laco Bartoš.  
„Dúfal som, že ho uvidím už na zvukovej skúške, no kapela ju absolvovala bez neho. 
Takže som sa s ním stretol až večer, tesne pred jeho vystúpením. Na nejaký veľký 
rozhovor už nebol čas. Vymenili sme si iba niekoľko zdvorilostných fráz a Burdonova 
manažérka ma neúprosne vypoklonkovala von zo šatne,“ hovorí spevák The Breakers 
Peter Radványi, všeobecne známy pod prezývkou Bonzo. „Jeho koncert a stretnutie  
s ním bol jedným z mojich ďalších splnených retro snov z mladosti.“  
Skupina The Breakers v tomto roku slávi 10. výročie svojho znovuzrodenia. 
Po tridsaťročnej prestávke začala opäť hrať v roku 2001. A ako vidia jej členovia 
budúcnosť skupiny?
„Keď sme sa dali pred desiatimi rokmi znova dokopy, prepásli sme možnosť nacvičiť 
pieseň When I’m 64 od The Beatles, a teraz je už neskoro,“ usmieva sa Mike Kramár. 
„Ale po prekvapujúco dobrej odozve poslucháčov na naše dve nové skladby, najmä 
na slovenskú Spomienky na časy, pripravujeme aj ďalšie. Vystúpenie na Devíne sa 
nám vydarilo, boli tam skvelí zvukári a nahrávky z tohto koncertu doplnené o niekoľko 
nových vlastných skladieb by sme chceli vydať na novom cédečku. Časový horizont? 
Možno to zvládneme do konca roka.“                                       (B) foto: P. Radványiová

ZOOM+ medzinárodný a cappella festival
7. a 8. októbra 
v kine Hviezda s perličkami z Nemecka, Dánska, Švédska a Španielska 

Hlad po kultúre? Kríza, ekonomické problémy, nedostatok financií..., a napriek tomu 
je stavebníctvo v rozkvete, obchody sú plné nakupujúcich, v reštauráciách niekedy 
ťažko nájsť voľný stôl. Aj koncertné sály sa akoby kríze „vyhli“, pódiá zapĺňajú umel-
ci..., ale miesta pre publikum sú prázdne. Investíciu do kultúry si ako keby nemôžeme 
dovoliť. A my sa to snažíme zmeniť. Prostredníctvom medzinárodného a cappella 
festivalu ZOOM+ vám chceme priblížiť hudbu. Tento rok je síce festival zredukovaný  
na dva dni a štyri skupiny, ale kvalitou účinkujúcich opäť dosiahne maximálnu veľkosť. 
Našu perlovú šnúru doplníme o také úlovky ako Stouxingers z Nemecka, a cappella 
groove, ktorí určite zanechajú stopu aj u nás. Päť mužov a jedna žena, mimochodom, 
všetci fungujú aj ako sóloví speváci, ohurujú experimentovaním so svojimi hlasmi, 
jazzovými a popovými aranžmánmi, ktoré im priniesli popri inom aj cenu za najlepšiu 
jazzovú pieseň roka 2008 (Nothing is real). Samotný album s rovnakým názvom bol 
vybratý ako druhý najlepší jazzový album roka na svete. Dôvtipné experimenty – 
šepot, mľaskanie jazykom, funenie, čvirikanie, sú tiež súčasťou ich hudby – niekedy 
máte až pocit, že počúvate didgeridoo.
Ich partnerom na dvojkoncerte bude mladá dánska vokálna formácia Postyr. Skupina, 
ktorá pozostáva z piatich spevákov, jedného laptopu, jednej tamburínky a starej 
sedačky (ktorej sa ale nepodarilo vybaviť tentokrát letenku), má ambície prevrátiť 
a cappella žáner chytľavými elektronickými popovými pesničkami aranžovanými 
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pre hlasy a laptop hore nohami. Všetci členovia pôsobia ako profesionálni speváci  
a vystupovali s takými renomovanými umelcami ako Bobby McFerrin, The Real Group 
a Maybebop a s najznámejšími dánskymi umelcami. Speváci Postyru sú zároveň 
členovia vokálnych telies Vocal Line a Vox 11.
Sobota znova patrí dámam – dve veľmi šarmantné mužské vokálne skupiny sa budú 
uchádzať o vašu priazeň. Jednou z nich je b vocal zo Španielska – piati aragónski muzi-
kanti (Aragónsko je autonómne spoločenstvo a historické územie v severovýchodnom 
Španielsku, tvorí dnešné provincie Teruel, Zaragoza a Huesca), ktorí svojimi vystúpe-
niami a kombináciou piesní, humoru a vysokokvalitným repertoárom z národnej, ale 
aj medzinárodnej hudobnej pokladnice dosiahli veľkú popularitu a cappella hudby  
v Španielsku. Ich vystúpenia nie sú len o speve, ako správni temperamentní Španieli 
zapájajú do svojich show aj tanec.
Festival uzavrie severská, ale určite nie chladná 23-ročná a cappella skupina Vocal Six 
zo Švédska. Štyria tenori, jeden barytón a jeden bas vám ponúknu len to najlepšie  
z rôznych hudobných štýlov – pop, rock a jazz spievaný s precíznosťou, ale zároveň aj  
s humorom. K prezentácii tejto skupiny stačí len dodať, že vystupovali v najznámejšom 
šoubiznisovom centre sveta – v Las Vegas so svojou vlastnou šou.
Príďte si teda na dva dni oddýchnuť, nabrať energiu z hudby, zistiť, čo všetko ľudský 
hlas dokáže. Ponúkame vám zasýtenie vašej duše a vášho hladu po kultúre. Cena 
lístka je porovnateľná s cenou jedného menu v reštaurácii a dokonca ani z nej to nie 
je ďaleko do sály kina Hviezda. Lístky na medzinárodný festival Zoom+ si môžete 
kúpiť v TINS Trnava na Trojičnom námestí, objednať si ich na telefónnych číslach  
0905 310 830 a 0903 403 293 a, samozrejme, aj priamo pred koncertmi.

