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Čo nie je na internete

Na gramofónové platne si stredná aj staršia generácia spomína už len
nostalgicky. Tí mladší pomaly nevedia, o čom je reč. V zabudnutí zostávajú
aj kotúče a magnetofónové kazety. Rýchly nástup nových technológií
posúva tie staré do zabudnutia.
Protikladom k zabudnutiu je pamäť, dôležitá súčasť kultúry. Rozlišovala
a udržiavala najdôležitejšie hodnoty života pre zachovanie rodu, národa
i ďalších generácií. Uchovať podstatné znamenalo uvedomiť si presahujúci
celok a rozlišovať potrebné od nedôležitého, trváce od chvíľkového.
Porozumenie zrkadlilo prežité, navrstvenú námahu s bolesťou i s radosťou
z odkrývania života. Aj preto múdrosť nebola prvotne zviazaná
s množstvom informácií, ale so schopnosťou dobre žiť a odovzdávať nažité.
S pribúdajúcimi rokmi sa tak človek nestával nepotrebným pre spoločnosť,
skôr naopak, zdrojom skúsenosti a pokory. Autority sa vytvárali nie
funkciami či úradmi, ale poctivým žitím medzi ľuďmi.
V dnešnej riave informácií bez selekcie a rozlíšenia kvality akosi strácame
orientáciu, spoločný horizont i prirodzené autority. Rýchlosť i množstvo
zintenzívňujú zabúdanie. Pamäť nahrádzame pamäťovými diskami či USB
kľúčmi a žiaľ, niekedy aj proces myslenia a hľadania súvislostí vymieňame
za internetové vyhľadávače. Spoliehame sa na tekuté, ničím neobmedzené
informácie, ktorých zdroje a pravdivosť nemáme šancu overiť.
K nim pridávame vlastné interpretácie, a tak zmnožujeme tok informácií
často bez súvislostí a kontextu.
Internetové diskusie sa v anonymite či v prepožičanej identite stávajú skôr
stokou vzdoru, agresie a psychickej lability. V priestore bez rozlišovania
kvality, pravdy, polopravdy či nepravdy, bez identity a ochoty hľadať
spoločné kvalitné formy života, sa slová stávajú odpadom.
V niektorých obchodoch som postrehol návrat
k retro gramofónom či starým rádiám.
Staré časy však nevrátia a je to dobre. Tak, ako je dobre, že napriek novým
technológiám ešte stále tušíme, že ľudskosť, srdce a myseľ nenahradí
žiadna digitalizácia ani informácia. Na nás, čo si ešte tie gramofónové
platne pamätáme, je však i to, aby sme uchovali v pamäti aj v živote
podstatu ľudskosti, a tiež to, prečo máme život tak radi. Sme ako nosiče
s vyrytou ryhou hľadania harmónie. Miestami doškriabaní, no stále nesúci
pieseň života pre tých, ktorí sa dokážu započúvať do tepu ľudského sveta.
To prežité, pretrpené srdcom i dušou a prerozprávané z očí do očí deti ani
mladá generácie nenájdu na internete.
Pavol Tomašovič
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Budú udelené ocenenia mesta za rok 2010
Návrhy na udelenie ocenení mesta Trnavy významným jednotlivcom i kolektívom
za rok 2010 schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 1. riadnom zasadnutí 15. februára 2011. Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva
spojené s odovzdávaním ocenení sa uskutoční tradične v prvú marcovú nedeľu
– 6. marca o 16. hodine v sále Marianum na Hollého ulici v Trnave.
Čestné občianstvo mesta Trnavy bude udelené trnavskému arcibiskupovi Róbertovi
Bezákovi za rozširovanie dimenzií duchovného života, Štefanovi Bošnákovi za nastavenie chodu a vízií samosprávy a dvadsaťročné úspešné pôsobenie na trnavskej radnici
v prospech mesta a in memoriam chirurgovi Tiborovi Kružliakovi za významnú celoživotnú prácu.
Nositeľkou Ceny mesta Trnavy sa stane pri príležitosti životného jubilea Margita Kániková za vynikajúcu propagáciu mesta Trnavy a aktivizáciu literárneho života.
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy dostanú Eva Blahová za neúnavnú organizačnú a propagátorskú činnosť v medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša
Schneidera Trnavského, Oľga Hajmássyová pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú pretekársku a trénerskú činnosť v atletike, Milan Krahulec za pedagogickú prácu
a podporu literárnych aktivít študentov a Valerián Švec pri príležitosti životného jubilea
a za výnimočné športové úspechy vo futbale vždy v duchu fair-play.
 J. E. Mons. ThLic. Róbert Bezák sa narodil 1. marca 1960 v Handlovej, po základnej

škole pokračoval v štúdiách na gymnáziu v Prievidzi, kde zmaturoval v roku 1979. Následne študoval na teologickej fakulte v Bratislave a počas štúdií prijal rehoľnú formáciu v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov, kde v roku 1983 zložil aj
celoživotné rehoľné sľuby.
Za kňaza ho vysvätili 14. júna 1984 v Banskej Bystrici. V súčasnosti je diecéznym arcibiskupom Trnavskej rímskokatolíckej arcidiecézy. Za arcibiskupa bol vymenovaný pápežom
Benediktom XVI. 18. apríla 2009 a konsekrovaný bol 6. júna 2009 kardinálom Jozefom
Tomkom v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
 Ing. Štefan Bošnák sa narodil 30. 10. 1947 v Malženiciach, vyštudoval Vysokú školu

poľnohospodársku v Nitre. V rokoch 1991 – 1994 bol poslancom mestského zastupiteľstva a zástupcom primátora mesta Trnavy, členom Mestskej rady mesta Trnavy, v júni
1992 bol zvolený za poslanca Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR,
v rokoch 1994 až 2010 bol primátorom mesta Trnavy, v jednom funkčnom období prezidentom Únie miest Slovenska, je podpredseda rady Združenia miest a obcí Slovenska,
podpredseda Združenia historických miest a obcí Slovenska, zakladajúci člen a podpredseda Klubu priateľov Trnavy, člen správnej rady Trnavskej univerzity a držiteľ viacerých
vyznamenaní a ocenení.
 MUDr. Tibor Kružliak sa narodil 8. 8. 1952 v Bratislave, zomrel 19. 10. 2010. Je jed-

nou z najväčších osobností Slovenskej chirurgickej spoločnosti. Po skončení štúdia začal
pracovať v trnavskej nemocnici, vyprofiloval sa na popredného chirurga, od roku 2007
bol primárom chirurgickej kliniky, aktívnym členom viacerých medzinárodných spoločností. Trnavskej chirurgii i celej nemocnici dodával vysokú úroveň a vzácny lesk, Trnave
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zostal verný až do svojho náhleho úmrtia, napriek viacerým ponukám z iných nemocníc. Úctu i obdiv si získal popri vysokej odbornosti aj za ľudskosť, dobrotu a príkladnú
kolegialitu.
 Margita Kániková sa narodila 5. 11. 1940 v Jablonci. Desať rokov hrala hádzanú za

Spartak Trnava, bola juniorskou reprezentantkou ČSR. Jej veľkým koníčkom bola kultúra, ktorej sa venovala neskôr aj profesijne, najskôr ako dobrovoľná knihovníčka, neskôr
ako pracovníčka DK ROH Trnava, kde založila Literárny klub Bernolák, organizovala besedy aj so spisovateľmi nepohodlnými vtedajšiemu režimu a následne literárnu súťaž
O cenu Slovenského učeného tovarišstva. Spolupracovala s viacerými periodikami, v súčasnosti spolupracuje pri vydávaní Trnavských literárnych listov a pravidelne prispieva
do Noviniek z radnice. Je autorkou štyroch kníh, ktoré sú spojené s Trnavou.
 prof. Mgr. art. Eva Blahová sa narodila 1. 12. 1944 v Skalici. Študovala spev na VŠMU

v Bratislave, v štúdiu pokračovala u profesora Roberta Scholluma na viedenskej Akademie für Musik und darstellende Kunst, u profesora Ericha Werba v Salzburgu a Daniela
Ferra v talianskej Siene. Ako operná speváčka sa predstavila na niekoľkých svetových
scénach. Učila 32 rokov na VŠMU v Bratislave, päť rokov na Akadémii Europe Mozart
Foundation, tri roky pôsobila v Nórskej kráľovskej opere, štyri roky hosťovala na univerzite vo fínskom Turku, pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Od roku 1987 je
členkou poroty a od roku 1994 predsedníčkou poroty Medzinárodnej speváckej súťaže
Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave, z ktorej vzišlo už niekoľko generácií skvelých,
svetom uznaných vokálnych umelcov.
 Mgr. Oľga Hajmássyová sa narodila 18. 1. 1940 v Seredi. Od roku 1952 do roku 1973

bola aktívnou pretekárkou v atletike, je stále aktívna pedagogička, trénerka atletiky
a funkcionárka. Venovala sa šprintérskym disciplínam, prekážkam a skoku do diaľky,
reprezentovala Československo i Slovensko na rôznych medzinárodných pretekoch, na
Majstrovstvách ČSR získala zlatú, striebornú i bronzovú medailu, na Majstrovstvách Slovenska získala 50 zlatých, 5 strieborných a 5 bronzových medailí. Jej trénerom bol prof.
Anton Hajmássy, ktorého si neskôr zobrala za manžela.
 Milan Krahulec sa narodil 1. 3. 1934 v Košiciach, je stredoškolský učiteľ. Najaktívnej-

šia časť jeho života sa viaže ku Gymnáziu J. Hollého v Trnave, kde pedagogicky viedol
študentský časopis Blesk, ktorý pod jeho vedením dosiahol najvyššie celoslovenské
ocenenia. Zviditeľnil tak prácu nielen študentov a samotného gymnázia, ale aj celej
Trnavy. Okrem pedagogickej činnosti sa ako športovec telom i duchom aktívne zapájal
do športového života Trnavy, v sedemdesiatych rokoch pracoval vo funkcii predsedu
basketbalového oddielu TJ Slávia Trnava, počas jeho vedenia bola postavená administratívna budova TJ Slávia na Rybníkovej ulici.
 Valerián Švec sa narodil 20. 7. 1935 v Kmeťove. Patrí medzi najvýznamnejšie postavy

114-ročnej histórie trnavského futbalu, má 3 spartakovské tituly vo vtedajšej federálnej lige. Najvyššiu československú súťaž hral pätnásť sezón, za Spartak nastúpil v prvej
lige do 219 zápasov a nastrieľal 65 gólov, v európskych pohárových súťažiach odohral
za Trnavu 9 duelov, v ktorých zaznamenal 7 gólov. Ako tréner viedol svojich spartakovských zverencov v šiestich súbojoch európskych pohárov. Ocenenie mu bude udelené
ako prejav obdivu za jeho nebývalú vernosť trnavskému futbalovému dresu a za výnimočné športové úspechy vždy v duchu fair-play.
-red-
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Po februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva
Trnavské mestské zastupiteľstvo sa v utorok 15. februára 2011 zišlo na svojom
prvom pracovnom zasadnutí v aktuálnom volebnom období.
V súvislosti s kreovaním nových súčastí samosprávy mesta zvolilo nových členov mestských častí z radov neposlancov. Tak isto boli zvolení aj zástupcovia mesta v štatutárnych
a kontrolných orgánoch právnických osôb s majetkovom účasťou mesta ako sú napríklad
TT – komfort, TT – IT, Trnavská vodárenská, atď. Poslanci delegovali zástupcov do rád
škôl a rád školských zariadení a určili zloženia rád škôl a školských zariadení. Všetky tieto
zmeny súvisia s novým zložením mestského zastupiteľstva. Svojej funkcie sa vzdal veliteľ
Mestského hasičského zboru, a preto bol zvolený nový.
Zastupiteľstvo v rámci bodu majetkové záležitosti umožnilo vytvorenie nových priestorov pre seniorov na Limbovej ulici. Prerokovaná a schválená bola aj správa o plnení Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnavy a povolilo sa spracovanie zmeny územného plánu mesta. Oba tieto dokumenty budú ďalej spracúvané.
Mestské zastupiteľstvo na základe návrhu príslušnej komisie rozhodlo o udelení ocenení mesta Trnavy. Tieto ocenenia budú udelené na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 6. marca 2011. Členovia komisie na udeľovanie ocenení mesta Trnavy vybrali
ocenených z 38 návrhov, ktoré jej boli doručené od občanov a združení v meste.
Bodom rokovania, o ktorom sa viedla najdlhšia diskusia, bola prezentácia projektu Optimalizácia liniek mestskej autobusovej dopravy v Trnave. Cieľom projektu je zrýchlenie
prepravy a zvýšenie komfortu cestujúcich, zníženie finančnej náročnosti cestovania
a zrýchlenie obsluhy cestujúcich. Uvažuje sa napríklad o autobusovom pruhu na Hospodárskej ulici pri súčasnom zachovaní súčasných jazdných pruhov a smerov. Na projekte
sa ďalej pracuje, jeho uvedenie do praxe nebolo zatiaľ pevne stanovené, stať by sa tak
malo ešte v roku 2011.
Mestské zastupiteľstvo bolo prvýkrát on-line prenášané prostredníctvom internetu a dostupné všetkým návštevníkom stránky trnava.sk. Vysielanie aj napriek tomu, že je vo fáze
testovania, prinieslo uspokojivé výsledky a na jeho technickom zdokonalení sa ďalej pracuje
(pribudne archív, zvýši sa podpora prehliadačov a podobne.)
-mš-