Lucia DUCHOŇOVÁ, foto L. Drozd

Výstava o živote a diele Ludmilly Zamoyskej
V hlavnej budove Západoslovenského múzea v Trnave – klariskom kláštore 
sa vo štvrtok 20. októbra 2011 uskutoční vernisáž výstavy venovanej životu 
a dielu významnej skladateľky a klaviristky Ludmilly Zamoyskej, ktorá sa 
podieľala na vytváraní profilu hudobného umenia v druhej polovici 19. 
storočia. Vernisáž je spojená s koncertom, počas ktorého odznejú ukážky 
z jej hudobnej tvorby. Autorkou výstavy je PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.
V blízkom okolí Trnavy sa zachovalo viacero kaštieľov, v ktorých žili príslušníci 
významných ale aj menej významných šľachtických rodín. V brestovanskom kaštieli 
žila poľská grófska rodina Zamoyski, jej rodinní príslušníci prišli na územie Uhorska 
po rozdelení Poľska v roku 1772. V rokoch 1780 až 1820 sa rodine podarilo potvrdiť 
grófsky titul v Rakúsku a v Uhorsku, vytvorili tak bočnú líniu rodiny Zamoyski, inak 
nazývanej aj uhorskej. Zakladateľom tejto línie bol Stanislav Kostka Zamoyski (1766 
– 1830), ktorý sa usadil v Aba Lehote (dnes Lehota pri Nitre). 
Jeho syn Jozef Saryusz Zamoyski (1797 – 1882) sa v roku 1825 oženil s dcérou Adama 
Franza Trauna a Ludmilly von Wrbna und Freudental – Eleonore, ktorá hospodárstvo 
s majerom v Brestovanoch dostala do vena. Jozef Saryusz Zamoyski bol aktívnym 
dôstojníkom cisárskeho jazdectva. Po sobáši sa zriekol hodnosti dôstojníka uhorskej 
armády a venoval sa hospodárstvu v Malých Brestovanoch. Keďže Jozef nemal 
vlastné majetky, ktorými by mohol voľne disponovať, dal na usadlosti v Malých 
Brestovanoch postaviť kaštieľ a sám začal majetok spravovať. Nezastával žiadny 
verejný úrad, no aktívne sa zúčastňoval verejného a politického života Uhorska. 
Finančné prostriedky mu plynuli z doživotnej renty z panstva v Kozlowke, ktoré po 
smrti jeho otca Stanislava Kostku Zamoyskeho prešli na neho. 
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Manželia Zamoyski mali spolu štyri deti, ich dcéra Ludmilla Zamoyska (1829 – 1889),  
sa vydala za Michala Tadeusza Gizyckeho a bola významnou klaviristkou a skladateľkou. 
Vyrastala v prostredí presiaknutom hudbou a umením, pretože brestovanský kaštieľ 
bol centrom kultúrnych stretnutí šľachtických rodín z blízkeho okolia. Zamoyski 
usporadúvali rôzne posedenia pri hudbe, koncerty, a dokonca sa tu hrali aj divadelné 
hry. Manželia spolu s deťmi navštevovali divadlá a zúčastňovali sa plesov v Trnave,  
vo Viedni i v Budapešti. Ludmilla neskôr žila a pôsobila vo Viedni na cisárskom 
dvore, kde si dopĺňala svoje hudobné vzdelanie, udržiavala bohatú korešpondenciu 
s Franzom Lisztom, či Klárou Schumannovou. Ako dvorná dáma patrila do okruhu 
hudobných skladateľov a svoj vplyv využívala na podporu mladých začínajúcich 
talentov. Jedným z nich bol aj nadaný Frederik Chopin, s ktorým sa pravdepodobne 
zoznámila pri rodinných návštevách v Poľsku u vzdialenej príbuznej Zofie Zamoyskej, 
kde mladý Frederik viackrát koncertoval. Počas jeho ciest po Európe sa zastavil  
aj v Brestovanoch a Ludmillu navštívil.
                                                                                               Mgr. Lucia DUCHOŇOVÁ
Použitá literatúra:
BALOGH, Adam. 1979. Archív rodiny Zamoyski z Brestovian 1572 – 1928. Bratislava: Štátny oblastný 
archív v Bratislave.
Zbierkový fond Štátneho oblastného archívu v Bratislave.
www.genealogy.euweb.cz

Čierny kašeľ– znovu sa vyskytujúce ochorenie
Ochorenie na čierny kašeľ (pertussis) nie je minulosťou. Od roku 2008 
zaznamenávame v SR nárast chorobnosti na čierny kašeľ najmä vo 
vekových skupinách 10 – 14-ročných detí a 15-19 ročných adolescentov, 
u ktorých poklesla imunita získaná po očkovaní v rannom detstve. V roku 
2010 v SR vzrástla chorobnosť na čierny kašeľ v porovnaní s rokom 2009 
takmer päťnásobne (počet ochorení 1 379). Od januára do augusta 2011 
bolo zaevidovaných v SR 741 prípadov ochorení na čierny kašeľ.

Aký je priebeh tejto nákazy a ktoré 
skupiny osôb najviac ohrozuje?
Čierny kašeľ je vysoko nákazlivé akútne 
ochorenie, ktoré postihuje dýchacie 
cesty (hrtan, priedušnicu, priedušky) 
a prejavuje sa typickým záchvatovým 
kašľom trvajúcim 2 – 6 týždňov s dlhou 
rekonvalescenciou. Typický záchvat sa 
prejavuje opakovanými výdychmi, kedy 
dieťa sčervenie až zmodrie, slzí, má vy-
plazený jazyk. Potom nasleduje hlasitý 
nádych, pripomínajúci „kikiríkanie kohú-
ta“. Séria záchvatov sa opakuje a končí 
vykašľaním malého množstva hustého 
hlienu alebo zvracaním. Toto štádium je 
nebezpečné pre dojčatá, ktoré nemajú 

vyvinutý kašľový reflex, preto im hrozí 
zástava dychu, bezvedomie a udusenie. 
Kom-plikáciou ochorenia môže byť zápal 
pľúc, poškodenie mozgu a smrť. Až 87 
% úmrtí je evidovaných u detí do 1 roka. 
Tieto deti patria do najzraniteľnejšej 
skupiny, pretože sú ešte neočkované, 
resp. nemajú ukončené základné 
očkovanie a ma-terské protilátky ich 
chránia len v prvom mesiaci života. 
U ľudí, ktorí prekonali infekciu v minulosti, 
alebo boli očkovaní, je priebeh mierny, 
prejavujúci sa často len dlhotrvajúcim 
kašľom. Odporúča sa laboratórne vyšetriť 
2 týždne pretrvávajúce záchvaty kašľa. 
Osoby s príznakmi ochorenia by nemali 

Na otázky Noviniek z radnice týkajúcich sa tohto ochorenia odpovedá MUDr. Dagmar 
Kollárová, vedúca oddelenia epidemiológie infekčných ochorení Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Trnave.
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prichádzať do kontaktu s novorodencami 
a dojčatami dovtedy, kým tieto nie sú 
očkované.

Čo spôsobuje ochorenie na čierny 
kašeľ a akým spôsobom sa šíri?
Pôvodcom ochorenia je baktéria Borde-
tella pertussis, ktorej názov je odvodený 
od jej objaviteľa belgického lekára J. 
Bordeta. Baktéria je veľmi citlivá na 
vplyvy vonkajšieho prostredia. Nákaza 
sa šíri vzduchom – kvapôčkami, ktoré 
vylučuje chorý pri kašľaní. Prameňom 
nákazy pre malé deti sú práve mladis-
tví a dospelé osoby, u ktorých prebieha 
ľahká forma ochorenia, ktorá nemusí 
byť diagnostikovaná. Vo viac ako 90 % 
vzniká toto ochorenie u ľudí, ktorí nema-
jú ochranné protilátky, po domácom 
kontakte s chorobou.

Aké sú možnosti prevencie tohto 
ochorenia?
Vzhľadom na ľahký prenos ochorenia 
vzdušnou cestou, vysokú nákazlivosť 
a nízky účinok neskôr podaných antibiotík 
patrí očkovanie medzi najvýznamnejšie 
preventívne opatrenia na zamezenie 

šírenia tejto nákazy. V súčasnosti 
sa deti očkujú proti čiernemu kašľu 
v rámci pravidelného očkovania v 3., 
5. a 11. mesiaci veku a preočkovávajú  
sa v 6. a v 13. roku života. Preočkovanie 
13-ročných detí sa zaviedlo v SR od júla 
2010 z dôvodu vysokej chorobnosti vo 
vekových skupinách 10 – 14-ročných 
a 15 – 19-ročných. 
Posilňujúce dávky sú potrebné vzhľadom 
na to, že sa očkovanie vykonáva neživou 
vakcínou, po ktorej sa vytvára kratšie 
trvajúca imunita. 
Pretože okrem adolescentov sú význam-
ným prameňom nákazy aj dospelí, 
odporúča sa očkovanie proti čiernemu 
kašľu hlavne u tých osôb, ktoré sú v blíz-
kom kontakte s dieťaťom mladším ako 12 
mesiacov (rodičia, starí rodičia, posky-
tovatelia starostlivosti o deti a pod.). 
U dospelých je možnosť preočkovania 
proti čiernemu kašľu spolu s očkovaním 
proti záškrtu a tetanu každých 15 rokov.
Nutné je však podotknúť, že očkovanie 
nechráni proti inej, miernejšej forme 
čierneho kašľa, tzv. parapertussis.                        

-red-

Recepty zeleninových jedál
Tohtoročná súťaž na recepty zeleninových jedál vyhlásená pri príležitosti 
Dní zdravia sa neuskutočnila pre nezáujem čitateľov. Dvom účastníčkam 
ďakujeme za zaujímavé recepty.

CARPACCIO Z ČERVENEJ REPY

Potrebujeme: 3 červené repy vo veľkosti tenisovej loptičky, olivový olej, med (nie 
lesný), hnedý krupicový cukor, vínny ocot, šťavu z pomaranča (pomarančový džús), 
tymian, soľ, mleté čierne korenie, sójovú omáčku, čerstvý ďumbier.

Očistenú repu nakrájame na čo najtenšie plátky. Ocot zvaríme so soľou a cukrom, 
pridáme dve polievkové lyžice medu, korenie, tymian, olej, šťavu a sójovú omáčku. 
Čerstvý ďumbier nastrúhame aj so šupkou, vytlačíme šťavu a pridáme k marináde. 
Marinádu nalejeme do hrubšieho igelitového vrecka a vložíme plátky repy. Marinu-
jeme 12 hodín, príp. i niekoľko dní.
Plátky aranžujeme na tanier, môžeme posypať kozím syrom a nasucho opraženými 
semienkami.                                                      
           Recept zaslala Dagmar Straková
                                                                          Rubriku vedie MUDr. Bohumil Chmelík
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Vo vynikajúco zorganizovanom 3. ročníku turnaja EMPIRE Trnava Cup, oproti vlaňajšku 
s dvojnásobne zvýšenou dotáciou na 50-tisíc amerických dolárov, sa predstavili 
tenistky z 20 krajín celého sveta. Premiérovo pricestovali hráčky z Austrálie, Japonska 
a USA. Pred početnou diváckou kulisou súperili aj o body do svetového rebríčka WTA.
Finalistky oboch hlavných súťaží prevzali krištáľové vázy a kvety z rúk predsedu 
predstavenstva akciovej spoločnosti TC Empire Ing. Miroslava Hlavnu a riaditeľa 
turnaja Ing. Tomáša Bolemana. Najskôr dekorovali najlepšie deblistky, slovensko-
český pár Janette Husárová – Renata Voráčová. Na finálových raketách skúsenej 
dvojice zostali mladé Košičanky Lenka Wienerová (23 rokov, vo finále hrala aj vlani) 
a Jana Čepelová (18 rokov). V osobe Čepelovej ide o víťazku štvorhry junioriek  
na Australian Open 2010 – jej partnerkou u protinožcov bola Škamlová – a o úspešnú 
fedcupovú debutantku v tohtoročnom nešťastnom meraní síl Slovenska so Srbskom  
v Bratislave (neuveriteľne zbabraná štvorhra Hantuchovej a Rybárikovej).
Tridsaťsedemročná Bratislavčanka J. Husárová bola najväčšou hviezdou trnavského defilé 
tenistiek. Trojnásobná účastníčka letných OH (2000, 2004, 2008), majsterka sveta 2002  
v losangeleskej štvorhre (po boku Rusky Dementievovej), členka víťazného družstva SR 
vo Fedcupe 2002 (Pohár federácie), držiteľka 24 deblových prvenstiev na okruhu WTA, 
31. vo svetovom renkingu dvojhry (13.1.2003), 3. v rebríčku štvorhry (21. 4. 2003). Stačí?
„S Voráčovou som hrala štvorhru prvý raz. Dobre sme sa dopĺňali. Inak, trnavské 
podujatie urobilo na mňa hlboký dojem. Pre slovenský tenis je vždy dobré, ak nám 
vyrastú takéto nádherné objekty. Klobúk dole pred realizátormi areálu TC Empire,“ 
povedala Husárová po svojom 12. deblovom prvenstve na turnaji ITF.
Do finále dvojhry postúpila skúsená Yvonne Meusburgerová (nar. 3. októbra 1983)  
z rakúskeho Seefeldu a iba 21-ročná Bulharka Elica Kostovová. Priebeh záverečného 
duelu bol nezvyčajný – 0:6, 6:2, 6:0. Za trnavský primát pribudlo na konto Meus-
burgerovej 7 315 USD.
„Teším sa, že po dvoch rokoch som v Trnave opäť triumfovala. Tamojšie pohostinné 
prostredie s tenisovým hotelom mi imponuje. O rok sa sem aj do tretice rada vrátim,“ 
uviedla pri slávnostnom dekorovaní na centrálnom dvorci Y. Meusburgerová, stála 
fedcupová reprezentantka Rakúska.
Elica Kostovová: „Blahoželám finálovej súperke k prvenstvu. Bol to môj debut  
na trnavskej antuke. Cítila som sa tu príjemne. Ak sa mi nič nepostaví do cesty, 
budúcu sezónu hodlám znova pricestovať do tohto žičlivého tenisového areálu.“ 
Kvalifikáciu si zahrali aj dve členky usporiadajúceho klubu, Mária Jedličková  
a Sarah Mária Juráková, s pätnástimi rokmi vôbec najmladšia v celom zozname 
(32+32). Nemožno nespomenúť, že Juráková nastúpila do turnaja krátko po návrate  
z tureckého Trabzonu, kde reprezentovala Slovensko v XI. európskych olympijských 
hrách mládeže. Talentovaná vnučka trnavskej hokejovej legendy Karola Holoviča  
na margo svojho účinkovania v krajine polmesiaca prezradila: „Dvojhra ma posunula 
do 3. kola, kým v deblovej súťaži, spolu s krajankou Janou Jablonovskou, sme siahali 
na medailové pozície. Bolo k nim veľmi blízko, keď v zápasovom tajbrejku štvrťfinálovej 
drámy nás zvalcoval šťastnejší litovský pár 10:8.“

Po Trabzone debut Jurákovej medzi ženami
Areál TC Empire Trnava, najkrajšia tenisová bašta na Slovensku, patrí 
všetkým ctiteľom masového i výkonnostného športu s raketou 

Medzinárodný krst dobudovaného areálu TC Empire dopadol na výbornú. 
Tenisová bašta v lokalite Na rybníku, najmodernejšia v rámci celého Slovenska, 
bola cez tohtoročné leto dejiskom vrcholného festivalu žien v takmer 40-ročnej 
histórii organizovaného trnavského tenisu. Pohľad do športových análov totiž 
prezrádza, že prvý oddiel vznikol v TJ Slávia v sedemdesiatom druhom.
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Späť domov. Súčasťou 3. ročníka vrcholného tenisového gala predstavenia žien  
na Ulici Jána Hajdóczyho bola tlačová beseda v hoteli Empire, spojená s vyžrebovaním 
hlavného turnaja dvojhry. Niektoré myšlienky z vystúpenia jeho riaditeľa Tomáša 
Bolemana: „Náš klub skončil v absolútnom celoslovenskom rebríčku 2010 na skve-
lom 4. mieste. Tiež vďaka trom krytým kurtom prakticky po celý rok usporadú-
vame množstvo súťaží a turnajov. Spomeniem napríklad júlový Empire Junior Cup  
pre dievčatá a chlapcov do 18 rokov. Išlo o A-kategóriu. V početnej konkuren-
cii sa nestratili ani naši zverenci. Predovšetkým Filip Vittek, víťaz dvojhry a spolu  
s klubovým kolegom Erikom Opalkom najlepší aj vo štvorhre.“ 
Mimochodom, v 62-člennom pavúku singlistiek z mládežníckej previerky Empire 
Trnava Cup triumfovala medzi dorastenkami 17-ročná Antónia Markušková. „Keďže 
ocko je rodákom z Trnavy, mám toto mesto veľmi rada a do môjho druhého domova  
sa s potechou vraciam,“ prezradila víťazka z TK Svit. Aj preto o niekoľko dní pricestovala 
opäť, na turnaj žien.
TC EMPIRE Trnava však nepatrí iba vrcholovým a výkonnostným športovcom. Záľube 
s raketou sa tu pravidelne venujú i rekreační ctitelia pohybových aktivít. Napríklad 
v ouvertúre Empire ligy. Od mája do septembra sa každé nedeľné predpoludnie  
v ôsmich družstvách do nej zapísali štyri desiatky záujemcov nad 40 rokov. 
Jedna zaujímavosť. Tiež prišla na pretras pri spomínanej tlačovke. Tomášovi 
Bolemanovi, svojho času hráčovi extraligového tímu Slávie Trnava (6. miesto), to stále 
ide aj na dvorci. Po príchode niektorých známych mien na extraligové hosťovanie  
vo farbách TC Empire, odišlo zopár Trnavčanov k susedom do Galanty. Nehrajúci 
kapitán Miloslav Doležal starší si z trnavského tábora zobral so sebou syna Miloslava, 
Juraja Jančoviča a spomínaného Bolemana. V niekoľkých majstrovských súbojoch 
im vypomohol Marcel Gálik a Michael Žiška. Trnavská kostra galantskej zostavy 
sa najväčšou hrivnou pričinila o postup do budúcoročnej extraligy mužov. Ukazuje  
sa paradox: TC Empire Trnava, strieborný v najvyššej slovenskej súťaži tímov 2010, 
sa ako nasadený celok môže stretnúť v 1. kole s nenasadeným nováčikom TK Slovan 
Galanta. „Keďže Bolemanovi patril začiatkom tohto mája post nehrajúceho kapitána 
extraligového TC Empire Trnava, je možné, že pri budúcoročnom majstrovskom 
meraní síl mužov Trnavy a Galanty sa v jednom zápase ocitne na súpiskách oboch 
tímov,“ s úsmevom okomentoval nevšednú situáciu M. Doležal senior.
Na záver najaktuálnejší postreh. Po ženách patrili dvorce TC Empire svetovému tenisu 
mužov. V druhej polovici septembra sa Trnavčanom predstavili aktéri ATP Challenger 
Trophy 2011. Jeho konečné výsledky sme do uzávierky októbrových Noviniek z rad-
nice nestihli, no aj úvodné dni tejto mužskej konfrontácie potvrdili ďalší významný 
zápis do kroniky tenisu v našom malom Ríme.                              Jaroslav LIESKOVSKÝ