Mestské zastupiteľstvo online na webe mesta
Prvý testovací online prenos zo zasadnutia trnavského mestského zastupiteľstva sa uskutočnil úspešne 15. februára 2011.
Mestský úrad Trnava v spolupráci so spoločnosťou TT-IT, s.r.o. zabezpečil v priestoroch
zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na radnici inštaláciu nového kamerového
systému, ktorý je priamo riadený hlasovacím systémom H.E.R. a umožňuje automatické
snímanie priebehu zasadnutia prostredníctvom troch kamier. Systém je nastavený tak,
aby bol v zábere práve hovoriaci člen mestského zastupiteľstva a aby sa minimalizovala
ručná obsluha kamier. Spracovaný obrazový signál zo zasadačky je prenášaný do foyeru,
miestnosti pre tlmočníkov a réžie, kde sa vytvorí na media serveri digitalizovaný záznam
snímaného obrazu a zvuku.
Záznam z každého zasadnutia MZ bude v budúcnosti prenášaný online na internetovú
stránku www.trnava.sk. Archív jednotlivých zasadnutí mestského zastupiteľstva nájdete
cez samostatný odkaz v časti Neprehliadnite.
M. Šimlaštík
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V SKRATKE
 Začína sa zápis detí
do materských škôl
Od 1. do 15. marca bude prebiehať zápis do
všetkých materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Trnavy. Týka sa to dvadsiatich materských škôl, z toho dve sú súčasťou základných škôl.
Vzhľadom na nový školský zákon, ktorý
znížil počty detí v triedach materských
škôl, muselo mesto otvoriť novú škôlku na
Spartakovskej ulici 10. V tomto školskom
roku 2010/11 navštevuje materské školy
1 666 detí, ktoré sú rozdelené do 77 homogénnych tried podľa veku. Záujem rodičov
o umiestnenie dieťaťa v MŠ je veľký. Preto
sú prednostne prijímané deti s odloženou
povinnou školskou dochádzkou a dodatočne
odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Ďalšie podmienky na prijatie dieťaťa sú trvalý pobyt na území mesta, zamestnanosť
rodičov a vek dieťaťa od 3 rokov. Pri zápise
dieťaťa rodičia potrebujú žiadosť, ktorú
dostanú v materskej škole, a potvrdenie od
pediatra, že dieťa môže byť zo zdravotného
hľadiska zaradené do detského kolektívu.
 Do škôl sa zapisovali budúci prváci
Do prvého ročníka trnavských základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa
20. a 21. januára dovedna zapísalo šesťstodevätnásť detí. Už teraz je však isté, že do
prvej triedy ich v septembri nastúpi oveľa
menej. Osemdesiatjeden detí má odloženú
školskú dochádzku o jeden rok a trinásť detí
bude chodiť do nultého ročníka. Predpokladá
sa, že v základných školách bude otvorených
dovedna dvadsaťsedem prvých tried.
 Trnava je desiata v súťaži
O najkrajšie mesto a obec Slovenska 2010
Mesto Trnava sa umiestnilo na desiatom
mieste v internetovej súťaži O najkrajšie
mesto a obec Slovenska 2010.
Organizátorom súťaže, ktorej cieľom bolo
poukázať na krásy slovenských krajov, miest
a obcí, je celoslovenský informačný portál
Slovak region. Zapojilo sa do nej veľké množ-

stvo hlasujúcich zo Slovenska i zo zahraničia,
ktorí svojim favoritom venovali dovedna
vyše milióna hlasov. Spomedzi približne sto
štyridsiatich miest titul Najkrajšie mesto
Slovenska 2010 „vyklikali“ verní hlasujúci
pre mesto Bardejov, na druhom mieste sa
umiestnil Prešov a na treťom Senec.
Súťaž bude pokračovať aj v tomto roku,
začiatok ročníka 2011 odštartuje 1. apríla
o 12. hodine. Hlasovať za mesto alebo obec
je možné jedenkrát za hodinu, preto môže
každý hlasujúci venovať svojmu mestu 24
hlasov denne.
 Mesto chce postaviť
detské dopravné ihrisko
Mesto Trnava na základe výzvy Rady vlády SR
spracovalo žiadosť o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu na financovanie výstavby
detského dopravného ihriska.
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosti detí v cestnej premávke a prispieť k poklesu dopravných nehôd zapríčinených deťmi
prostredníctvom zlepšovania ich orientácie
v rôznych dopravných situáciách, znalostí
riešenia križovatiek, dopravných značiek,
bezpečného priechodu cez cestu, pokynov
policajta a iných osôb u chodcov a cyklistov,
poznania povinnej výbavy bicykla.
Trnava je v súčasnosti jediným krajským
mestom, kde dopravné ihrisko pre deti chýba.
Ak mestská samospráva so svojou žiadosťou
o dotáciu na jeho výstavbu uspeje, budú
môcť škôlkari a žiaci nielen z Trnavy, ale aj
z okolitých obcí opäť získavať základné vedomosti a návyky v oblasti dopravnej výchovy.
 Bezplatná účasť firiem
v kooperačnom katalógu
Trnavská regionálna obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Okresnou hospodářskou komorou Hodonín pripravuje
kooperačný katalóg firiem v rámci projektu
OP CS SR – ČR 2007 – 2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání. Cieľom
projektu je podpora malých a stredných
podnikateľov z trnavského regiónu.
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Predpokladá sa, že v katalógu bude
prezentovaných 300 – 500 firiem z oboch
krajín. Katalóg budú distribuovať obidve obchodné a priemyselné komory medzi svojimi
firmami, na komorových akciách, mestám
a obciam, na obchodné oddelenie ČR na Slovensku a obchodné oddelenie SR v Česku.
Trnavská regionálna komora ponúka firmám z trnavského regiónu bezplatnú účasť
v kooperačnom katalógu. Formulár katalógu
je zverejnený na stránke www.iiv-rp.sopk.sk
v záložke Kooperačný katalóg.

športovej hale. Pripravený je zábavný
program plný masiek, hier, tanca a dobrej
nálady, v ktorom vystúpi tanečná skupina
Black diamonds pri Základnej umeleckej škole
M. Sch. Trnavského. Na deti sa už teší šašo so
svojimi pomocníkmi, ktorý má pre každého
účastníka v maske pripravený malý darček.
Vstup je voľný, v maske a v prezuvkách.
Spoluorganizátormi podujatia sú Domka
– Združenie saleziánskej mládeže, stredisko
Trnava, Kalokagatia – CVČ, Združenie saleziánov spolupracovníkov a tanečná skupina
Black diamonds pri Základnej umeleckej
škole M. Sch. Trnavského.

 Interaktívne prehliadky veží
opevnenia budú pokračovať
Interaktívne prehliadky dvoch veží trnavského mestského opevnenia, ktoré počas letnej
sezóny 2010 pripravila Kompánia trnavských
žoldnierov v spolupráci s Trnavských šermiarskym cechom (majúcim v správe vežu
na Františkánskej ulici), budú na základe
veľkého záujmu verejnosti pokračovať aj
v tomto roku. Veža pri Bernolákovej bráne
bude sprístupnená verejnosti bezplatne
každú prvú nedeľu od 10. do 14. hodiny. Návštevníci si tu budú môcť vypočuť zaujímavý
výklad o dobovej kuchyni, stredovekej Trnave, rytierstve a mnohých iných útržkoch zo
stredovekého života našich predkov.
Vežu pri Bernolákovej bráne dostala do
správy skupina historického šermu Kompánia trnavských žoldnierov v máji 2009.
Posledná rekonštrukcia veže bola vykonaná
v 70. rokoch minulého storočia, čomu zodpovedalo jej prevedenie ako i samotný stav. Do
mája 2010 sa členom a priateľom Kompánie
trnavských žoldnierov podarilo vlastnoručne a s investíciou vlastných finančných
prostriedkov vežu zrekonštruovať a sprístupniť ju verejnosti. Rekonštrukciou prešli
nielen podlahy, steny či okná, ale i zariadenie
interiéru, ktoré teraz pozostáva z dobového
nábytku, zbrojí a inscenácie stredovekej vojenskej kuchyne.
 Tradičný detský maškarný ples
Mesto Trnava pozýva trnavské deti na tradičný detský maškarný ples, ktorý sa uskutoční
v nedeľu 6. marca o 15. hodine v Mestskej

 Úspešná reprezentácia Trnavy
na medzinárodnej súťaži
hasičov-záchranárov
V sobotu 5. februára 2011 sa v maďarskom
meste Szolnok uskutočnila medzinárodná
súťaž hasičov v halovom veslovaní. V konkurencii deviatich družstiev v súťažnej disciplíne štafeta na 4 x 500 metrov a 2 x 500 metrov zvíťazili slovenskí reprezentanti: práp.
Bc. Martin Malatinka (Trnava), por. Bc. Pavol
Kuhajda (Piešťany), rtm. Peter Lejko (Galanta) a Adrián Ficík (Košice) časom 12 min. 01
sek. Slovenskí hasiči svoje špičkové športové
schopnosti v konkurencii zahraničných súťažiacich dokázali už po tretíkrát a vybojovali
si zlaté medaily.
 Trnavskí hasiči
na kolkárskom turnaji v Pobedime
Družstvo A trnavského Mestského hasičského zboru (MHZ) sa umiestnilo ako druhé
na kolkárskom turnaji, ktorý usporiadal 29.
januára 2011 Dobrovoľný hasičský zbor
(DHZ) v Pobedime. Trnavčania zabodovali
aj v súťaži jednotlivcov, ktorú vyhral člen
MHZ Trnava Jozef Voštinár. Podujatie otvorili starostka obce Pobedim Eva Smericková
a predseda DHZ Pobedim Martin Piškula. Turnaj prebiehal v príjemnej športovej atmosfére a pri dobrej kapustnici. Hasiči z Trnavy
si zmerali sily s družstvami DHZ Drgonová
Dolina, DHZ Vrbové, DHZ Moravské Lieskové,
DHZ Pobedim, Mestská polícia Piešťany, OR
HaZZ Piešťany a DHZ Bašovce. Víťazom sa

novinky
z radnice
stalo družstvo DHZ Pobedim A s počtom
737 kolkov, nasledovali trnavskí hasiči
z družstva A s počtom 713 kolkov a tretie
miesto obsadilo družstvo B z Moravského
Lieskového s počtom 703 kolkov. Starostka
obce odmenila víťazné družstvá vecnými cenami s prianím, že vydarenú akciu zopakujú
znova o rok. Hasiči sa stretávajú nielen pri
zásahovej činnosti a súťažiach v požiarnom
športe, ale v zimných mesiacoch si udržujú
fyzickú kondíciu aj v iných druhoch športu,
ako sú napríklad kolky alebo stolný tenis.
Členovia trnavského Mestského hasičského
zboru nadviazali v Pobedime nové známosti,
vymieňali si skúsenosti zo zásahovej činnosti
hasičov a pripravovali ďalšiu spoluprácu so
zložkami IZS.
 Prednáška o význame pohybu
pre zdravie
Kancelária Zdravé mesto Trnava pripravila
v rámci cyklu Škola verejného zdravia prednášku s názvom Význam pohybu pre zdravie,
ktorá sa uskutoční vo štvrtok 31. marca o 17.
hodine na Trhovej ulici v zasadacej miestnosti
Tatraskla na 1. poschodí. Prednášať bude Mgr.
Matúš Albert z Gymštúdia Albert v Trnave.
Súčasťou podujatia bude aj diskusia s odpoveďami na otázky účastníkov. Garantom podujatia je prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.,
FZaSP, Trnavská univerzita.
 Liga proti reumatizmu
otvorila v Trnave kanceláriu
Redakcia Noviniek z radnice sa ospravedlňuje
za nesprávnu informáciu týkajúcu sa otvorenia kancelárie Ligy proti reumatizmu v Trnave, ktorú sme zverejnili vo februárovom
vydaní v tejto rubrike. Namiesto názvu Liga
proti reumatizmu sme uviedli názov Liga proti rakovine. Chyba sa stala nesprávnym prepisom skratky LPRe. Správne má informácia
znieť takto: Od 31. januára 2011 začala v Trnave svoju činnosť nová kancelária miestnej pobočky Ligy proti reumatizmu. Umiestnená je
v Strednej priemyselnej škole v priestoroch
Domova mládeže na Študentskej ulici 16 v Trnave. Pre členov a verejnosť bude otvorená
vždy v pondelok od 13. do 16 hodiny.
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 Aktivity trnavskej
Ligy proti reumatizmu
Členovia trnavskej miestnej pobočky Ligy
proti reumatizmu sa po prvý krát v tomto
kalendárnom roku stretli 26. januára 2011
na výročnej členskej schôdzi a vzdelávacom
popoludní v novej kancelárii v budove Strednej priemyselnej školy v Trnave, v priestoroch Domova mládeže na Študentskej 16.
Program vzdelávacieho popoludnia bol bohatý. V prvej časti boli vyhodnotené aktivity
a správa o finančnom hospodárení pobočky
za uplynulý rok. Prítomní boli oboznámení
s pripravovanými podujatiami na rok 2011,
ktorými sú 1. ples trnafských reumatikov, rehabilitačno-rekondičný pobyt v Turčianskych
Tepliciach, benefičný koncert, 5. ročník behu
reumatikov, a tiež odborné prednášky. Nasledovali voľby nových členov výboru a revíznej komisie pobočky v Trnave.
Druhá časť bola venovaná trom prednáškam. Dr. Duhan sa zameral na prezentáciu prírodných produktov podporujúcich
imunitný systém organizmu. Tému významu
pozitívneho myslenia a zdravého životného
štýlu si zvolila za tému svojej prednášky Margita Drobná. Zaujímavá bola aj prednáška
Ing. Aleny Jurkasovej o bezlepkovej diéte
a produktoch pre celiatikov, najmä preto,
lebo hovorila o vlastných skúsenostiach
s týmto druhom diéty. Ďalšia odborná prednáška bude 13. apríla 2011.
Na záver predsedníčka Vilma Houbová
v mene výboru miestnej pobočky Ligy proti
reumatizmu pozvala všetkých členov a širokú
verejnosť na 1. ples trnafských reumatikov,
ktorý sa bude konať 4. marca 2011 v spolupráci s Energy Trnava v priestoroch Strednej
priemyselnej školy v Trnave.
 Športom proti drogám
– spoločne aj o rok
Športom proti drogám je názov podujatia,
ktoré 5. februára pripravili pre širokú verejnosť, študentov stredných a vysokých škôl
Aerobicové štúdio No.1, Kalokagatia – centrum voľného času a Mesto Trnava. V ponuke boli rôzne druhy cvičenia ako aerobik,
tae-bo, zumba, posilňovacie cvičenia, pilates,
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cvičenia proti bolesti chrbta a kĺbov a power
joga. Stredoškoláci mohli využiť možnosť
postupovej súťaže pre celoslovenské majstrovstvá v aerobiku. Postúpila desiatka
súťažiacich – Martina Šaturová, Vanesa
Vargová, Alžbeta Čapuchová zo Strednej
zdravotníckej školy v Trnave, Hana Rýzková,
Natália Madunická, Zuzana Kádeková, Paula
Krajčiová, Ema Kittová z Gymnázia v Senici,

Nikola Šišková z Obchodnej akadémie v Senici a Kristína Anderlová – SUŠ Senica.
Škoda, že ponuku využili viacej záujemcovia zo širokého okolia, napr. Senice, Myjavy
a pod., menej ich bolo z Trnavy. Možno by
bolo zaujímavé len sa prísť pozrieť, aj celá
rodina – aby načerpala inšpiráciu, ako sa dá
tráviť voľný čas. Tak hádam sa stretneme
o rok, priatelia!
-red-

Vinársky rok sa v Trnave rozbehol naplno
Staré trnavské vinohrady i svätojurských grófov už dávno prekryli stáročia, no koniec vína
v najstaršom slobodnom kráľovskom meste nenastal. Naopak, nebude to dlho trvať a pripomenie si svoju novodobú, veľmi aktívnu desaťročnicu. Mesto Trnava vytvorilo svojho času,
okrem iného vstupom do Malokarpatskej vínnej cesty, životodarné podmienky, ktoré prinášajú dobrú úrodu. Rok 2011 sa začal požehnaním mladých vín. Napriek neveľmi priaznivým
minuloročným podmienkam predstavilo sa 28. januára 31 vinárov so 74 vzorkami vína ročníka 2010, aby ukázali, že i s tým, čo vo viniciach zostalo, sa dá čosi zmysluplné robiť. A tak
trnavský arcibiskup Róbert Bezák mohol s pokojným svedomím svojim požehnaním poslať
tieto vína do života pre potešenie našich zmyslov.
Nestihlo sa ani poriadne spratať, a už sa hlási do života reprezentatívne trnavské vinárske podujatie – VÍNO TIRNAVIA 2011. Panovalo napätie, koľko vinárov a koľko súťažných
vzoriek bude v tomto 9. ročníku prezentovaných. Hoci nejde len o vína minuloročné, ale
i ročník 2009 a predchádzajúce, vinári veľmi optimisticky naladení neboli. Napríklad, členovia Vincechu boli nedávno počas degustácií v Pezinku prekvapení, že viacerí domáci vinári
minuloročné vína ani neponúkali, pri tých predchádzajúcich ročníkoch tiež boli opatrní, so
skalicko-masarykovským odôvodnením „sami máme málo“. V čase uzávierky Noviniek z radnice tak akurát vieme, že sa prezentovali vinári s necelou štvorstovkou vzoriek. Počet takmer
zodpovedajúci odhadu organizátorov. O ich kvalite sa toho však dozvieme až o čosi neskôr.
Degustačné komisie zasadnú a vydajú rozhodnutie síce 26. februára, ale to je „pouzávierkový“ termín. Takže budeme musieť počkať na 18., resp. 19. marec 2011. Vtedy sa už tradične
uskutoční v Mestskej športovej hale verejná prezentácia všetkých vín, spojená s ich degustáciou, a spoznáme šampiónov i víťazov jednotlivých kategórií. Bude medzi nimi aj taký hit,
akým bol minuloročný parížsky ružový víťaz zo Suchovskej cesty?
Obe podujatia už majú svoju tradíciu. Črtajú sa nám však aj novinky. Už 12. marca sa
v bývalej synagóge na Haulíkovej ulici po prvý raz predstaví Trnavský trh vína. Účasť zatiaľ
prisľúbilo deväť známych slovenských vinárov a vinárstiev, na rozhodnutie ďalších troch sa
čaká. Partnermi podujatia budú slovenská zložka Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu,
Vinotéka Dobrý pocit a Vincech – Trnavský spolok priateľov vína. Verme, že toto snúbenie
kultúry a vína bude úspešné a založí ďalšiu vinársku tradíciu v Trnave.
Naopak, už svoje neodmysliteľné postavenie má jesenné putovanie historickými trnavskými pivnicami. Tentoraz bude v sobotu 5. novembra 2011. Rezervovať si pasy je zatiaľ predčasné. Novinkou však bude svätomartinské predstavenie mladého vína. Aj to sa uskutoční po
prvý raz, konkrétne v sobotu 12. novembra 2011. Medzitým, samozrejme, budú degustácie
vín pozvaných výrobcov, návštevy dobrých vinárov i ďalšie sprievodné akcie, ktoré by mali
dať zabudnúť na to, čo sa dialo, najmä v malokarpatských viniciach, v tom neveľmi šťastnom
roku 2010.
Edo KRIŠTOFOVIČ, VINCECH Trnava
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Školáci z Kopánky na návšteve v Španielsku
Základná škola na Námestí Slovenského učeného tovarišstva sa od 24. do 29.
januára tohto roku zúčastnila na v poradí treťom projektovom stretnutí Comenius. Projekt je realizovaný s podporou Európskej únie.
Po Turecku a Poľsku tentoraz žiaci navštívili Španielsko. Na stretnutí sa zúčastnili učiteľky
anglického jazyka Erika Bučková a Regina Jalovcová a štyria chlapci – Erik Dorušinec, Andrej
Hlaď, Matúš Lenghart a Matej Móder. Pretože hlavnou témou projektu je voda, okrem iného
si žiaci pripravili prezentácie na témy Zloženie a vlastnosti vody a Vodný cyklus, ktoré v Španielsku prezentovali na seminároch a konferenciách.
Komunikácia na stretnutí prebiehala, samozrejme, v angličtine, takže žiaci si mohli overiť
svoje jazykové vedomosti v praxi, a to aj pri komunikácii v španielskych rodinách, kde boli
ubytovaní. Komunikačné zručnosti 12 – 14 ročných chlapcov z Trnavy boli takmer porovnateľné s ich staršími kamarátmi z ostatných partnerských krajín.
Hostitelia nás vzali aj na prehliadku miest Cordoba, Jaén, Baeza a Granada, kde sme mali
možnosť navštíviť maurskú pevnosť Alhambra. Po ďalekej ceste sme sa unavení, ale spokojní
a plní dojmov vrátili domov a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.
Mgr. Erika Bučková, Mgr. Regina Jalovcová

Trnavskí žiaci už vedia, ako sa robí tanečník
Žiaci Základnej školy na Atómovej ulici rovnako ako žiaci ostatných trnavských
škôl sa zúčastnili 4. februára v Divadle Jána Palárika na umelecko-vzdelávacom
predstavení s názvom Jak se dělá tanečník.
Nie vždy sa žiaci tešia na predstavenie, ktoré musia absolvovať. Nie vždy ich nadchne.
V tento deň však na nich čakalo nádherné prekvapenie. Lístky na „divadelné predstavenie“
boli od zriaďovateľa nielen zadarmo, ale boli hlavne vstupom do zákulisia baletnej prípravy
konzervatoristov.
Program bol vytvorený v spolupráci dvoch významných konzervatórií: Tanečného centra
Praha a Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu. Slovné informácie sa striedali
s choreografickými ukážkami. Moderátor predstavil zrozumiteľným a uceleným spôsobom
vznik a vývin baletu, oboznámil žiakov s technikami a žánrami tanečného umenia. Veľmi
vnímavo mladí diváci reagovali na klasický balet plný technicky zdatných skokov, výskokov,
kmitania nôh.
Modernosť ďalších ukážok však strhla naplno. Hudobný prvok a tanečné kroky vykryštalizovali v dušiach prítomných jednotný rytmus dychu. Nikto ani nedýchal, keď štyri páry tanečníkov tancovali so zapálenou sviecou a jej žiara vytrvala až do záverečného taktu. V tanci
„divochov“ zasa ovládol hľadisko smiech. Tango poznali všetci žiaci. Ale jedinečný tanec akoby hľadajúcich sa na parkete vyvolal ich hlasný obdiv.
Okrem klasického baletu obe telesá predviedli moderný balet, jazzový tanec. Tanečné konzervatórium Dušana Nebylu odhalilo zázračné krokové variácie ľudového tanca. Program
ukončili ukážkou fašiangového sprievodu z Trojanovej Zlatej brány.
Predstavenie dosiahlo to, čo si pražské konzervatórium predsavzalo. Kultivovať vkus mladých divákov tak, aby dokázali posúdiť aj umelecky hodnotný program. Určite k tomu prispeli aj samotní účinkujúci, ktorí dokazovali vekovo blízkym divákom, že každý môže dosiahnuť
špičkové výkony, ak svoj talent zúročí usilovnosťou a vytrvalosťou.
Mgr. Mária Hrnčíriková
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Centrum pomoci človeku aj s prácou streetworkerov
Trnavská arcidiecézna charita funguje už dlhšie obdobie. Doteraz poskytovala služby opatrovateľskej starostlivosti, prevádzkovali sociálny šatník, zabezpečovali stravu bezdomovcom. Teraz
však diecéza vďaka príspevku Trnavského samosprávneho kraja rozšírila svoju činnosť. Novinkou
je akási pomyselná nadstavba, v rámci ktorej chcú núdznym aj poradiť, naviesť ich na správnu
cestu, ale aj zabezpečiť ich prežitie v kritickom čase, napríklad počas zimných mrazov. Diecéza
zároveň ohlásila novú formu práce v teréne, tzv. streetwork, vďaka ktorej chce vyhľadávať v teréne tých ľudí, ktorí pomoc potrebujú, no nie sú schopní sa vymaniť z doterajšieho stavu.
Centrum pomoci človeku otvorila Trnavská arcidiecézna charita na Hlavnej ulici a ambíciou
je fungovať nielen v trnavskom prostredí, ale postupne sa rozšíriť do jednotlivých dekanátov diecézy. Keďže diecéza nie je rovnomerne rozložená na území Trnavského kraja, budú sa
snažiť spolupracovať s inštitúciami aj v okolitých krajoch a črtá sa aj spolupráca s Mestom
Trnavou. Súčasné pracoviská Centra pomoci človeku poskytujú starostlivosť nielen v podobe
konkrétnej pomoci, ale aj konzultácie v rôznych oblastiach.
„Naše centrum pôvodne fungovalo pár hodín denne a bola tu jedna pracovníčka. Jednoducho sme si povedali, že to musíme zmeniť. Tieto aktivity by mali byť komplexné a poskytované pracovníkmi, ktorí budú zameraní špecificky, každý na konkrétnu oblasť. A podarilo sa.
Teraz pracujeme s klientmi každý pracovný deň okrem utorka. K nám má každý dvere otvorené. Sme prvé kontaktné centrum v núdzi – môžu teda prísť s akýmkoľvek problémom:
sociálnym, psychologickým, či zdravotným. Rôznymi technikami sociálnej práce vieme zistiť,
v čom je klientov problém, a potom ho poslať za naším odborníkom, ktorý mu poskytne konkrétnu pomoc,“ hovorí pracovníčka Centra pomoci človeku v Trnave Zuzana Ryšková.
Otvorenie centra malo charakter slávnostného dňa otvorených dverí, v rámci neho centrum predstavovalo rozsah svojich služieb. Podľa arcibiskupa Róberta Bezáka je otvorenie
tohto zariadenia ďalším medzníkom diecézy po jej personálnych zmenách. „Cítim, že tak sa
začína konečne napĺňať služba arcibiskupa, ktorá nie je len náboženská, ale všeľudská. Je to
priestor cirkvi, aby v našom meste a kraji ponúkla pomoc v obyčajnom každodennom živote.
Nemusí ísť o nejaké náboženské gestá, ale podať potrebný pohár do ruky,“ hovorí Róbert
Bezák, ktorý pripomína aj duchovný rozmer celého projektu. „Problém bezdomovcov je blízko každého z nás. Všimnite si, koľko ľudí je na pokraji spoločnosti, niekedy aj nie vlastným
zavinením, ale okolnosťami. To sa každému môže pritrafiť, zrazu prídu rodinné problémy,
zdravotné ťažkosti a človek nevládze. Nevšímať si takýchto ľudí a pozerať sa stále dakde do
širokého sveta, do Afriky, by bolo tiež nepochopením, že tá bieda je aj blízko nás. Takže chceme byť blízko ľuďom práve tu. Ponúknuť im pomoc, o ktorej mnohokrát nevedia.“
Na slávnostnom otvorení sa hovorilo aj o budúcnosti podobných zariadení v okolí. „Chceme ponúknuť aj ďalším dekanátom diecézy projekt Centra pomoci človeku. Práve centrum
v Trnave by malo byť koordinátorom, v každom dekanáte chceme nájsť človeka, ktorý bude
schopný takéto centrum rozbehnúť. Trnavské centrum bude poradným orgánom tým, ktorí
sa projektom budú venovať,“ povedal riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Boris Hrdý.
V Centre pomoci človeku zároveň prestavili projekt, ako riešiť situáciu bezdomovectva
v meste a ako zefektívniť doterajšie aktivity. Veľa treba podľa nich robiť aj pre zmenu vnímania bezdomovcov ostatnými občanmi mesta. Jeden z mýtov, ktoré súvisia s pohľadom na
bezdomovcov, je napríklad myšlienka, že každý bezdomovec si vie svoju situáciu vyriešiť aj
sám, pretože sa sám do nej dostal. Okruh ľudí bez domova sa nedá jednoducho motivovať
prostredníctvom usmernenia. Treba postupne a konkrétne na prípadoch a ich individuálnych riešeniach nastaviť každého tak, aby kráčal ďalej sám. O bezdomovcoch v Centre pomoci človeku vedia najviac, veď práve bezdomovci tvoria významnú časť ich klientely.
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Trnava je členom Centrope od roku 2003
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„Bezdomovcov nemôžete motivovať, aby chodili do psychologickej poradne, či si vybaviť
doklady na úrade. Súvisí to nielen s ich denným režimom a vnímaním reality, ale aj s tým, ako
pôsobia pri vybavovaní formalít z hľadiska zovňajšku. Títo ľudia to nezvládajú, majú sociálne či
psychologické bariéry, mnohí sú napríklad aj rôznym spôsobom psychicky postihnutí. Niektorí
si celkom odvykli od prirodzenej komunikácie, sú celé roky na ulici, a tak stratili základné návyky. Napríklad, máme klienta, ktorý je už 18 rokov na ulici. Pre bezdomovcov je podstatné, aby
mali základné životné potreby, aby mali kde prespať, aby sa mali kde najesť a napiť. Preto sem
môžu prísť každý všedný deň na teplú polievku. Majú možnosť sa tu aj osprchovať a urobiť si
základnú očistu. Máme pre nich k dispozícii ošatenie, ale aj periny,“ hovorí Zuzana Ryšková.
Rozdávanie oblečenia a poskytovanie potrieb, to by, samozrejme, nestačilo. Tu je problém
troška širší. „My teraz na začiatok musíme urobiť jedno: Musíme sa snažiť zabrániť tomu, aby tí
ľudia doslova zomreli na ulici. Jednoducho, aby sa naučili žiť vonku aj v mrazoch, aby dokázali
prežiť. Dôležitou otázkou je aj ich správanie v meste. Aby neobťažovali ľudí na ulici. Tí, čo majú
sily, môžu si za drobné kúpiť časopis Nota Bene, a za peniaze sa posunúť ďalej. Napríklad si zarobiť na ubytovňu. Niektorým to vyšlo – začali tak, keď si spočítali dávky v hmotnej núdzi a peniaze z predaja časopisu Nota Bene. Je to pre nich obrovský posun,“ hovorí Zuzana Ryšková.
Novinkou v práci charity je rozšírenie aktivít tzv. streetworkerov. Je to terénna práca
s klientmi bez domova, priamo tam, kde žijú, čo je najúčinnejšie. „V Trnave je problém, že sa
zdržujú na jednom mieste. Mnohí Trnavčania sú rozčarovaní, že vidia opitých bezdomovcov na
ulici. Pokiaľ ide o alkohol, je to pre nich podstatná časť života. Chceme preto zriadiť nízkoprahové denné centrum. Mnohí majú potrebu byť v nejakom spoločenskom kontakte, napríklad
hrať karty, čítať si knihu, jednoducho im chceme dať možnosť, aby sa mohli schádzať vo vhodnom prostredí. My sme schopní tolerovať aj nízku hranicu alkoholu, pretože bez alkoholu zo
známych dôvodov nedokážu dlhšie existovať,“ pripomína Zuzana Ryšková. Martin JURČO