Tirnavia 2011 – 13. ročník Memoriálu R. Rétiho
Na prelome augusta a septembra Trnava opäť po dvadsiatich rokoch ožila 
šachovým festivalom Tirnavia 2011 – 13. ročníkom Memoriálu R. Rétiho, 
ktorý zorganizovali dvaja známi trnavskí šachisti: František Jablonický ako 
predseda Správnej rady TŠŠ, o.z. a Milan Szitkey ako riaditeľ festivalu. 
Prvé ťahy na drevených šachovniciach v tenisovej hale hotela Empire mohlo 29. augusta 
vykonať 44 šachistov a šachistiek. Na regulárnosť hry dohliadal medzinárodný rozhodca 
FIDE Vincent Černák. Hralo sa „švajčiarskym systémom“ na deväť kôl, takže vtedy 
nehrá „každý s každým“. Na štartovnej listine sa objavili aj mená a priezviská dvoch 
šachových veľmajstrov, jedenástich medzinárodných majstrov a troch majstrov FIDE. 
Okrem slovenských šachistov a šachistiek zasadli za šachovnice aj štyria zástupcovia 
z Českej republiky, jeden z Ruska a Nemecka. Zastúpené boli všetky vekové kategórie. 
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O dva roky oslávi športová Trnava deväťdesiatku tohto zimného olympijského 
odvetvia. Sympatický rozlet má agilná hokejová rodina už teraz. Tiež to potvrdil 
originálny vstup do sezóny 2011 / 2012. 
Po vlaňajšom Dni otvorených dverí sa jeho repríza presťahovala spod strechy 
štadióna do prírody. Do príjemného prostredia starostlivo udržiavaného kúpaliska 
Kamenný mlyn. 
Súťaže pre deti, nafukovací hrad, kulinárske dobroty, občerstvenie. Všetko bezplatne, 
v réžii hokejových pozývateľov. K tomu hudobné duo z formácie Allegro. V tichej 
dražbe červeno-čiernych retro dresov z predošlej sezóny našli všetky svojich nových 
majiteľov. Rovnako sa záujmu tešila prehliadka trofejí. Na dračku išli vkusné klubové 
suveníry. Príjemným spestrením bola autogramiáda odchovancov, extraligového tria 
Marcel Holovič (Skalica) – Jakub Rumpel (Banská Bystrica, bronz v predošlej sezóne) 
– Václav Stupka (Žilina).
Kompletný servis okolo celej akcie zabezpečili áčkari pod taktovkou trénerskej dvo-
jice Rudolf Macko – Jaroslav Bachratý starší. Vrátane obsluhy diváckeho auditória. To 
návštevníkom spoločensko-zábavného podvečera zaimponovalo azda najviac. 
Manažérsku ruku nad celým libretom držal Richard Turaz. Skúseností má nadostač 
z takejto pozície v chode celého HK pred i počas náročnej sezóny. Tiež teraz hýril – 
vedno so svojimi najbližšími kolegami – studnicou originálnych nápadov. Vedenie 
trnavskej hokejovej komunity dalo návod aj iným klubom v našej starobylej 
metropole, ako sa držia liace športového manažmentu.
Zlatým klincom takmer štvorhodinovej posiedky bolo uvedenie prvých osobností do 

Mestský športový areál Slávia je obľúbenou letnou zónou pre Trnavčanov. 
Podstatnou a viditeľnou skupinkou spomedzi športujúcich sú korčuliari. 
Nie vždy však korčuľovanie a korčuľovanie znamená to isté. Svoje o tom 
vie aj Daniel Čačala, zapálený (a úspešný) protagonista atraktívneho štýlu 
Freestyle slalom skating. A čo sa vlastne ukrýva pod týmto krkolomným 
názvom? Kreativita, rýchlosť i obratnosť, umiestnená pomedzi prekážky 
v podobe prevrátených kelímkov na dráhe s dĺžkou 20 m. 
Ľadový hokej v Trnave je poriadne bradatý. Úvodná stať sa písala 30. 
decembra 1923. Na prírodnom klzisku Orolskej záhrady si hokejové zbrane 
vtedy skrížili mužstvá ŠK Trnava a ŠK Bratislava.

Sieň slávy trnavského hokeja má prvé osobnosti

Okrem bojovných partií sa vyskytli aj „veľmajstrovské remízy“ na niekoľko ťahov (6 – 
7 – 9). V jednej si dokonca hráči podali ruky po dvoch ťahoch! Takéto „veľmajstrovské“ 
remízy nie sú ozdobou žiadneho šachového turnaja. Organizátori sú zatiaľ voči nim 
bezmocní. Objavila sa aj jedna kuriózna prehra kvôli zazvoneniu mobilného telefónu 
počas hry, ktorý si zabudol hráč pred začatím partie vypnúť. 
Šachový festival mal ako sprievodný program bleskový turnaj, do ktorého sa prihlásilo 
28 hráčov. Po jedenástich kolách zvíťazil M. Maník (9 b.) pred A. Lančom (8 b.) 
a M. Jurčíkom (7,5 b.). Hlavný otvorený turnaj po deviatich kolách vyhral Š. Mazúr  
(7 b.) pred T. Petényim (6,5 b.) a M. Jurčíkom (6 b.). V kategórii žien bolo poradie: 1. 
V. Brisudová, 2. Ľ. Škápiková a 3. H. Dzurjaninová z Loko Trnava; v kategórii seniori: 
1. A. Lanč, 2. J. Plachetka a 3. J. Báňas; v kategórii juniori: 1. M. Ležovič, 2. R. Kavoň 
a 3. L. Bango (všetci ŠK Komplet Modranka).
Šachový festival sa úspešne skončil. Šachisti a šachistky sa rozišli do svojich domovov. 
Možno o rok sa do Malého Ríma“niektorí z nich opäť vrátia, lebo šachoví priaznivci 
dúfajú, že sa uskutoční aj 14. Ročník MRR...                                                    -GK-
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Kopplova vila