udalosti

marec 2011

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy
1. 3. 1941 – V Poprade-Kvetnici umrel
básnik a kňaz PAĽO OLIVA, vl. menom Pavol
Ušák, rodák z Kátloviec a absolvent trnavského gymnázia (70. výročie).
2. 3. 1956 – V Trnave sa narodil divadelný a filmový herec TIBOR VOKOUN, člen súboru Divadla
J. Palárika v Trnave (55. narodeniny).
3. 3. 1786 – V Budíne umrel lekár a bývalý
profesor patológie a internej medicíny na
Trnavskej univerzite a dekan jej filozofickej
fakulty MICHAL SCHORETIČ (225. výročie).
5. 3. 1326 – Narodil sa uhorský a poľský
kráľ ĽUDOVÍT I., ktorý poskytol obyvateľom
Trnavy viacero výsad a roku 1382 aj v Trnave umrel (685. výročie).
6. 3. 1846 – Študenti trnavského seminára
združení okolo Jána Palárika a Jozefa Viktorina sa
súhlasne pripojili k vyhláseniu reformy spisovnej
slovenčiny štúrovcami (165. výročie).
7. 3. 1811 – V Ompitáli sa narodil národný
buditeľ, spisovateľ a kňaz JURAJ FÁNDLY,
spoluzakladateľ Slovenského učeného tovarišstva, autor prvej beletristickej práce
v bernoláčtine, ktorého napospol všetky
diela vyšli z Jelinkovej tlačiarne v Trnave
(200. výročie).
7. 3. 1976 – v Bratislave umrel spisovateľ,
prekladateľ a novinár JOŽO NIŽŇÁNSKY,
rodák z Brestovian a absolvent trnavského
gymnázia (35. výročie).
8. 3. 1896 – Vo Vrbovom sa narodil spisovateľ a dramatik ELO ŠÁNDOR, ktorý pôsobil
v Trnave ako bankový úradník i ako správca
továrne Figaro (115. výročie).
12. 3. 1636 – Taliansky staviteľ PIETRO SPAZZO položil základný kameň stavby jezuitského kolégia v Trnave (375. výročie).
15. 3. 1756 – V Trnave umrel historik, profesor
a v rokoch 1746 – 48 aj rektor Trnavskej univerzity ANDREJ PATAI (255. výročie).
16. 3. 1981 – V Bratislave umrel herec a spevák
MICHAL BELÁK, rodák z Bučian a absolvent trnavského gymnázia (30. výročie).
18. 3. 1816 – V Trnave umrel cirkevný
a kultúrny dejateľ ALFONZ PAVOL KRCHŇÁK,
rodák z Bohdanoviec, gvardián františkánskeho kláštora v Trnave a zakladajúci člen

marec 2011

Slovenského učeného tovarišstva (195.
výročie).
19. 3. 1666 – V Trnave umrel riaditeľ seminára, ostrihomský kanonik a titulárny
biskup ŠTEFAN BARTÓK, vydavateľ veršov
Petra Benického (345. výročie).
20. 3. 1911 – V Leviciach sa narodil spisovateľ,
historik, lexikograf a novinár CELESTÍN RADVÁNYI – ERCÉ, ktorý dlhé roky pôsobil v Trnave, kde
je aj pochovaný. Čestný občan mesta Trnava in
memoriam (100. výročie).
21. 3. 1801 – V Trnave umrel ostrihomský
kanonik a profesor Trnavskej univerzity
ŠIMON FÁBA, zakladateľ verejnej knižnice
v Trnave, člen a podporovateľ Slovenského
učeného tovarišstva (210. výročie).
24. 3. 1901 – V Liptovskom Mikuláši sa narodil hudobný pedagóg, organista a dirigent
spevokolu Bradlan JÁN LAUKO, ktorý pôsobil
od roku 1938 v Trnave, kde aj umrel (110.
výročie).
24. 3. 1951 – V Bratislave sa narodil futbalový brankár DUŠAN KEKETI, hráč Spartaka
Trnava, s ktorým získal tri tituly majstra
ČSSR (60. narodeniny).
25. 3. 1971 – V Trnave umrel lekár a riaditeľ
nemocnice KOLOMAN STYK (40. výročie).
29. 3. 1731 – V Čabradskom Vrbovku umrel
bojovník proti Turkom, poľný maršal, krajinský sudca, básnik a gróf ŠTEFAN KOHÁRI,
ktorý študoval v Trnave a prispel na výstavbu budovy Seminára sv. Štefana v Trnave
(280. výročie).
30. 3. 1926 – V Dolnej Strede sa narodil básnik,
prekladateľ a redaktor VOJTECH MIHÁLIK, absolvent trnavského gymnázia (85. výročie).
30. 3. 1946 – V Trnave sa narodila baletná
umelkyňa a pedagogička GABRIELA ZÁHRADNÍKOVÁ, sólistka SND v Bratislave (65.
narodeniny).
31. 3. 2010 – V Bratislave umrel trnavský rodák
GUSTÁV HERRMANN, basketbalista, reprezentačný tréner, telovýchovný pedagóg a funkcionár,
ktorého roku 2000 vyhlásili za najlepšieho slovenského basketbalového trénera 20. storočia
(1. výročie).
P.R.
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Richtári trnavy v stredoveku VI.
Obdobie konsolidácie mesta (1441 – 1455)

Po smrti kráľa a cisára Žigmunda Luxemburského v roku 1437 sa situácia v Uhorskom
kráľovstve opätovne zdramatizovala. Nový panovník kráľ Albrecht z rodu Habsburgovcov,
bol Žigmundovým zaťom, manželom jeho dcéry Alžbety a ako už bolo spomenuté, jeho
korunovácie 1. 1. sa zúčastnila aj delegácia trnavských mešťanov. Zdalo sa, že situácia sa
v krajine stabilizuje a po období nepokojov, spôsobených husitským plienením, sa do krajiny opäť vráti poriadok a s ním aj pokojné časy. Kráľ Albrecht však koncom októbra roku
1439 nečakane zomiera, bezprostredne nezanechajúc následníka a dediča trónu. Kráľovná
Alžbeta bola síce v tom čase v požehnanom stave, nebolo však jasné, či sa narodí syn. Kráľ
Albrecht v poslednej vôli vyjadril prianie, v prípade, ak by sa narodil syn, aby ho uhorská
šľachta (a tiež česká a rakúska) prijala za nového kráľa, no časť uhorskej šľachty s takýmto
riešením nebola úplne spokojná. Krajina sa tak rozdelila do dvoch súperiacich táborov –
kým jeden sa usiloval zachovať korunu pre Albrechtovho potomka a kráľovnú Alžbetu (jej
stúpenci pochádzali prevažne z územia Slovenska), druhý tábor hľadal nového kráľa inde,
konkrétne v Poľsku. Tunajšia panovnícka dynastia Jagelovcov bola totiž dynasticky spriaznená s uhorskými panovníkmi, bola preto považovaná za najbližšieho dediča uprázdneného uhorského trónu. Za takéhoto pretendenta bol touto časťou uhorskej šľachty vybratý
mladý, sotva pätnásťročný poľský kráľ Vladislav III. a aby sa celej akcii dal punc legitimity,
vznikol plán vydať kráľovnú vdovu (viac ako tridsaťročnú) za Vladislava. O povolaní poľského panovníka na uhorský trón nakoniec rozhodol začiatkom roka 1440 oficiálne uhorský
snem, no kráľovná sa bránila dohodnutému sobášu, hoci spočiatku súhlasila, no len naoko,
aby získala čas. Jej chvíľa nastala, keď sa 22. februára 1440 narodil Albrechtov potomok
a bol ním syn, ktorý dostal uhorské kráľovské meno Ladislav, aby sa tým demonštroval
jeho nespochybniteľný nárok na trón (a keďže sa narodil až po smrti svojho otca dostal
aj prezývku Posthumus – Pohrobok). A to nebola jediná vec, ktorá mala demonštrovať, že
sa narodil pre krajinu nový kráľ, kráľovná matka v snahe zachrániť uhorskú korunu pre
novonarodeného Ladislava sa rozhodla pre riskantnú akciu. Noc pred narodením Ladislava
totiž jej slúžka Helena Kottanerová ukradla na príkaz svojej panej kráľovskú korunu sv.
Štefana z prísne stráženého hradu vo Vyšehrade (dnes Vysegrád na pravom brehu Dunaja
v Maďarsku), kde sa strážili uhorské korunovačné klenoty. Podľa uhorských zákonov sa
totiž za platnú považovala len tá korunovácia, ktorá bola vykonaná touto svätoštefanskou
korunou. Tradícia jej prisudzovala pôvod už v dobe prvého uhorského kráľa sv. Štefana
(korunovaný bol 25. decembra 1000), aj keď moderný historický výskum dokázal, že jej
najstaršie časti nepochádzajú z doby staršej než je posledná štvrtina 11. storočia a ďalšie
jej časti sú zase až z nasledujúceho storočia. Okrem toho sa kráľovnej podarilo presvedčiť
ostrihomského arcibiskupa Dionýza zo Seče, prvého a hlavného preláta a primasa krajiny,
aby odcudzenou korunou korunoval malého Ladislava za nového uhorského kráľa – stalo sa
tak 21. apríla 1440. Hneď na to kráľovná so synom opustili Uhorské kráľovstvo a utiahli sa
do Viedne k príbuzným, odkiaľ sa usilovala získať pre nového kráľa uznanie. Uhorské stavy
však Ladislava odmietli, snem v júni tohto roku vyhlásil jeho korunováciu za neplatnú a za
nového kráľa zvolil poľského kráľa Vladislava, ktorý v Uhorsku vládol až do roku 1444 ako
Vladislav I. Kráľovná Alžbeta sa však s touto situáciou nezmierila a poverila preto českého
šľachtica Jána Jiskru z Brandýsa, aby ochraňoval v Uhorsku záujmy mladého kráľa. Ten
si v Čechách najal viac ako päťtisícové vojsko (prevažne z bývalých husitov) a vtrhol do
Uhorska, kde obsadil stredné Slovensko a najmä stredoslovenské banské mestá (boli to
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venné majetky uhorských kráľovien). Osoba Jána Jiskru potom na dlhé desaťročia ovplyvňovala vývoj udalostí na našom území. Keď však v roku 1444 padol Vladislav I. v bitke pri
Varne v boji proti Turkom, zostala krajina opätovne bez panovníka. Uhorská šľachta preto
napokon uznala Ladislava Pohrobka za kráľa, no do času jeho plnoletosti sa rozhodla riadiť
krajinu sama. Za týmto účelom snem rozdelil krajinu na sedem kapitanátov na čele s menovanými kapitánmi a neskôr vymenoval aj osobitného gubernátora, ktorým sa stal významný sedmohradský magnát Ján Huňady. V tomto čase už nežila ani kráľovná Alžbeta, ktorá
zomrela v roku 1442. Ján Jiskra však napriek tomu zostal v Uhorsku pôsobiť aj naďalej.
Stupňovalo sa tak napätie medzi ním a uhorskou šľachtou na čele s Huňadym. Nasledujúce
obdobie bolo až do roku 1452 poznačené úpornými bojmi medzi Jiskrom a Huňadym o moc
v krajine, ktoré ju poškodzovali a oslabovali. Zasiahnuté pritom bolo prevažne územie Slovenska (najmä stredné a východné).
Na pozadí týchto príbehov sa postupne odvíjal aj život v kráľovskej Trnave, ktorá sa
ich tiež aktívne zúčastňovala. Výrečný je prípad už spomenutého bývalého trnavského
richtára Erharda Modrera (richtárom bol v roku 1424), ktorého syn Pavol sa v tomto čase
pridal k prívržencom kráľovnej Alžbety vdovy a mladého kráľa Ladislava Pohrobka. Takéto
Pavlove konanie nezostalo bez odozvy u novozvoleného Vladislava I., ktorý listinou z 22.
októbra 1440 skonfiškoval všetky Pavlove majetky v Trnave a najmä dom jeho otca na
Františkánskej ulici, a to napriek protestom Pavlovej matky Anny. Pavol dokonca podporil
aj kráľovninho kapitána Jána Jiskru, a to sumou 6 900 zlatých, za čo Jiskra naverboval
časť vojakov. V roku 1442 preto Pavlovi odovzdal do držby hradné panstvo Veľká Ida na
východnom Slovensku. Napriek uvedenému prípadu Pavla Modrera sa však zdá, že situácia
sa v meste predsa len postupne konsolidovala, ako to vidieť aj z mestských účtov, podľa
ktorých sa od roku 1436/1437 zvyšoval každoročný príjem z mestskej dane.
Určitú konsolidáciu pomerov v meste nepriamo dosvedčuje aj personálne obsadenie
samosprávnych orgánov, ktoré bolo v nasledujúcich piatich rokoch mimoriadne stabilné.
Tak na pozícii richtára nachádzame významného mešťana Štefana Kübelwirta, ktorý bol
dovtedy váženým členom trnavského senátu (mestskej rady) už od čias jej reštaurovania
po odchode husitov. Trnavským richtárom bol nepretržite v rokoch 1441 až 1445. Stabilná bola aj mestská rada v tomto období, ktorú poznáme z opätovne dôsledne vedených
mestských účtov. Tvorili ju Štefan z Vacova (Vácu), Marich Hannus, Ján Leymbatter, Mikuláš
Lesschendurst, Heinz Junkcher, Pecz Kürsner, Jakub Magerdorffer (z Modranky), Michal
Neidhakel, Jorig Klainswürstel, obchodník Mikuláš Kromer (v roku 1444 ho načas v úrade
zastúpil príbuzný Fridrich Kromer), vysoko vážený mestský notár Mikuláš Kromer z Novej
Bane (niekedy nazývaný aj „der Aldstatschreiber“), Volfgang Pondel a od roku 1445 aj
Peter Groff. V marci roku 1442 Trnavu poctil návštevou aj nový uhorský kráľ Vladislav I.
(v meste sa zdržal od 4. do 10. marca), mesto však pri tejto príležitosti nezískalo žiadne
osobitné privilégiá. V nasledujúcom funkčnom období rokov 1445 a 1446 došlo k výmene
úloh medzi dovtedajším mestským radným Štefanom z Vacova, ktorý sa stal novým richtárom mesta, a Štefanom Kübelwirtom, ktorý sa opätovne stal členom mestského senátu
(mestskej rady). Ostatných členov mestskej rady sa však žiadne zmeny takmer nedotkli
a uvedené osoby nachádzame vo svojich funkciách aj v nasledujúcich rokoch. Táto zmena
však trvala len rok, pretože v roku 1447 bol do funkcie trnavského richtára opäť zvolený
Štefan Kübelwirt. Počas jeho funkčného obdobia došlo aj k menším zmenám v zložení členov mestskej rady, medzi ktorými sa objavuje aj Mikuláš Dremel, neskorší richtár. Z iniciatívy richtára Kübelwirta vyhotovila Bratislavská kapitula v tomto roku hodnoverný odpis
trnavského privilégia z roku 1238, čo svedčí o jeho zmysle pre stálu ochranu výsadného
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charakteru mesta. V rokoch 1448 až 1450 bol dve funkčné obdobia richtárom iný významný člen trnavskej smotánky, dovtedajší radný Štefan Kreuzer (Krewcziger), novými členmi
trnavského senátu zase Mikuláš Hewter, remeselník Pokhl, Jakub Snayder (krajčír), Hans
Sneyder (krajčír) a Hans Smollar. Počas jeho funkčného obdobia sa v roku 1449 uskutočnilo
pozoruhodné vyšetrovanie škôd, ktoré napáchali husiti na majetkoch trnavských klarisiek. O ich výčinoch vtedy svedčili farári Žigmund zo Svätého Jura, Tomáš z Trstína a Ján
z Dechtíc (ktorý mal údajne sto rokov!) a aj ďalší vážení starci z okolia, prevažne z Boleráza:
osemdesiatročný Štefan literát, syn Tomáša z Boleráza, šesťdesiatročný Ján Erhart, päťdesiatročný Michal Ulrich, a šesťdesiatročný tunajší richtár Michal Modrak, štyridsaťštyriročný
Filip, syn Mikuláša, šesťdesiatdvaročný Matej prezývaný Robota, štyridsaťšesťročný Michal,
syn Jakuba Rochela, istý Juraj, ďalej šesťdesiatštyriročný Dionýz, syn Pavla Miškoviča a napokon sedemdesiatročný Tomáš, syn Matela prezývaného Krochel. V rokoch 1450 až 1452
bol však za trnavského richtára zase zvolený Štefan Kübelwirt. Zdá sa, že richtár Kübelwirt
bol podporovateľom politiky gubernátora Jána Huňadyho, pretože v tomto období získal od
gubernátora pre mesto viaceré výsady a ochranu. Už v novembri 1450 gubernátor oslobodil
Trnavčanov od platenia mýt, a to aj od pohraničných tridsiatkov. V marci 1452, pri osobnej
návšteve Huňadyho v meste, zase richtár získal potvrdenie privilégií mesta a jeho daňovej
imunity. Gubernátor zakázal kráľovským úradníkom (najmä mýtnikom) tieto výsady porušovať a neskôr tiež povolil, aby sa do Trnavy mohlo slobodne sťahovať obyvateľstvo z okolia.
Bolo to však už posledné funkčné obdobie Kübelwirta a hoci v nasledujúcich rokoch ešte
zastával funkciu člena mestskej rady (posledný krát v roku 1465), postupne sa uťahoval do
ústrania. Svoju kariéru zavŕšil v roku 1466 zastávaním reprezentatívnej funkcie trnavského
mešťanostu (magister civium, purgermaister). Osoba richtára Kübelwirta tak patrila medzi
tie najvýznamnejšie v tomto období a výrazne prispela k opätovnému rozvoju Trnavy. O jeho významnom postavení v trnavskej societe svedčí aj skutočnosť, že vlastnil dom na Hlavnej ulici v blízkom susedstve samotnej radnice.
V roku 1453 zvolila mestská rada za richtára dovtedajšieho prísažného Mikuláša Dremela. Ten 7. septembra predložil Bratislavskej kapitule s prísažnými Štefanom Kübelwirtom
a Štefanom Kreyczerom na vyhotovenie hodnoverného odpisu dve listiny kráľa Žigmunda
poškodené husitským vyčíňaním. Prvú z 2. apríla 1435, ktorou panovník obnovoval staré
výsady Trnavčanov (najmä výsadu oslobodenia od platenia daní a mýtneho), a potom
listinu z roku 1436, ktorou panovník potvrdil starú výsadu mesta, udelenú ešte kráľom
Ľudovítom I. v roku 1363, rúbať drevo a lámať kameň na panstvách hradov Smolenice, Dobrá Voda, Ostrý Kameň, Korlátko a Horné Orešany. Mikuláš Dremel bol richtárom aj v roku
1454, o čom sa zachovala len stručná zmienka pri zapísaní fundácie oltára sv. Ladislava vo
farskom kostole, ktorého kňazovi sa trnavský mešťan Štefan Fogler zaviazal každoročne
vyplácať šesť zlatých. Iný mešťan, Ladislav Payr, sa zase v tomto roku zaviazal vyplácať každoročne takémuto kňazovi až osem zlatých a jeho záväzok potvrdil sám richtár Dremel.
O nasledujúcom richtárovi Jakubovi Mogerdorferovi v roku 1455 sa tiež dozvedáme len
v súvislosti so záväzkami trnavských mešťanov voči uvedenému oltáru sv. Ladislava. Tak
sa zaviazal ročne vyplácať správcovi tohto oltára Jakub Ledrer (garbiar) jeden zlatý, Hans
Linser dva zlaté a Jakub Tirner šesť zlatých. Richtár Mogerdorfer (meno možno do slovenčiny preložiť ako „Modranský, z Modranky“) bol potomkom starej šľachtickej rodiny, ktorá
sa po tatárskom vpáde so súhlasom kráľa postarala o výstavbu a obnovu Trnavy a za tieto
zásluhy po niekoľko generácií zastávala dedične richtársku funkciu, ako o tom už bola reč
v minulých statiach.
doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
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Život dôstojníka Rakúsko-uhorskej armády
Zaujímavú pamiatku z minulosti v zbierke Západoslovenského múzea v Trnave
predstavuje súkromný album fotografií neznámeho vojenského dôstojníka pôvodom asi z juhozápadného Slovenska (možno z Levíc). Žiaľ, jeho meno nám zatiaľ
zostáva neznáme.
V albume sa nachádza 99 fotografií z rokov
1907 – 1917. Dôstojník patril pravdepodobne
k 71. pešiemu pluku habsburskej armády,
ktorý bol vytvorený v r. 1860 z častí rado-

Trento. Zachytávajú bežný život dôstojníka
v prostredí, v ktorom žil. Zaujímavé sú interiérové fotografie z dôstojníckej izby, z nemocnice v Kološvári, fotografie z posedenia,

V teréne na koňoch
Dôstojník z albumu

vých peších plukov č. 8 (Brno), č. 12 (Komárno) a č. 54 (Olomouc). V roku 1905 bol 1.
prápor 71. pešieho pluku umiestnený v Trnave, 2. a 3. prápor v Trenčíne. Pluk sa podieľal
na anexii Bosny a Hercegoviny Rakúsko-Uhorskom v r. 1908. Tesne pred vypuknutím 1.
svetovej vojny mal 71. peší pluk za sebou už
viac ako 50 rokov existencie a jeho vojenské
úspechy si vysoko cenil samotný cisár František Jozef I.1
Fotografie v albume pochádzajú najmä
zo severu Talianska, z oblasti okolo mesta

Dôstojnícka izba

Na dvore

Poľovačka
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z večierkov, z poľovačky, z Vianoc. Menšia
kolekcia zachytáva lyžovačku v neďalekom
stredisku Bondone. Niekoľko fotografií pochádza aj z návštev dôstojníka u rodiny na
Slovensku. Niektoré fotografie sú označené
dátumom a rukopisnými poznámkami v maďarčine. Z nich sa dozvedáme o miestach,
odkiaľ pochádzajú. Na jednej z nich je za
dátumom 18. 7. 1907 poznámka Levice, čo je
jediná indícia o možnom pôvode dôstojníka.
V albume je iba jediná ateliérová fotografia,
ostatné sú fotografované súkromným fo-

Návšteva v Leviciach 18. 7. 1907

Obed v teréne

Vianoce

V nemocnici

Chvíle súkromia

toaparátom aj so všetkými nedostatkami,
napr. pohyb v zábere a pod. Na niektorých
je však vidieť dodatočný zásah ateliérového
fotografa pri konečnej adjustácii fotografie
pridaním ozdobného okraja alebo výrezu.
PaedDr. Simona JURČOVÁ

Lyžovačka v Bondone

Poznámka
1
Petr Švanda: Stručná história vzniku cisárskeho
a kráľovského pešieho pluku č. 71
zdroj:
www.klubvtn.info/info_9910_soubory/hispp71.doc.
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Herec Matej Einziger a baroková reduta
K dejinám zábavy v 2. polovici 18. storočia