PREMENY HODNÔT SLOVENSKEJ MODERNY 
v dielach umelcov spätých s Tnavským 
samosprávnym krajom v zbierkach 
galérií regiónu – výber z diel významných 
regionálnych autorov pri príležitosti 10. 
výročia vzniku samospráv Organizované 
v spolupráci so Záhorskou galériou Senica
Otvorenie výstavy – 6.10.2011 (štvrtok) 
o 15.30 h
Kurátor výstavy – PhDr. Štefan Zajíček

EXIN

Tomáš Džadoň & Monogramista T.D.: 
Stena – Máš na míň, 2010
Priestorová intervencia – inštalácia 
Laureáta ceny Cyprián 2009 Tomáša 
Džadoňa v spolupráci s Deziderom Tóthom 
a Galériou Krokus v podobe drevenej steny 
s vloženými vlajkami EU. 
Projekt EXIN (skratka pre exteriér – 
interiér)
do 31. 3. 2012

Stále expozície GJK:

JÁN KONIAREK (1878 – 1952) 
zakladateľ moderného slovenského 
sochárstva 

KLENOTY DOMOVA – slovenské klasické 
umenie 20. storočia

GALÉRIA PORTRÉTOV – výber diel 
z kolekcie portrétneho žánru reprezentujúci 
vývoj portrétneho maliarstva od konca 
18.storočia po súčasnosť zo zbierok GJK

AKCIE / AKTIVITY
■ 1. októbra od 13.00 do 22.00 h

 
 

v Synagóge – Centre súčasného umenia 
KÉRKY PRE ŽIVOT
Druhý ročník benefičnej akcie, získané 
prostriedky budú darované organizácii 
Plamienok – www.plamienok.sk

■ 6. októbra od 9.00 do 18.00 h 
DEŇ TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO 
KRAJA
Deň otvorených dverí v GJK – všetky akcie, 
aktuálne výstavy a stále expozície pre 
verejnosť budú prístupné bezplatne 
Program dňa TTSK:
9.00 – 14.00 h Tvorivé výtvarné aktivity 
a animačné hry pre deti ZŠ a MŠ 
v spolupráci s Katedrou pedagogiky 
výtvarného umenia Trnavskej univerzity 

15.30 h Otvorenie výstavy PREMENY 
HODNÔT SLOVENSKEJ MODERNY 
v dielach umelcov spätých s Trnavským 
samosprávnym krajom v zbierkach 
galérií regiónu 
Kurátor výstavy: PhDr. Štefan Zajíček

Ozveny Anifestu 2011 – pásmo filmov 
ANIFEST 2011 DEŤOM  
premietanie animovaných filmov pre deti 
v priestoroch Kopplovej vily GJK 

  GALÉRIA JÁNA KONIARKA 

  POZVÁNKY

Siene slávy trnavského hokeja – sedemdesiatnikov Milana Fandla a Ľubomíra Kobetiča. 
Tejto pocty sa im dostalo z rúk prezidenta SZĽH Igora Nemečka. Pri slávnostnom 
udelení pamätných plakiet mu asistovali generálny manažér zväzu Otto Sýkora a šéf 
Združenia oddielov a klubov 1. ligy SR Jozef Rusnák. Bez povšimnutia nezostali ani 
ďalší verní služobníci trnavského hokejového vlaku s historickým nákladom.
Gladiátorom zo slovenského Ríma v tomto čase prichodí naplno zarezávať  
na majstrovskom ľade. Od nového ročníka nosia už nastálo bielo-červeno-čierny 
výstroj. V ňom ich doma čakajú v desiatom mesiaci 2011 štyri prvoligové vystúpenia, 
všetky od sedemnástej hodiny. Najbližší, štvrtého októbra, s hokejistami Detvy. Ďalší 
program: 11. 10. s Liptovským Mikulášom, 21. 10. so Spišskou Novou Vsou, 28. 10. 
s Topoľčanmi.
V hľadisku hlavnej arény MZŠ vás trnavskí gladiátori radi privítajú a akiste aj potešia 
svojím hokejovým kumštom.                                                            Jaroslav LIESKOVSKÝ
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  DIVADLO JÁNA PALÁRIKA

  KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO

■ 14. októbra o 18.00 h v novom krídle 
Kopplovej vily POCTA FAGOTU 
Koncert 9. ročníka Slovenského festivalu 
umenia Hudba Trnave 2011 Moyzesovo 
kvarteto, 

■ 14. októbra o 18.00 h v novom krídle 
Kopplovej vily POCTA FAGOTU 
Koncert 9. ročníka Slovenského festivalu 
umenia Hudba Trnave 2011 Moyzesovo 
kvarteto, komorný súbor mesta Skalice
Roman Mešina – fagot

■ 16. októbra o 18.00 h v Synagóge – 
Centre súčasného umenia
POCTA FAGOTU – Koncert 9. ročníka Sloven-
ského festivalu umenia Hudba Trnave 2011 
Filharmonické fagotové kvarteto – Roman 
Mešina, Peter Kajan, Peter Šagát a Ladislav 
Miklovič

■ 3. októbra o 10.00 h v hudobnom  
oddelení, Ul. M. Schneidera Trnavského 
KRÁSNÝ ZAPADÁK
Prezentácia nového CD Benjamína Škreku 
a Mariána Makara Mrvu s podnázvom 
Trnavské pesničky. 

■ 6. október 2011 DEŇ TRNAVSKÉHO 
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

ŽIJÚ MEDZI NAMI – PREZENTÁCIA 
ČINNOSTI ODDELENIA PRE 
NEVIDIACICH 

■ 6. októbra o 10.00 h v čitárni 
Cesta svetla – vernisáž celosloveskej 
výstavy fotografií zo života zrakovo 
postihnutých – čitáreň
9.30 – 14.00 h v učebni 
Výstava kompenzačných pomôcok pre 
nevidiacich a slabozrakých

PREDSTAVUJEME FOND 
REGIONÁLNYCH DOKUMENTOV 
Prezentácia činnosti pracoviska 
s regionálnymi dokumentmi, výstava 
najzaujímavejších kníh a dokumentov.

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave – 
študovňa 
■ 10. októbra o 10.00 h 

v oddelení pre deti. 
PRÁVO NA MENO A ŠTÁTNU PRÍSLUŠ-
NOSŤ. Podujatie pre deti v rámci cyklu SME 
DETI SVETA, pokračovanie vysvetľovania 
ľudských práv pre deti Hosť: Oksana Lukomska
■ 11. októbra o 10.00 h v oddelení pre 
deti KEĎ SI VYMÝŠĽAM
Prezentácia knižnej novinky Evy Kopúnkovej. 
V rámci cyklu Trnavské kontexty. Najnovšia 
kniha obsahuje hádanky, žartovné básne 
a maľovanky pre deti
■ 26. októbra o 13.00 h v čitárni
LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2011
Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej 
súťaže vo vlastnej tvorbe. Podujatie pod 
záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša. Hosť: 
Katka Feldeková 

PIATI PÁNI ROZPRÁVKARI
Písomná literárna súťaž pre deti venovaná 
Ľubomírovi Feldekovi, Petrovi Glockovi, 
Júliusovi Satinskému, Ondrejovi Sliackemu, 
Václavovi Šuplatovi. Súťažné otázky 
nájdete v oddelení pre deti a na pobočkách 
Prednádražie, Vodáreň a Tulipán
Súťaž potrvá do konca októbra 2011 