1. časť: Divadlo

Meno Mateja Einzigera (Mathias Joseph Einziger) nie je
v divadelnej histórii neznáme. Bol hercom, bábkohercom,
riaditeľom divadelnej spoločnosti. Doložené sú jeho aktivity
z obdobia rokov 1763 – 1779. Vo svojej dobe ho považovali za
najlepšieho hanswursta (postava hlupáka v improvizovaných
fraškách) v celom Uhorsku. O Einzigerovom vzťahu k nášmu
mestu bolo známe, že bol trnavský mešťan a v zime roku
1773 tu hral pred mešťanmi a univerzitnými študentmi. Tu sa
začína stopa, ktorá nás povedie dejinami meštianskeho divadla a zábavy. Tu je príbeh muža, ktorý prišiel zabávať Trnavu.
Matej Einziger sa prisťahoval do Trnavy v roku 1770 vo veku
48 rokov. Aby sa mohol stať trnavským mešťanom, musel vlastniť v meste nehnuteľnosť. Vhodný sa mu zdal jednopodlažný
dom po Michalovi Turócim na dnešnej Štefánikovej ulici č. 38,
ktorý kúpil za takmer 3 500 zlatých. Na druhý deň po kúpe (16.
marca 1770) bol prijatý medzi mešťanov. Na trnavské, aj meštianske pomery mal nezvyčajnú profesiu – herec. Možno preto sľúbil, že on sám hrávať nebude.
Vzorový nebol ani jeho rodinný život, s manželkou Máriou Katarínou žili oddelene.
Podnikateľské a umelecké ambície Mateja Einzigera boli jasné hneď od začiatku: usporadúvať divadelné predstavenia a fašiangové plesy. Na tieto účely nechal postaviť nový
reprezentačný priestor na poschodí – redutu, ktorá pozostávala zo sály s rozlohou 125 m²
a priestrannej chodby. Výstavba reduty v hodnote vyše 2 500 zlatých bola ukončená ešte
pred koncom roku 1770. Spoločenskému využitiu sály zodpovedalo zariadenie aj výmaľba.
Hoci inventár domu je k dispozícii až z roku 1782, vybavenie sály bolo pravdepodobne od začiatku podobné, ak nie totožné. Miestnosť osvetľovalo sedem lustrov a pätnásť svietnikov,
na stenách viseli štyri veľké zrkadlá. Sedenie bolo očalúnené na červeno, líšilo sa iba v použitom materiáli: 24 stoličiek a päť pohoviek s plátenným poťahom a štyri pohovky s koženým
poťahom. Zariadenie sály dopĺňal štvorcový stôl z mäkkého dreva a dva hráčske stolíky.
Keďže umenie má aj svoju obchodnú stránku, požiadal Einziger v septembri 1770 mestskú
radu o stanovenie výšky poplatkov za bály a predstavenia. Sám navrhol, aby platil rovnako
ako bolo zvykom v iných mestách: jeden zlatý za každý bál, pol zlatého za každé predstavenie. Hrať sa nesmelo v čase adventu, pôstu pred Veľkou nocou a na iné väčšie sviatky. Nariadenie o nedeliach a sviatkoch prikazovalo, že divadelné hry sa nesmeli začať pred 19. hodinou; tie, ktoré sa hrajú vonku, pred 16. hodinou. So žiadosťou o úpravu nepochodil ani Karol
Schwertberger, riaditeľ Einzigerovho divadla, ktorý navrhol predĺžiť uvádzanie divadelných
produkcií do 12. decembra, ako je to obvyklé v iných mestách. Mestská rada odpovedala
nekompromisne: mesto nie je viazané cudzími zvykmi a odporučilo radšej modliť sa k Bohu
kvôli nebezpečenstvu nákazy z Poľska.
Einzigerovo rozhodnutie vzdať sa hereckej kariéry si pravdepodobne vynútili okolnosti
– snaha vstúpiť do meštianskeho stavu. Pre vtedajšiu spoločnosť bolo neprijateľné, aby
ctihodný mešťan vystupoval ako komediant. No neprešiel ani rok a Matej Einziger sa chcel
k herectvu vrátiť. Pred vedením mesta to zdôvodnil tým, že do domu už investoval vyše 6 000
zlatých a len z krčmy, ktorú prevádzkoval, vyžiť nemôže. Žiadal, aby mohol s najatými viedenskými hercami uvádzať veselohry a drámy. Mestská rada súhlasila.
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Matej Einziger sa v Trnave zdržiaval obvykle cez zimné mesiace. Známe sú dve vyúčtovania
Einzigerových produkcií pred mestskou radou: v roku 1771 za 26 predstavení a v roku 1772
za 34 predstavení. Počet členov divadelnej spoločnosti nie je známy, ich mená sa vyskytujú
iba sporadicky (Ján Melner kvôli šarvátke, Terézia Böhmová kvôli dlhu). Verejnosť sa o predstaveniach dozvedala z plagátov, ktoré sa umiestňovali na rožné domy. Istému hercovi sa
však táto forma prezentácie javila ako nedostatočná a tak vybubnovával oznam po meste.
Bolo to v čase svätojakubského jarmoku, kedy sa ulice zahusťovali domácimi i cudzími návštevníkmi. Keď po dnešnej Hlavnej ulici prechádzal bubnujúci herec, nachádzal sa tam aj sluha pražského obchodníka s koňmi. Kone sa splašili a sluhu, ktorý sa ich snažil zadržať, vláčili
po ulici. Následky boli tragické.
Zvyčajne po Veľkej noci opustil Einziger Trnavu a kočoval najmä po Dolnom Rakúsku a Morave. Uvádzal hanswurstiády (improvizované ľudové divadlo), hrával aj hry s fixovanými literárnymi textami (drámy, veselohry, spevohry) a pantomímy.
Tu by sa mohlo rozprávanie o Einzigerovi ako divadelníkovi ukončiť. Dal postaviť barokovú
redutu, ktorá hrala prím v kultúrnych dejinách Trnavy a Trnavčanov do polovice 19. storočia.
Viedol prvé súkromné meštianske divadlo. Vďaka nemu mali aj Trnavčania divadlo, keďže to
univerzitné im nebolo prístupné.
Dôvodom k pokračovaniu príbehu sú susedské nezhody, ktoré neboli ničím nezvyčajným
a patrili ku koloritu medziľudských vzťahov. Príčina sporu medzi Einzigerom a jeho susedom barónom Ignácom Perénim však bola jedinečná: drevené divadlo. Toto divadlo nechal
postaviť Matej Einziger za domom, v zadnej časti parcely. Spor sa dostal v roku 1776 pred
mestskú radu, ktorá vyslala dvoch svojich členov, aby stavbu preskúmali. Najprv si vypočuli
baróna Peréniho. Vadilo mu, že divadlo je vyššie postavené ako múr medzi parcelami. Preto
svetlo z divadla prenikalo na jeho dvor, ba aj do jeho spálne. Z rovnakej príčiny bolo z okna
divadla narúšané barónove súkromie. Okrem súkromných dôvodov vyjadril Peréni aj obavy
o bezpečnosť mesta a jeho obyvateľov. Predstavenia sa hrali najmä večer pri svetle sviečok
a v divadle postavenom z dreva mohol ľahko vypuknúť požiar. Einziger sa bránil, že drevené divadlo (ocenené na vyše 500 zlatých) nestaval kvôli sledovaniu svojho suseda, ale len
z dôvodu uvádzania predstavení. K vyriešeniu sporu bol Einziger pripravený postaviť múr
do výšky divadla, drevenú stavbu navrhol obmurovať tehlami, dlážku a strechu potrieť cementom. Vyslaní senátori vyslovili presvedčenie, že po vykonaní opatrení nebude drevené
divadlo predstavovať nebezpečenstvo ani pre susedov, ani pre mesto. Mestská rada však
presvedčenie dvoch svojich členov nezdieľala. Okrem plameňov sviečok vraj drevené divadlo
ohrozovali aj hltači ohňa, ktorí tu vystupovali. Priťažiť mali aj sluhovia s horiacimi fakľami,
ktorí odprevádzali domov šľachticov a iných pánov. Mestská rada neodsúhlasila opatrenia
navrhnuté majiteľom divadla, podľa nej by nebezpečenstvo požiaru naďalej pretrvávalo.
Pokúsim sa ešte z úradných záznamov niečo zistiť o povahe a charaktere trnavského divadelníka. Einziger nebol v Trnave ešte ani rok, keď sa mu pošťastilo nájsť na ceste do Suchej
55 zlatých a 16 grošov. Napriek tomu, že bol finančne vyčerpaný stavbou reduty a pôžičkou
1 200 zlatých, peniaze poctivo odovzdal na radnici. Ako bolo spomenuté už na začiatku, manželstvo sa Einzigerovi nevydarilo. Neprišli spolu ani do Trnavy. Zachovali sa dva záznamy, ktoré
dokumentujú rozchod manželov. V roku 1758 opustila Mária Katarína Einzigerová bez závažnejšieho dôvodu manžela. Po pár dňoch zistila, že urobila chybu a chcela sa vrátiť. Zmierenie
prebehlo pred vrchnosťou v juhoštajerskom Leibnitzi. Einziger jej bol ochotný odpustiť za
určitých podmienok: mala vrátiť peniaze a predmety, ktoré si vzala so sebou, správať sa ako
dobrá manželka a vyhýbať sa zbytočným hádkam s hercami jeho spoločnosti. Mária Katarína
súhlasila a dohodu podpísala. O šesť rokov sa stretli opäť v Českých Budejoviciach, aby sa dohodli na výške výživného pre Einzigerovú. 40 zlatých ročne mala dostávať pod podmienkou, že
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bude počestne žiť a nebude sa stretávať s pochybnými ľuďmi. Mária Katarína sa usadila v Linci,
odkiaľ v roku 1772 poslala list do Trnavy. Z jeho obsahu vyplýva, že Einzigerovci nežili spolu od
roku 1758 (manžel ju vraj bez príčiny opustil). Einzigerová žiadala trnavského richtára, aby ju
v prípade smrti jej manžela vyrozumeli ako jedinú dedičku. Obávala sa, aby majetok neprepadol do cudzích rúk. Zároveň poprosila richtára, aby o liste neinformoval jej manžela. Bála sa, že
by jej prestal posielať výživné, predal dom v Trnave a niekam sa „stratil”.
Osud všetko zariadil po svojom. Matej Einziger zomrel v Trnave v apríli 1782. Mária Katarína ho prežila iba o niekoľko dní. V testamente za hlavných dedičov určil deti svojho brata
a sestry. Manželke odkázal 1 000 zlatých. Tieto mali byť uložené na bezpečnom mieste
a mala z nich dostávať dohodnuté výživné. Po jej smrti pripadli hlavným dedičom. Einzigera
s Romanom Waitzhoferom, riaditeľom mestského divadla na Zelnom trhu v Brne, spájalo asi
priateľstvo, keď jeho deťom odkázal 200 zlatých. V testamente sa spomínajú aj tri herečky, jedna z nich, Anna Mária Schosleitnerová, zdedila všetky libretá. Posledné vety patrili
jeho manželke, ak by si robila falošné nároky na jeho majetok – neprispela naň ani jedným
grajciarom a všetky potvrdenky o zasielaní výživného mal odložené. Einzigerov dom spolu
so zariadením veľkej sály kúpil v dražbe Matej Reitmajer. Z predmetov, ktoré sa dostali do
dražby, mali najväčšiu hodnotu vreckové zlaté hodinky (48 zlatých 80 denárov) a nový letný
oblek červenej farby (19 zlatých a 50 denárov).
Pri naplánovaní pohrebu nezostal Einziger nič dlžný svojej profesii herca. Posledné predstavenie, v ktorom hral hlavnú úlohu. Do smútočného sprievodu mali byť pozvané všetky
školské deti a ich učitelia. Kňazi a členovia mestskej rady, ktorí išli za rakvou, niesli sviečky.
O hudbu sa postarali dvanásti hudobníci na dychové nástroje a šiesti speváci. Vyzváňať mali
zvony na všetkých kostoloch. Matej Einziger si vybral miesto posledného odpočinku na Starom cintoríne neďaleko líp. Na hrobe chcel mať dubový kríž vysoký asi 180 cm.
Einzigerom sa divadelný život v Trnave nezačal ani neskončil. V roku 1769 tu osem týždňov
hral herec František Pauly, v tom istom roku sa spomína ešte jeden herec – tanečník. Šermiarsky a tanečný majster Karol Jozef Foigt zakúsil v roku 1764 aj mestské väzenie. Každý, kto
chcel hrať v Trnave, musel získať povolenie od mestskej rady. Dôvody na odmietnutie bývali
objektívne (nedostatok peňazí kvôli drahote spôsobenej krízou alebo vojnami) alebo subjektívne. Už sa asi nedozvieme, prečo nedostala v roku 1786 povolenie spoločnosť Karola Morocza.
Mestská rada na jeho žiadosť odpovedala, že Trnava nemá divadlo a Trnavčania obľubujú
komédie iba minimálne! (v tom istom období uvádzal predstavenia Jozef Leopold Probst a na
žiadosť trnavského publika svoje účinkovanie predĺžil). Moroczova spoločnosť mala osem herečiek (z toho dve do detských úloh), dvanásť hercov, divadelného majstra a garderobiéra. Súdiac podľa priezvisk boli viacerí v príbuzenskom zväzku. Henrich Zumberský, riaditeľ nemeckej
hereckej spoločnosti, sa prvým odmietnutím kvôli zlým časom nedal odradiť. O mesiac neskôr
bola jeho požiadavka schválená a mohol uviesť najlepšie a najnovšie hry, ako sľuboval (jeho
spoločnosť odohrala 27 predstavení). Široký repertoár ponúkal Trnavčanom Fridrich Jungheim
so svojou spoločnosťou: okrem veselohier, drám a tragédií, aj balet a pantomímu. Obyvatelia
Trnavy sa radi zabávali a divadla sa nechceli zriecť ani v čase napoleonských vojen. V roku 1795
odmietla dať mestská rada súhlas Krištofovi Kunstovi. Odôvodnila to drahotou a nedostatkom
peňazí, z vybraného vstupného by herci len horko-ťažko vyžili. Na naliehanie viacerých mešťanov rada svoje rozhodnutie zmenila v prospech Kunsta.
Mestská vrchnosť, ktorá povoľovala divadelné predstavenia, nabádala hercov k slušnému
správaniu počas pobytu v Trnave. Bábkar Krištof Tissy na to nedbal. Pred divákov predstúpil
opitý s neslušnými a urážlivými vtipmi a s bábkami odohral škandalózne predstavenie. Mestský kapitán ďalšie vystúpenia zakázal a Tissy musel bez osobných dokladov opustiť mesto.
Presťahovanie univerzity do Budína v roku 1777 sa isto negatívne prejavilo v živote mesta,
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ale kočovní umelci a komedianti Trnavu neprestali vyhľadávať. Svedčia o tom zachované
žiadosti a vybrané poplatky do mestskej pokladne. Seippova spoločnosť na prelome rokov
1790/1791 odohrala 56 predstavení, od septembra 1791 do februára 1792 rôzne produkcie
uviedli 82 hier, Kunstovu spoločnosť mohli v roku 1793 vidieť v 45 predstaveniach. Trnavčania mali možnosť vidieť aj produkcie založené na vizuálnych efektoch: optické divadlo (vizuálny dojem zosilnený zrkadlami) a mechanické divadlo (nazývané aj „matematické kumšty”,
rôzne mechanicky pohyblivé figúry a objekty). Deti sa určite tešili na kočovných cirkusantov.
Pochádzali najmä z dnešného Talianska a vystupovali so zvieratami (napr. opice, medveď,
ťava). K cirkusu by sme dnes zaradili aj povrazolezcov a artistov. Stručný prehľad ukončím
dvomi „obrami“, ktorí svoju gigantickú postavu ukazovali za peniaze.
Život našich predkov nenapĺňala iba práca. Mali aj voľný čas a v rámci neho využívali všetky aktivity, ktoré im ponúkala daná doba a lokalita. A Trnavčania si to vedeli užiť.
Mgr. Roman MACURA (Nabudúce o plesoch)
Pramene:
Štátny archív v Bratislave, pobočka Trnava: Magistrát mesta Trnava
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Jakubcová, Alena a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla. Praha 2007.
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Trnavský rodák Agostino Visco
Nie mnoho Trnavčanov vie, že svetovo uznávaný profesor, slavista, komparatista, germanista Agostino Visco je vlastne Augustín Vyskoč, ktorý sa roku
1930 narodil v Trnave a zomrel 18. novembra 2010 v Taliansku.
Základnú a strednú školu navštevoval v Trnave a roku 1944 saleziánske gymnázium v Šaštíne, kde o tri roky vstúpil do ich spoločnosti. Po známej Barbarskej noci roku 1950 sa vrátil do
rodnej Trnavy a o rok zmaturoval na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave. Ani robotnícky pôvod
mu nepomohol k štúdiu pedagogiky, moderných jazykov a literatúry. Keď ho nútili študovať
na Fakulte lesného inžinierstva Vysokej školy technickej v Košiciach, rozhodol sa emigrovať.
V januári 1952, ako viacerí iní utečenci, prekročil hranice na rieke Morave a dostal sa do
Rakúska. Po mnohých peripetiách zakotvil v Taliansku, kde sa mohol venovať štúdiu filozofie,
teológie a pedagogiky na Teologickej fakulte saleziánskej univerzity v Bollengu. Po vysvätení
za kňaza roku 1959 pokračoval v štúdiu moderných jazykov a literatúry, ktoré ukončil doktorátom na Štátnej univerzite v Pise. Niekoľko desaťročí vyučoval moderné jazyky a literatúru
a natrvalo sa usadil v Ríme.
Roku 1970 dostal cirkevný súhlas na návrat do laického stavu a založil si rodinu. V rokoch
1981 – 1987 účinkoval aj ako lektor slovenského jazyka na Univerzite La Sapienza v Ríme
a sprostredkoval vedecké styky medzi slovenskými a talianskymi komparatistami. Publicistickou činnosťou v pätnástich talianskych časopisoch oboznamoval čitateľov so slovenským
národom a jeho kultúrnymi dejinami. Stal sa členom viacerých talianskych a slovenských kultúrnych ustanovizní a aktívne sa zúčastňoval na slovenských a zahraničných kultúrnych a vedeckých podujatiach. Aktívne sa podieľal na založení Slovenského historického ústavu v Ríme.
Pred dvomi rokmi vydalo občianske združenie LIBRI HISTORIAE jeho dve knihy, Literárne
dielo a Opera letteraria. Riadny člen Slovenského ústavu v Ríme, ktorého bol dlhé roky generálnym tajomníkom, riadny člen Združenia talianskych prekladateľov a tlmočníkov, Združenia talianskych slavistov a Talianskej spoločnosti literárnej komparatistiky bol pochovaný
na rímskom cintoríne Prima Porta. Augustín Vyskoč sa zaradil medzi tých emigrantov, ktorí
robili česť svojmu rodnému mestu a celému Slovensku.
Margita KÁNIKOVÁ
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Horolezec, publicista, ilustrátor, humorista...