MÁME NA TO!
Chcete sa naučiť surfovať na internete, 
napísať e-mail svojim blízkym a deliť sa 
o svoje zážitky na facebooku? Ak áno, všetci 
záujemcovia z radov seniorov sú srdečne 
vítaní v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. 
Začíname v októbri!
Prihlásiť sa môžete telefonicky (5511782, kl. 
14) alebo osobne v študovni na 2. poschodí

veľká sála
■ 3. pondelok 19.00 VŠETKO O MUŽOCH 
■ 4. utorok 19.00 ZMIERENIE alebo 
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH 
■ 5. streda 19.00 DIVÁ KAČKA 
■ 6. štvrtok 17.00 DEŇ TRNAVSKÉHO 
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
■ 14. piatok 10.00 Ján Chalupka: 
STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE – verejná generálka
■ 14. piatok 19.00 Ján Chalupka: 
STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE – predpremiéra
■ 15. sobota 19.00 Ján Chalupka: 
STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE – PREMIÉRA
■ 17. pondelok 10.00 
800 MÍĽ PO AMAZONKE 
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■ 18. utorok 19.00 
STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE 
■ 19. streda 10.00 ZMIERENIE alebo 
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH 
■ 19. streda 19.00 BENÁTKY 
POD SNEHOM 
■ 21. piatok 10.00 
MACO MAŤO hľadá hniezdo 
■ 21. piatok 15.00 
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM – TTSK
■ 22. sobota 16.00 KONCERT 
– Liga proti reumatizmu
■ 24. pondelok 19.00 
DON JUAN – Divadlo ACTORES, Rožňava
■ 25. utorok 19.00 
PANDORINA SKRINKA 
■ 26. streda 10.00 
ADELKINA CESTA ZA ŠŤASTÍM 
■ 26. streda 19.00 VŠETKO O MUŽOCH 
■ 27. štvrtok 19.00 VRÁTILA SA RAZ 
V NOCI 
■ 28. piatok 19.00 STARÁ LÁSKA 
NEHRDZAVIE – Slávnostné predstavenie 
k jubileu autora (220. výročie narodenia)

štúdio
■ 4. utorok 10.00 MÁŠA A BETA
■ 8. sobota 19.00 TAJOMNÝ POKOJ VECÍ 
■ 13. štvrtok 19.00 PARVA ROMA
■ 20. štvrtok 19.00 MÁŠA A BETA
■ 25. utorok 10.00 TAJOMNÝ POKOJ VECÍ

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:
■ UMENIE A ENERGIA, ENERGIA UMENIA
Výstava neprofesionálnych výtvarníkov 
zamestnaných v energetike
Vernisáž v stredu 5. 10. 2011 o 16.00 h 
v Infocentre JESS Jaslovské Bohunice
Výstava potrvá do 6. 11. 2011
■ ĽUDMILA GYZICKY-ZÁMOJSKÁ

vernisáž výstavy 20. októbra o 17.00 h
výstava potrvá do 15. 1. 2012
■ BOLO U NÁS MORE nová prírodovedná 
výstava potrvá do 31. 12. 2011
■ KRÁSY ŽIVEJ PRÍRODY
predĺžená do 31. 12. 2011
■ TRNAVSKÉ DROBNOSTI
predĺžená do 30. 4. 2012
■ ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Založenie železnice z Bratislavy do Trnavy

PODUJATIA:
ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL
Figúrky a ozdoby zo šúpolia – v sobotu 22. 
10. 2011 od 13.00 do 17.00 h

NEDELE V MÚZEU
v Západoslovenskom múzeu 
v Trnave – klariskom kláštore
Každú nedeľu od 15.00 h prezentácia DVD Čas 
grimás o sochárovi 
F. X. Messerschmidtovi, na objednanie

DOM HUDBY 
M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5

EXPOZÍCIE:
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA 
TRNAVSKÉHO, DEJINY CIRKEVNÉHO HUDOB-
NÉHO SPOLKU, DVORANA SLÁVY DOBRA

HISTÓRIA POPULÁRNEJ HUDBY 
V TRNAVE DO ROKU 1989
Vernisáž v piatok 7. 10. 2011 o 16.00 h
v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského

MEDZINÁRODNÝ DEŇ HUDBY
1. október – voľný vstup do Domu hudby 
Mikuláša Schneidera Trnavského

AKO POČÚVALI HUDBU NAŠE 
BABKY A DEDKOVIA – expozícia hracích 
skriniek, gramofónov a magnetofónov

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY – OLÁHOV 
SEMINÁR Námestie sv. Mikuláša 10

EXPOZÍCIA 
WILLIAM SCHIFFER – ŽIVOT A DIELO 
SOCHÁRA A MEDAILÉRA
VÝSTAVA 
ČAROVNÁ CESTA PRÍBEHOV
Slovenskí tvorcovia ocenení Čestnou listinou 

  ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM
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  TRNAVSKÉ MATERSKÉ CENTRUM

IBBY– výstava prevzatá z BIBIANY
sprístupnená od 18. 10. 2011 do 8. 1. 2012

Západoslovenské múzeum, Galéria Jána Koniarka, 
Divadlo Jána Palárika a Knižnica Juraja Fándlyho 
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja

■ 3. 10. o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY 
- Zvieratká v ZOO – pečiatkovanie – tvorivá 
dielňa pre matky s deťmi

■ 5. 10. o 10.00 h ZACVIČME SI S JANKOU 
– jednoduché a účinné cvičenie pre ženy

■ 7. 10. od 9.00 do 12.00 h 
POHRAJME SA SPOLU – otvorená herňa 
pre rodiny s deťmi

■ 10. 10. od 9.00 do 12.00 h DEŇ 
OTVORENÝCH DVERÍ – pozvánka pre 
všetkých pri príležitosti Medzinárodného dňa 
materských centier – vstup voľný

■ 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY – Rozfúkané 
kvety – tvorivá dielňa pre matky s deťmi

■ 12M. 10. o 10.00 h CVIČENIE PRE 
MATKY S DEŤMI – cvičenie na fitloptách 
spolu s Maťkou

■ 14. 10. o 10.00 h DIVADIELKO 
O KOHÚTIKOVI A SLIEPOČKE – účinkuje 
divadlo Nezábudka, vstupenky v predpredaji 
– 1.5 € na rodinu

■ 17. 10. o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY 
– bábky z papiera – tvorivá dielňa pre matky 
s deťmi

■ 19. 10. o 9.00 h ZUMBA 
– vedie Nikola Královičová – vstupné 1€, 
potrebné nahlásiť sa vopred do 17. 10. 

■ 19. 10. 10.00 h ZACVIČME SI 
S JANKOU – jednoduché a účinné cvičenie 
pre ženy 
■ 21. 10. o 10.00 h MÁME DOMA AJ 
OCKA..., – hosť Mgr. Blanka Krajčovičová, 
špeciálna pedagogička, matka 4 detí

■ 24. 10. o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY 
- Farebný vĺčik – tvorivá dielňa pre matky 
s deťmi

■ 25. 10. o 18.00 h SYMPTOTERMÁLNA 
METÓDA PLÁNOVANIA RODIČOVSTVA  
- 2. časť z cyklu troch prednášok – vedú 
manželia Mgr. Pavol a Eva Fojtíkovci,  je 

potrebné nahlásiť sa vopred v MC

■ 26. 10. o 10.00 h CVIČENIE PRE 
MATKY S DEŤMI – cvičenie na fitloptách 
spolu s Maťkou

■ 28. 10. o 10.00 h PREČO CUMLÍK NIE?  
vedie Mgr. Martina Chvostálová

■ 31. 10. o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY 
– Strom priateľstva – tvorivá dielňa pre 
matky s deťmi

■ 7. októbra od 15.00 h v Strednej 
priemyselnej škole na Komeského ul. 
v Trnave 
BEH A CHÔDZA REUMATIKOV  
A REUMATOLÓGOV
Piaty ročník podujatia trnavskej miestnej po-
bočky Ligy proti reumatizmu na Slovensku. 
Súčasťou akcie bude aj príhovor prof. MUDr. 
Jozefa Rovenského, DrSc., FRCP – predsedu 
Ligy proti reumatizmu na Slovensku

1.–3. 10. o 17.30 a 19.30 h ■  IDE LEN 
O SEX 2D
4. 10. ■ FILMOVÝ KLUB NAOKO 
18.00 h ■ UMENIE PLAKAŤ 
(20.00 h ■ STRÝKO BÚNMÍ 
Projekt 100 – 2011
5. 10. o 19.00 h ■ IMPROLIGA
6. – 12. 10. ■ ELITNÍ ZABIJACI 2D
6. 10. o 17.30 h, 9. – 10. 10. o 17.30 h, 
11. 10. o 16.00 h, 12.10. o 17.30 h
6. – 12. 10.■  DREAM HOUSE
6. 10. o 19.30 h, 7. – 8. 10. o 21.30 h, 
9. – 10. 10. a 12. 10. o 19.30 h
11. 10. ■ FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ■ SEKERAZÁDA 
20.00 h ■ NÓRSKE DREVO 
Projekt 100 – 2011
13. – 17. 10. o 17.30 a 19.30 h ■ JOHNNY 
ENGLISH SA VRACIA 2D
18. 10. ■ FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ■ 35 PANÁKOV RUMU
20.00 h ■ MELANCHÓLIA
Projekt 100 – 2011
19. – 24. 10. ■ TRAJA MUŠKETIERI 3D
19. 10. o 17.30 a 19.30 h, 20..– 24.10. 
o 19.30 h
20. a 22. – 24.10. o 17.30 h JANA EYROVÁ

  ZDRAVÉ MESTO

  KINO HVIEZDA
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25. 10. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ■ NEPOZVANÝ HOSŤ 20.00 h 
■ EROTIKON
Projekt 100 – 2011
26. 10. od 18.00 h NOC V KINE, bližšie 
informácie na samostatných plagátoch
27. – 30. 10. o 17.30 h ■ BLÁZNIVÁ, HLÚPA 
LÁSKA 2D
27. – 30. 10. o 19.30 h ■ KOVBOJI 
A VOTRELCI 2D

DETSKÉ PREDSTAVENIA
1. – 2. 10. ■ ŠMOLKOVIA 2D 
1. 10. o 15.30 h 

2. 10. o 13.30 a 15.30 h
9. 10. o 13.30 a 15.30 h ■ MACKO PU 2D 
15. – 16. 10. ■ ALFA A OMEGA 2D 
15. 10. o 15.30 h, 16. 10. o 13.30 
a 15.30h
22. – 23. 10. ■ NA VLÁSKU 2D 
22. 10. o 15.30 h, 23. 10. o 13.30 
a 15.30h
29. – 30. 10. ■ ČERTOVA NEVESTA
29. 10. o 15.30 h, 30. 10. o 13.30 
a 15.30h

www.kinohviezda.trnava.sk, 
www.naoko.sk

  KALENDÁR KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V TRNAVE

v západnom krídle radnice

■ UHOL POHĽADU Výstava pri príležitosti 
10. výročia založenia združenia umelcov 
BonArt Výstava bude otvorená do 27. 
októbra každý utorok a štvrtok od 10.00 
do 12.00  a od 14.00 do 17.00 h

■ Galéria Trnavskej arcidiecézy,  
Arcibiskupský úrad
Eva Trizuljaková: LITÁNIE LORETÁNSKE
Kurátorka: Alena Piatrová Výstava bude 
otvorená do 31. decembra 2011 denne okrem 
pondelka od 11.00 do 18.00 h, vstup voľný

■ Malá synagóga – Haulíkova 3
Best of Fedor Nemec (SK) fotografie
Niccolo D‘Alessandro (IT) grafika
Eugen Blaškovič (SK) fotografie
Otvorené denne okrem pondelka od 15.00 
do 18.00 h
www.maxgallery.sk /

■ 5. októbra o 19.00 h v kine Hviezda 
IMPROLIGA ŠPECIÁL 
Špeciálne vydanie Improligy prinesie nové 
formy improvizácie, ktoré sa ujali v zahraničí. 
Improvizačné tímy budú postavené pred 
zaujímavé a zábavné úlohy. 
Vstupné len 1 euro. 
www.facebook.com/Improliga

■ 6. októbra o 19.00 h 
v DK Tirnavia: PAVOL HAMMEL
Vstupné 8 eur

■ 7. a 8. októbra v kine Hviezda
ZOOM+ medzinárodný a cappella festival

■ 7. a 8. októbra na Trojičnom námestí 

a pri mestskom amfiteátri
TRNAVSKÝ MINIAUTOSALÓN a ZLATÝ 
VOLANT

■ 8. októbra o 20.00 h v mestskom 
amfiteátri: CAFE DE NUIT hosťom večera 
je BOŽIDARA TURZONOVOVÁ

■ 14. októbra o 18.00 h v Galérii Jána 
Koniarka Slovenský festival umenia – 
Hudba Trnave: POCTA FAGOTU, 
Moyzesovo kvarteto, komorný súbor mesta 
Skalica Roman Mešina – fagot

■ 14. októbra o 20.00 h v mestskom 
amfiteátri: BLUES MOTHER IN LAW 
(Bluesová svokra)

■ 15. októbra o 17.00 h v Kaštieli 
v Dolnej Krupej: Slovenský festival 
umenia – Hudba Trnave, POCTA 
FAGOTU Peter Kajan – fagot, Ladislav 
Fančovič – klavír, Ján Slávik – violončelo

■ 15. októbra o 19.00 h v Mestskej 
športovej hale: KAREL GOTT 
– Galakoncert, prevádza BOOM!BAND 
Jiřího Dvořáka, hosť: vokálna skupina 
FRAGILE. Vstupné na palubovku 37 eur, 
na tribúny 32 eur
■ 15. októbra od 9.00 do 14.00  Stred-
nej odbornej škole poľnohospodárstva  
a služieb na vidieku, Zavarská 9
TERRANO FAUNA Trnava
Najlepšia slovenská akvaristickoteraristická 
burza – hady, plazy, obojživelníky, 
hlodavce, korytnačky, jaštery, pavúky, 
kŕmny hmyz, krmivá pre ryby, ýhrevné 
dosky, kamene, napájačky, misky, korene, 
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V prehľade sú uvedené podujatia, o ktorých informovali organizátori redakciu NzR do termínu uzávierky. 
Za zmeny, ktoré nastali po tomto termíne, redakcia nezodpovedá. Informácie o pripravovaných poduja-
tiach je potrebné doručiť na e-mailové adresy redakcie (v tiráži) alebo na adresu webredaktor@trnava.
sk do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. 

akváriá a terária a ďalšie. Nebudú chýbať 
tri odborné prednášky, súťaže obrovských 
švábov a laboratórnych myši, tematická 
filatelistická výstava, maľovanie na tvár

■ 15. októbra o 19.00 h v Divadle Jána 
Palárika
Ján Chalupka: STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE, 
premiéra novej inscenácie pri príležitosti 220. 
výročia narodenia autora

■ 16. októbra o 18.00 h v Synagóge – 
Centre súčasného umenia, Slovenský 
festival umenia – Hudba Trnave
POCTA FAGOTU, Filharmonické fagotové 
kvarteto, Roman Mešina, Peter Kajan, Peter 
Šagát a Ladislav Miklovič

■ 17. októbra v kine Hviezda
JAZZ IDE DO ŠKOLY 
Lucia Lužinská a Boris Čellár už po šrtýkrát 
ponúknu Slovensku edukačné jazzové kon-
certy pre stredoškolákov. 

■ 17. októbra o 17.00 h v západnom 
krídle radnice
GENIUS LOCI TRNAVY 2011
Vernisáž výstavy fotografií 4. ročníka 
rovnomennej súťaže. 
Výstava bude otvorená každý utorok 
a štvrtok od 10.00 do 12.00 h a od 14.00 do 
17.00 h

■ 19. – 21. októbra v Mestskej 
športovej hale a v kine Hviezda
VEĽTRH PRE SENIOROV
3. ročník kultúrno-spoločenského podujatia 
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 

■ 20. októbra o 17.00 h 
v Západoslovenskom múzeu
ĽUDMILA GYZICKY-ZÁMOJSKÁ
Vernisáž výstavy venovanej životu a dielu 
významnej skladateľky a klaviristky 
z Brestovian 

■ 22. októbra od 13.00 do 17.00 h  
v Západoslovenskom múzeu 
ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL
Figúrky a ozdoby zo šúpolia

■ 22. októbra o 16.00 h v Divadle Jána 
Palárika 
BENEFIČNÝ KONCERT
Účinkujú: folklórna skupina Trnafčan, Natália 

Mikušková, Otto Weiter a Andrea Fischer
Organizátor: Liga proti reumatizmu 
na Slovensku, miestna pobočka Trnava. 
■ 26. októbra o 17.00 h v západnom  
krídle trnavskej radnice 
Miroslav Danaj: V POHODE, DÁ SA
Mesto Trnava a Klub priateľov Trnavy pozýva-
jú priateľov literatúry na prezentáciu knihy 
prof. MUDr. Miroslava Danaja, CSc. 