Ivan Bajo: „Hrdý som na výstup, ktorý dnes neexistuje“
Narodil sa v roku 1935 v Bratislave,
no už vyše polstoročie býva v Trnave.
Je horolezcom, publicistom, ilustrátorom a humoristom. Začínal ako tramp
a skaut, v dôchodkovom veku sa stal
turistom. Vo Vysokých Tatrách má viac
ako štyristo horolezeckých výstupov,
no dodnes sú preňho pamätné výstupy aj v Alpách či na Kaukaze. Okrem
športových aktivít je profesionálne
psychológom, patopsychológom a defektológom. Neskôr pracoval ako vysokoškolský učiteľ so zameraním na špeciálnu a liečebnú pedagogiku. Pripravoval
odborníkov, učiteľov a vychovávateľov postihnutých detí, mládeže a dospelých. Publikoval
odborné texty z oblasti psychológie, v treťom vydaní vyšla jeho kniha úsmevných príbehov Smiech na lane (pôvodne vyšla v roku 1977). Jeho poviedky vyšli aj v poľštine a kresby
boli publikované na výstavách nielen v našom meste, ale aj v Bratislave, Liptovskom Mikuláši, ale aj v Česku, Rakúsku a Luxembursku. Dodnes publikuje aj krátke poviedky a humorné
kresby v časopisoch (najdlhšie azda v najstaršom slovenskom mesačníku Krásy Slovenska).
Hovoríme s humoristom, pedagógom a horolezcom, Trnavčanom Ivanom Bajom.
Vaše meno je v Trnave synonymom horolezectva a humoru. Existuje nejaká charakteristika horolezeckého humoru? Dá sa to vôbec spojiť?
-Ten horolezecký humor je stavovský. Podobá sa trebárs frontovému humoru, či humoru
toreadorov a iných ľudí, ktorí sa obyčajne pohybujú na úzkej hrane medzi bytím a nebytím. A tam je život najintenzívnejší a najšťavnatejší. A tento humor je skôr drsný než
nežný, a niekedy až čierny a až šibeničný. Oslovuje najmä ľudí, ktorí patria k tejto krvnej
skupine. Na tých druhých však pôsobí rôznym spôsobom. Svedčí o tom výstava, ktorú som
mal kedysi v Trnave. Pozoroval som reakcie návštevníkov. Niektorí sa na tom veľmi dobre
bavili, iní to len zobrali na vedomie. A v knihe návštev som našiel: Boli sme tu celá rodina,
nič nám to nehovorilo, ale náš otec, ktorý nás sem doviedol, je jaskyniar a ten sa išiel umlátiť od smiechu. Vzťah ne-horolezcov k tomuto humoru som zažil viackrát. Raz som v práci
prezentoval výsledky jedného výskumu. A prišiel za mnou jeden uznávaný pán v odbore,
v ktorom pracujem. Bol to profesor. Hovorí mi: Máte asi nejakého menovca. Nejaký človek,
čo sa tiež volá Ivan Bajo, publikuje v Krásach Slovenska také nepredstaviteľné blbosti aj písmom aj kresbou, že som napísal šéfredaktorovi, či nie je škoda toho kriedového papiera, na
ktorom to vychádza. Dúfam, že to nie je nejaký váš príbuzný? Ja mu odpovedám: To určite
nie, takých magorov by sme určite v rodine nemali. Takže som zaprel sám seba (smiech).
Z akého prostredia ste vzišli? Bolo presne také, že vám priamo dalo do vienka lásku k humoru, pozitívny vzťah k životu, ale aj k náture pre šport?
-Nemôžem povedať, že by som dostal niečo z domu. Rodičia nemali vzťah k športu a k takým veselostiam ako je horolezectvo. Chodil som do skautingu. Tam mňa, mestského
chlapca, viedli ku vzťahu k poznávaniu prírody. Bol som vychovávaný ako malý indiánsky
chlapec. Potom sa to zakázalo. Hľadal som teda ďalšie dobrodružstvo. Začal som cez horo-
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lezectvo vnímať svet na vertikále. Svet medzi nebom a zemou, krásu gravitácie. A to ma
držalo po celý život. Pamätám sa, že sme boli na hrade Pajštún pri Borinke. Tam vtedy liezli
bratislavskí horolezci. Bol tam napríklad aj dnes známy cestovateľ František Kele, vtedy to
bol ešte malý chlapec. Vedel som, že cez horolezectvo môžem prežiť dobrodružstvo v prírode. To ma uchvátilo. Potom som sa stretol za dramatických okolností s horolezcami a išlo to. Jedna vec je pre mňa typická. Mám schopnosť priťahovať problémy. Takéto výstupy
najviac človeku utkvejú v pamäti. Pamätám sa na prvý výstup – na Pyšný štít od Téryho
chaty. Chytila nás tam búrka, začali sme zostupovať, o chvíľu prišla tma a hmla, nič nebolo
vidieť. Rozhodli sme sa, že budeme bivakovať. Držali sme sa jednej karabínky, na skobe,
na zlom mieste. Ráno o piatej, po ťažkej noci, s vetrom a premočení sme zistili, že stačilo
zoskočiť pár metrov na chodník a o chvíľu by sme boli v chate...
Zrejme z takýchto nevšedných situácií, niekedy aj tragikomických, vznikali námety na zachytenie reality z humorného pohľadu – a to aj písmom i obrazom.
- Horolezci sú kategória ľudí, v ktorých akoby bol väčší zmysel pre humor ako má bežná
populácia. Som sa toľko nasmial pri výstupoch, pri rozprávaniach zážitkov kolegov, preto si
myslím, že sú to empatickí ľudia. Všetko, čo som napísal a nakreslil, som viac-menej prežil.
Ja alebo moji priatelia. Neviem si vymýšľať. Všetko to vlastne ani nie sú poviedky, ale opísanie skutočnosti. Pokiaľ ide o kresby, azda som mal trošku talentu. Robil som pôvodne skrinku, kde sme uverejňovali horolezecké aktuality. Pri príležitosti horolezeckej sezóny, čo je
spoločenská udalosť, mi ponúkli neformálnu výstavu. Chceli, aby som vyzdobil kresbami
stromy okolo táboriska. Urobil som 20 kresieb. Dali sme to na šnúry medzi stromy, volalo
sa to Bajova galéria. Úspech sa prejavil tak, že ráno, keď sme sa zobudili, ani jedna kresba
nebola na strome. Po rokoch som ich našiel v komore u niekoho zatlčené na povale, u iných
dokonca aj na stene na záchode. Potom bola z takýchto výstav tradícia. Neskôr v Sološnici
a aj na Havranici sme robili tzv. Čabajovskú galériu. No a nahovárali ma, či by som to neposlal do časopisu Krásy Slovenska. Poslal som. Na moje prekvapenie mi to uverejnili. Potom
za mnou začali chodiť horolezci s prosbou: Povieme ti, čo sa nám stalo, nemohol by si to
nakresliť? A ja som kreslil... Vytvoril som si určitý štýl. Moji horolezci sú takí nezmari. Ako
Tom a Jerry. Nezničiteľní. Padajúci, ľudia s problémami, ktorí sa znovu napriamia, dolezú to
a pokračujú. Najmä ženy mi vyčítajú, prečo kreslím zarastených horolezcov. Tí, čo poznajú,
za akých podmienok sa lezie, vedia, ako tí horolezci po niekoľkých dňoch vyzerajú...A tak
som ich aj nakreslil.
Vaša kniha Smiech na lane vyšla v troch vydaniach... A stále je o ňu záujem... To
znamená, že tie krátke poviedky, kresby a najmä štýl majú nadčasovú hodnotu
a nie sú len zaznamenaním nejakej konkrétnej dobovej udalosti...
-Napísal som to pre slovenských a českých kamarátov. O chvíľu sa to rozchytalo. Urobil
som dotlač a neskôr aj doplnené a rozšírené vydanie. A teraz už mám avízo od vydavateľa na dotlač, pretože je stále o to záujem. Na moje prekvapenie, množstvo ľudí sa s tým
humorom stotožnilo. Lebo kedysi horolezcov považovali za šialencov a bláznov. Kedysi sa
spomínalo len v tých súvislostiach, že informovali o tom, kto kde, kedy a odkiaľ spadol.
Dnes sa už tento šport výrazne rozšíril, takže je to iné...
Kam všade ste mali možnosť vyjsť? S kým ste tie výstupy absolvovali? Takáto
spoločnosť, kde ide o život, je veľmi dôležitá...
-Mal som aj stálych spolulezcov, mnohí sa menili. Bolo to aj so začiatočníkmi, a aj s horolezeckými hviezdami. Bolo to najmä vo Vysokých Tatrách. Tam je najlepší terén. Aj keď
niekto prišiel zo zahraničia, bol uveličený nad tými úžasnými možnosťami. Dostal som sa
do Álp, do Dolomitov, na Kaukaz. To sú obrovské zážitky. Ak sa niekto stane horolezcom,
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skutočne ho to chytí a drží. To je na celý život. Ja som v tomto veku zavesil lano a čakan
na klinec, ale keď sa pozerám na fotografie alebo horolezecký film, prežívam to, ako keby
som liezol sám. Kedysi bol napríklad dostupný Kaukaz. To je horolezecky zaujímavé pohorie. Je tam najvyšší kopec Európy Elbruss, aj keď sa o ňom toľko nepíše a nehovorí. Je tam
veľa neprebádaných stien. To napríklad v Alpách neexistuje. To je výzva pre horolezcov
do budúcnosti. Žiaľ, momentálne sú v tejto oblasti nepokoje, takže tam nie je bezpečné
cestovať. Keď sme tam boli v rokoch 1958 – 59, Francúzi boli uveličení a hovorili, že toto je
budúcnosť európskeho horolezectva.
Poznajú vás ako turistu, horolezca, karikaturistu. No menej ľudí o vás vie, že ste
psychológ, dokonca patopsychológ.
-Ako Bratislavčan som sa dostal po štúdiu ako psychológ do Trenčína. Tam však zrušili miesta. Prišiel som na konkurz na Pedagogickú fakultu v Trnave. Dostal som tu byt a zvykol som
si. Musím mať však výhľad na nejaké kopce. Bývam na treťom poschodí, takže vidím aspoň
na Malé Karpaty. A aj tam je krásna turistika, možno tam hľadať huby a sú tam možnosti aj
pre cvičné výstupy. A pokiaľ ide o psychológov – možno takíto ľudia sú vnímavejší. Ja som
tak trochu aj spojil svoju profesiu s horolezectvom. Bolo to v dvoch prípadoch. Predseda
slovenského horolezectva ma kedysi dávno oslovil – vraj robím patopsychológiu, budem
vraj dobrý predseda metodickej komisie. Na druhej strane väčšina horolezcov, najmä v začiatkoch, začínajú ako nosiči na tatranské chaty. Ja som robil nosiča na Zbojnícku a Téryho
chatu. Ako doštudujúci psychológ som vystupoval hore. Už sa zvečerievalo, mal som zle
nabalený batoh a nechcelo sa mi. Povedal som si: Prečo sa zaoberám tým, aký je ten batoh
ťažký. Si psychológ, urob niečo. Teda budem myslieť na niečo príjemné. Vymyslel som si
pláž. Šliapal som, šliapal do kopca. Zastavil som sa a povedal som si: Duch je všetko, človek
je titan. Pozrel som sa za seba a ďaleko odo mňa ležal zabudnutý batoh (smiech). Nedám
však dopustiť na Vysoké Tatry, pretože je tam vyše sto krásnych plies. V Alpách sú všetky
tie plesá zakalené, u nás má každé svoj krásny čistý odtieň.
Máte za sebou veľa skúseností. Ako je to dnes s vašimi aktivitami? Idú vo vašich
stopách aj vaše deti?
-Občas ma zavolajú do Vysokých Tatier na Horalfest. Nedávno som tam bol hosťom, niečo
som čítal aj rozprával. Samozrejme, že chodím do prírody – blízko sú Malé Karpaty, Považský Inovec. Stal sa zo mňa vášnivý hubár. Je to podobné ako horolezectvo. Je v tom tiež
hľadanie, poznávanie, vzrušenie, objavovanie... Moje deti idú v mojich šľapajach, pokiaľ ide
o prírodu. Oni to zasa prenášajú na svoje deti. Takže štafetu som odovzdal. Mladší syn robil
aj horolezectvo, ale na cvičných skalách mal ťažký pád, mal úraz, a tým to preňho skončilo.
Niekedy zlá skúsenosť urobí všetkému koniec. Ja som, našťastie, takúto skúsenosť nemal,
ale pomáhal som pri záchranných akciách, no mňa pády nejako obchádzali.
Na ktoré výstupy ste hrdý, a naopak – boli vo vašom horolezeckom živote méty,
ktoré ste nedosiahli?
Pokiaľ ide o nesplnené ambície, tých je veľmi veľa. Najväčšou ambíciou bol výstup na Matterhorn. Tak som tam chcel vyjsť... Ale som sa nakoniec o to ani nepokúsil, takže to zostalo
v rovine sna. Na jeden výstup som však hrdý. Je to taký výstup, ktorý dnes už neexistuje.
Oproti Téryho chate sa nachádza Prostredný hrot. A tam sme robili prvovýstup. Kľúčom
k tomu ťažkému výstupu bola veža prilepená na tú stenu. Treba vyliezť na tú stenu, urobiť
prekrok do steny a pokračuje sa v stene. Bol som hrdý, že som to prešiel. Referencie som
uverejnil, napísal som informáciu. Kolegovia mi gratulovali, že aj oni sa presvedčili, že je
to nádherný výstup. O niekoľko mesiacov však tá veža spadla, a výstup prestal existovať.
Takže hrdý som na výstup, ktorý dnes neexistuje...
Text a foto: Martin JURČO
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Mesto cez prizmu fiktívnych historických zastavení
Benjamín Škreko: Parva Roma. Upravili: Juraj Bielik, Miro Dacho. Dramaturgia:
Miro Dacho. Scéna a kostýmy: Katarína Žgančíková. Hudba: Juraj Bielik. Réžia:
Juraj Bielik. Hrajú: Kristína Tóthová, Jozef Bujdák, Gregor Hološka, Michal Jánoš
a Martin Križan. Premiéra: 12. februára 2011 v Štúdiu Divadla Jána Palárika
v Trnave
Foto: -djp