■ 26. októbra od 18.00 h v kine Hviezda 
NOCvKINE – Celonočné premietanie, počas 
ktorého uvidíte 5 filmov. Občerstvenie vo 
forme bufetu je abezpečené až do ranných 
hodín v budove kina. Vstupné len 3 eurá. 

■ 27. októbra o 19.00 h 
v sále Marianum
TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JESEŇ 2011
PAVEL ŠPORCL – koncert husľového 
virtuóza svetového formátu

■ 27. októbra o 20.00 h v Divadelnom 
štúdiu DISK 
PLAZENIE Autori: B. Uhlár a kol. DISK, 
réžia: Blaho Uhlár, účinkujú: Jozef Beica, 
Monika Babicová, Milan Brežák, Ivan 
Kazimír, Ján Novák, Pavol Lančarič, Ján 
Rampák, Petra Sokolovská

■ 28. októbra o 20.00 h v mestskom 
amfiteátri: AMPHIBIOS UNPLUGGED

■ 30. októbra o 14.30 h pred bazilikou 
sv. Mikuláša
AJ KRYPTY TRNAVSKÝCH KOSTOLOV 
MAJÚ SVOJE TAJOMSTVÁ
Tematická prehliadka mesta po trase: 
Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Bazilika sv. 
Mikuláša, karner
Sprevádza: Mgr. Emília Izakovičová

■ 30. októbra o 14.30 h pred 
Katedrálou sv. Jána Krstiteľa AJ KRYPTY 
TRNAVSKÝCH KOSTOLOV MAJÚ SVOJE 
TAJOMSTVÁ, Tematická prehliadka mesta 
po trase: Bazilika sv. Mikuláša, karner, 
Katedrála sv. Jána Krstiteľa
Sprevádza: Mgr. Kvetoslava Viskupičová
Vstupné: 1 euro, deti do 6 rokov, študenti 
a seniori 0,5 eura. Predaj vstupeniek 
v TINS-e, resp. pred začiatkom prehliadok 
u sprievodkýň



  VEĽTRH PRE SENIOROV

19. október 2011 (streda)
10.00 h SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE   
    VEĽTRHU • zástupcovia  
    mesta Trnavy, Mažoretky  
    seniorky z Brestovian

10.10 h POZDRAV SENIOROV
        Z PARTNERSKÉHO MESTA  
        BŘECLAV

10.15 h SPOMIENKY NA MLADOSŤ    
        • folklórny súbor Trnavček

10.40 h VYSTÚPENIE HOSTÍ 

13.00 – 15.00 h VYSTÚPENIE 
         DENNÝCH CENTIER  
    SENIOROV z Trnavy
 
13.00 – 15.00 h SÚŤAŽE 
    V SPOLOČENSKÝCH  
    HRÁCH

14.30 h LOSOVANIE ANKETY

15.00 h NESTARNÚCE MELÓDIE
    • hudobná skupina Pramene

16.00 h SO ŠVIHOM  
    A ELEGANCIOU • módna  
    prehliadka z tvorby seniorov

16.30 h DO TANCA A NA POČÚVANIE  
    • dychová hudba Borovienka  
    a ľudový rozprávač

20. október 2011 (štvrtok)
10.00 h OTVORENIE DRUHÉHO DŇA   
    • zástupcovia mesta Trnavy

10.05 h S PESNIČKOU NA PERÁCH 
         • vystúpenie folklórnych  
    súborov z okolia

11.00 h – 12.30 h UČITEĽKA 
         TANCA MA NAUČÍ 
         • tancovanie s lektorom tanca

11.00 h TRÉNINGY PAMÄTE 
         • Alzheimer centrum Piešťany   
    (prednáška)

12.00 h S PESNIČKOU NA PERÁCH 
         • vystúpenie folklórnych  
    súborov z okolia

14.00 h ŽIJEME AKTÍVNE 
        • ukážky cvičenia pre seniorov

14.20 h LOSOVANIE ANKETY

15.00 h NA TÚ NAŠU NÔTU
        • dychová hudba Modrančanka

15.30 h NESTARNÚCE MELÓDIE 
       • skupina Old Boys Jazz Band

Služby: bezplatné masáže, ochutnávka 
liečivých čajov, meranie tlaku krvi, 
poradenstvo v oblasti zdravia a ďalšie
Stánky: ukážky aranžovania kvetov, 
knihy, wellness pobyty, lekáreň  
a zdravotné pomôcky, výrobky zdravej 
výživy, oblátky, medovníky, víno, 
koláče, syry, občerstvenie a ďalšie

VSTUP NA VŠETKY PODUJATIA JE 
VOĽNÝ

21. októbra 2011 (piatok)
17.00 h v kine Hviezda DRÁPAČKY 
        • divadelné predstavenie  
    súboru DINO
    • Vstupenky na predstavenie  
    budú k dispozícii v TINS-e od  
    17. 10. 2011 a v denných  
    centrách pre seniorov

3. ročník kultúrno-spoločenského podujatia pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším s inšpiráciami pre aktívny život aj v seniorskom veku

19. a 21. októbra v Mestskej športovej hale



ZOOM+
medzinárodný a cappella festival
7. a 8. októbra v kine Hviezda na Paulínskej ulici 

7. októbra (piatok) o 19.00 h
POSTYR, Dánsko
STOUXINGERS, Nemecko

www.zoomplus.sk

Novinky z radnice nájdete aj na www.trnava.sk
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27. októbra o 19.00 h v sále Marianum
TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JESEŇ 2011
PAVEL ŠPORCL – koncert husľového virtuóza svetového formátu

Pavel Šporcl (* 1973) je veľmi výraznou a silnou umeleckou osobnosťou, laureátom 
mnohých popredných husľových súťaží, a v súčasnosti aj najpopulárnejším českým 
umelcom v oblasti vážnej hudby. Po štúdiu na konzervatóriu a Akadémii múzických 
umení študoval hru na husle v USA. Svojich poslucháčov vie zaujať nielen hud-
bou, ale často aj veľmi neformálnym správaním  
a obliekaním – vystupoval napríklad so štylizova-
nou „pirátskou“ šatkou na hlave a nechal si postaviť  
unikátne modré husle pre 21. storočie od najlep-
šieho súčasného husliara Jana Špidlena. Sveto-
vo uznávaný kritik a historik Henry Roth ho ako  
jediného spomedzi českých huslistov mladej  
generácie zaradil do svojej knihy Husľoví virtuózi: 
Od Paganiniho po 21. storočie. 
Rozsiahly repertoár Pavla Šporcla zahŕňa 45 
husľových koncertov, nespočetné množstvo  
sonát, komorných a virtuóznych diel. Jeho  
koncerty sú veľmi dobre hodnotené nielen širokou 
verejnosťou, ale aj odbornou kritikou, ktorá ozna-
čila Pavla Šporcla za talent, ktorý sa rodí možno 
raz za sto rokov. 
Pavel Šporcl rád prekonáva hranice medzi hudob-
nými žánrami, nebráni sa spolupráci s interpretmi  
z iných hudobných oblastí a snaží sa priblížiť  
klasickú hudbu čo najširšiemu okruhu posluchá-
čov, predovšetkým mládeži. 

8. októbra o 19.00 h 
B VOCAL, Španielsko
VOCAL SIX, Švédsko