Historická tematika, pôvodné pesničky, humorný pohľad, revuálne radenie a odľahčenie. Tak by sme mohli charakterizovať novú
hru Trnavčana a známeho autora humoristických textov Benjamína Škreka. Meno autora
zaiste netreba nikomu pripomínať, je známe
nielen čitateľom niekdajšieho humoristicko-satirického časopisu Roháč, kde uverejňoval
stovky krátkych literárnych útvarov, ale aj
z trnavského kontextu. Pracoval ako novinár
a redaktor vo viacerých periodikách (Trnavský hlas, Národná obroda, Dobrá SamoSpráva,
dodnes sporadicky publikuje aj v reláciách hudobno-zábavných žánrov Slovenského rozhlasu
v Bratislave). Len nedávno sme ho mohli vidieť aj v komponovanom humoristickom pásme
Sága rodu Škrekovcov, ktoré uviedli v Knižnici Juraja Fándlyho.
Parva Roma je druhou inscenáciou autora uvádzanou na doskách profesionálneho divadla.
Prvú príležitosť mu ponúkla niekdajšia dramaturgia Divadla Andreja Bagara v Nitre, keď v novembri 1982 uviedli jeho hru Dobrô družstvo na dožinkoch. Hra Parva Roma bola už pred dvoma
rokmi úspešná v súťaži Literárneho fondu, keď v roku 2009 získala ocenenie v literárnej súťaži
na pôvodný rozhlasový a divadelný text. Bolo preto logickou následnosťou, kedy dramaturgia
trnavského osloví autora s ponukou zaradiť hru do repertoáru. A zvlášť preto, že text hovorí
o Trnave a Trnavčanoch, aj keď svojráznym (a samozrejme aj nadsadeným spôsobom).
Hoci Parva Roma má atribúty ucelenej divadelnej hry, mladí autori ju výraznejšie upravili
a najmä skrátili, čím zvýšili dynamickosť relatívne uzavretých scénických výstupov a piesní,
ktoré ich predeľovali. Aj keď pôvodný koncept inscenácie vraj počítal s inými piesňami od
iného autora, ktoré boli objednané pre túto hru, vo výslednej realizácii je autorom hudby
režisér Juraj Bielik. A možno aj vďaka silnej a primerane rôznorodej hudbe boli práve tieto
vstupy zážitkovo oveľa silnejšie. Zaiste k tomu dopomohli hudobne cítiaci herci, ktorí ako
celok účinkovali v každom hudobnom i činohernom výstupe. Dramaturgia využila pridanú
hodnotu mladého tímu hercov divadla a ich intenzívny vzťah k hudbe, ktorý potvrdili už v inscenácii Vrátila sa raz v noci uvádzanej v hlavnej sále. Ako speváci najpresvedčivejšie pôsobili
Martin Križan a Michal Jánoš, aj keď asi herci a podobne aj režisér riešili (najmä v postave
Víta) dilemu, ako ustrážiť mieru výrazu vzhľadom na obsah spievaného textu.
„Ten text sa skladá z viacerých viac-menej uzavretých scén. Samozrejme, medzi textovou
predlohou a tým, čo je na javisku, je rozdiel, ale to sa deje pri väčšine javiskovo uvádzaných
hier. Dôležitou vecou bolo najmä upraviť rozsah textu, pretože sme chceli prísť s primeranou
minutážou vzhľadom na charakter hry. Trochu sme zmenili chronológiu scénok, a tak má
výsledná podoba inscenácie poldruha hodiny. Priznám sa, že do naštudovania sme boli už tak
zahĺbení, že už sme celkom prestali vnímať pôvodnú podobu, a vnímame len to, čo je na javisku, čiže porovnávanie je trošku problematické. Potešilo nás, že autor sa chcel nechať prekvapiť a prišiel si pozrieť svoju hru až v deň premiéry,“ hovorí režisér Juraj Bielik, pre ktorého
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bolo naštudovanie inscenácie pre divadlo v Trnave prvým kontaktom so súborom divadla,
a tak aj obohacujúcou skúsenosťou. Nové prostredie, mladý kolektív, hudobno-dramatický
žáner, možnosť spolupráce na scenári i hudobnej zložke inscenácie boli preňho zážitkom aj
preto, že časť z hercov poznal ešte zo štúdií a s ďalšími si aj ľudsky porozumel v čase prípravy predstavenia. Juraja Bielika poznajú najmä bratislavskí milovníci divadla (Divadlo a. ha,
Malá scéna STU a i.), a aj napriek nízkemu veku sa môže pochváliť spoluprácou s významnými
umelcami, napríklad aj s legendárnym mímom Milanom Sládkom.
Trnava bola pre Juraja Bielika aj novou možnosťou spoznať prácu na inom type divadla.
„Námet hry čerpá z dejín Trnavy. Sprievodcom celým dejom je Víto. Typický Trnavčan, lepšie
povedané, Slovák so všetkými negatívnymi aj pozitívnymi vlastnosťami, no najmä s negatívnymi. Odľahčeným spôsobom sa ukazuje jeho chamtivá ambícia dostať sa k moci, ovládnuť
všetko, ale najmä Trnavu. Jednotlivé scény sú akýmsi scénkami kabaretu, revue, sú to krátke
skeče, ktoré nastolia niektorú z historických tém. Zvolili sme radenie, ktoré pripomína strihový film, teda vždy krátky obrázok v podobe scénky a pesnička. Pomohol nám sčasti aj autor,
že sa nesnažil hlboko zamýšľať nad dejinami a, nedajbože, diváka poučovať, ale chcel diváka
najmä zabaviť. A dúfam, že sa nám to spolu aj podarilo,“ hovorí s úsmevom Juraj Bielik.
Základom hry sú relatívne ucelené obrazy z dejín, ktoré istým spôsobom ovplyvnili územie dnešného Slovenska. Aj keď mnohé priamo s Trnavou nesúvisia, v deji sú dotvorené na
„trnavský obraz“ tak, že prepájajú hlavnú postavu a jej pomyselné stretnutia s osobnosťami
z rôznych historických období. Netreba, samozrejme, hovoriť, že autorskou ambíciou bolo humorne povýšiť územie nášho mesta na križovatku dejín, teda aj tých, ktoré s Trnavou reálne
nesúvisia. Hlavná postava Víto (spolu s manželkou Zemežízňou v podaní skvelej Kristíny Tóthovej, ktorá síce nebola hlavnou, no zaiste najvýraznejšou postavou celej inscenácie) predstavuje svojráznosť slovenskej nátury, ktorú dotváralo trnavské nárečie. Ním hlavné postavy Víta
a Zemežízne hovorili. Relatívna samostatnosť scénok umožnila navrstviť ich tak, že aj keď vždy
mali svoju hlavnú tematickú líniu v podobe návštevy konkrétnej historickej postavy, mohli nadväzovať na prvky z reálnej súčasnosti a aktualizovať repliky ďalšími myšlienkami. Mnohé z nich
(aj keď napohľad nelogicky, ale humorne) komentovali niektoré súčasné trnavské reálie. Vítov
životný priestor, teda Trnavu, navštevujú postupne Konštantín a Metod, kráľovná Konstancia,
Jánošík, obligátni trnavskí futbalisti, ale aj ďalšie postavy. Prvá z týchto „návštev“, teda putovanie vierozvestov a hľadanie imaginárnej Metodovej relikvie, tvorila myšlienkové spojivo
medzi ďalšími scénkami. Jednoduchosť scény zloženej v prvom pláne zo stola a stoličiek, v druhom pláne z hudobných nástrojov, dotvárala bohato a premyslene koncipovaná garderóba.
„Pohrali sme sa s motívom zo Shakespearovho Macbetha. Tento nápad sme chceli spojiť so
súčasnou hrou súčasného autora. Pre nás bola vzrušujúca predstava takéhoto spojenia svetovej klasiky a niečoho typicky domáceho. Niektorí diváci by nám to mohli mať za zlé, ale snažili
sme sa nájsť presnú mieru. Je tam skutočne len niekoľko drobných motívov, aj tie sú v pozadí
hlavného príbehu. Zaujímavosťou je aj to paralelné postavenie jazyka – povedzme trnavského
nárečia a trnavských reálií s kontextom vysokého štýlu Macbetha a celkovo Shakespeara ako
autora. Nám to pripadá milé a vtipné, a tak sme to postavili,“ hovorí dramaturg Miro Dacho.
„Moja prvotná predstava o hlavnej postave – Vítovi – bola asi takáto: Trnavčan, ktorý sa
na tomto území ocitol v roku nula a dnešný Trnavčan. To je ten istý človek. Tak som ho jednoducho konfrontoval s tým, ako sa cez jeho hlavu valili tie dejiny, od veľkomoravských čias
cez všetky veľké udalosti, ktoré sa tu odohrávali vrátane cesty Konštantína a Metoda. Víto je
hlavná postava, ten, čo to drží, ale ho to aj mierne deformuje. Urobil som si, myslím, celkom
dobré pozadie na to, aby sa dala urobiť dobrá komédia. Zásadne som písal veselohru, išlo mi
o to, aby sa divák, ktorý príde do divadla, dobre zasmial,“ hovorí autor Benjamín Škreko, ktorý nezabudol do svojej hry zakomponovať aj futbalovú tradíciu.
Martin JURČO
-
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Celo Radványi 1911 – 1978
V marci si pripomíname 100. výročie narodenia spisovateľa, novinára, historika a jedného zo zakladateľov
slovenskej životopisnej lexikografie Celestína A. Radványiho, známeho pod pseudonymom ERCÉ.
Nepochádzal síce z Trnavy, narodil sa 20. 3. 1911 v Leviciach, ale
v našom meste, o ktorom často písal, prežil posledných 25 rokov svojho života a je pochovaný na Novom cintoríne.
Literárne debutoval v roku 1932 zbierkou noviel Bieda. Popularitu u čitateľov si získal knižkou Mám sa výborne s úsmevnými
poviedkami zo študentského života, ktorými pravidelne prispieval aj do časopisu Plameň vydávaného pre mládež Spolkom sv.
Vojtecha v Trnave.
Do histórie sa zapísal najmä ako neúnavný pripomínateľ minulosti Slovenska a znovuobjavovateľ jeho zabudnutých veľkých osobností. Okrem mnohých novinových článkov bola to
najmä lexikografická práca Slovenská krv, ktorú zostavil a vydal pred 70 rokmi, a ktorá ho
zaradila k zakladateľom slovenskej životopisnej lexikografie. Lexikón, ku ktorému materiál
zbieral od študentských čias, obsahoval takmer 3 000 životopisov slovacikálnych osobností
od veľkomoravského obdobia až po začiatok 40. rokov minulého storočia. Bola to prvá encyklopedická práca svojho druhu na Slovensku, a keď si v dnešných časoch počítačov a mnohopočetných autorských kolektívov uvedomíme, že to bol výsledok viacročnej práce vtedy
ešte len 30-ročného jednotlivca, žasneme údivom. Slovenská krv však autorovi nepriniesla
šťastie. V časoch, ktoré prišli po tzv. Víťaznom februári, dostala nálepku nežiaducej nacionalistickej publikácie, musela zmiznúť dokonca aj z knižníc a mlčalo sa o nej až do 90. rokov.
Pripravené doplnené a opravené druhé vydanie tohto jedinečného diela už nikdy nevyšlo.
Ďalšia podobná práca sa objavila až po vyše štyroch desiatkach rokov v podobe Slovenského biografického slovníka.
Svoje slovenské povedomie Celo Radványi nezaprel ani ako autor libreta jednej z najúspešnejších operiet Gejzu Dusíka – Pod cudzou vlajkou. Opereta, i napriek svojej úspešnosti
a skladbám ako Dedinka v údolí, ktoré boli v dnešnom chápaní skutočnými hitmi, zdieľala
osud Slovenskej krvi.
No nebola to len Slovenská krv a spomínané operetné libreto. Záber tvorby Cela Radványiho,
známeho najmä pod pseudonymom Ercé, bol oveľa širší. Napísal niekoľko historických románov z čias tureckého panstva na Slovensku i z obdobia kuruckých vojen, bol autorom divadelných hier, knihy Pamätné kostoly na Slovensku, knihy o slovenskej vojenskej tradícii s názvom
Keď rinčali zbrane, redigoval edíciu Moderné romány, vydával týždenník Úsmev slovenských
žien a dievčat a počet novinových článkov, ktoré udáva jeho bibliografia, ide do tisícov.
Celo Radványi patril k tým, ktorí boli po roku 1948 odsúdení na zabudnutie a úplné zmiznutie z našej histórie. Jeho meno sa začalo postupne vracať do všeobecného povedomia až
po roku 1989, keď sa jeho heslo objavilo v Slovenskom biografickom slovníku, v Encyklopédii
dramatického umenia či v Reprezentačnom biografickom lexikóne Slovenska. K znovaobjaveniu „objavovateľa zabudnutých Slovákov“ prispela aj Trnava. Roku 1991 sa vďaka Ing. Milanovi Petrášovi, Csc., vtedajšiemu riaditeľovi Západoslovenského múzea, uskutočnil pri príležitosti Radványiho nedožitých 80. narodenín spomienkový seminár v Trnave a v marci roku
1998 mu mesto Trnava udelilo za jeho publikačnú a umeleckú činnosť symbolické Čestné
občianstvo in memoriam.
PR
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Dokázala naučiť deti výtvarne vidieť a myslieť
Oľga Salontayová (30. 6. 1941 – 17. 1. 2011)
patrila k nosným pedagógom Základnej umeleckej školy s výtvarným a literárno-dramatickým odborom v Trnave.
Celý svoj život zasvätila práci s deťmi.
Do roku 1990 vyučovala výtvarnú výchovu na viacerých základných školách
– v Boleráze, v Hrnčiarovciach a v Trnave, na Základnej škole na Vančurovej
ulici a na Základnej škole na Bottovej
ulici. V školskom roku 1988/1989 externe vyučovala na Základnej umeleckej škole s výtvarným a literárno-dramatickým odborom v Trnave. Od roku 1990 na nej pôsobila ako kmeňová pedagogička až do konca svojej aktívnej kariéry.
Počas nastúpenej pedagogickej cesty, z ktorej sa nikdy neodklonila, dosiahla výsledky, ktoré
sa svojou závažnosťou – od obdobia 60. do 80. rokov 20. storočia – stali súčasťou formovania
dosiaľ najkomplexnejšej a najpremyslenejšej podoby vyučovania výtvarnej výchovy na základných školách u nás. V tejto oblasti spolupracovala s významnými osobnosťami zaoberajúcimi
sa v tom čase detským výtvarným prejavom, s profesorom Jaromírom Uždilom, s Antonom
Mackom a Otíliou Nevřelovou – tvorcami známych metodík vyučovania výtvarnej výchovy.
Podieľala sa na príprave mnohých výstav detskej výtvarnej tvorby. V roku 2004, spoločne
so svojou sestrou Gabrielou Gavalčinovou, zakladateľkou Bienále animovanej tvorby v bratislavskej Bibiane, obohatila výstavu Vincent van Gogh uskutočnenou v Bibiane – medzinárodnom dome umenia pre deti výtvarnými prácami žiakov Základnej umeleckej školy v Trnave
v spolupráci s ostatnými pedagógmi školy. V publikácii Keď som bol školák, vypukla revolúcia
z roku 1999 je najvýraznejšie demonštrovaná schopnosť Oľgy Salontayovej voviesť deti do
procesu výtvarnej interpretácie spoločenského diania, ktoré ich obklopuje, jej alchýmiou
chápania života, precízne zvládanou technikou kresby a koláže.
Dokázala naučiť deti výtvarne vidieť a myslieť. Počas svojho pedagogického pôsobenia
odchovala stovky žiakov, spomedzi ktorých sa postupne vyformovali osobnosti slovenského
kultúrneho diania. Bola prvou učiteľkou (ako sa umelec sám vyjadril) vynikajúceho ilustrátora, maliara, grafika a spisovateľa Stana Dusíka (spoločne na archívnej fotografii), s ktorým,
napriek tomu, že žije vo Florencii, nikdy neprestala byť v spojení.
Ako cvičná pedagogička pre študentov výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave uviedla do praxe množstvo mladých učiteľov výtvarnej výchovy,
viacerých z nich, presvedčená o ich talente, celoživotne podporovala, čím vzácne udržiavala
kontinuitu vo svojom odbore. Bola osobnosťou mimoriadne systematickou, vždy dôsledne
zhromažďovala podstatné výsledky vo vzťahu k problematike výchovy umením a archivovala ich. Sama sa v pokojných úsekoch svojho života venovala výtvarnej tvorbe v oblasti akvarelovej maľby, kresby a najmä koláže. Profesionálne a mimoriadne citlivo ľudsky ovplyvnila
vo svojom prostredí celú generáciu nielen učiteľov výtvarnej výchovy.
A na dôvažok, je matkou troch krásnych synov, z ktorých Daniel Salontay spolu so Shinou tvoria známy Longital – jeden z najoriginálnejších zjavov súčasnej slovenskej hudobnej scény.
Mgr. Beáta BALGAVÁ
riaditeľka Základnej umeleckej školy na Mozartovej ulici v Trnave
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Výstava Deväťdesiat rokov Krás Slovenska
Redakcia časopisu Krásy Slovenska, vydavateľstvo Dajama, Knižnica Juraja Fándlyho a Mesto
Trnava pripravujú pri príležitosti 90. výročia vzniku časopisu Krásy Slovenska výstavu mapujúcu
históriu nášho najstaršieho kontinuálne vychádzajúceho časopisu na Slovensku. Vernisáž výstavy
sa uskutoční 31. marca o 17. hodine v Knižnici Juraja Fándlyho. Súčasťou podujatia bude udelenie
ocenenia Trnavčanovi Ivanovi Bajovi za jeho prínos pre rozvoj a zveľaďovanie časopisu.
Návštevníci sa na výstave budú môcť oboznámiť s históriou časopisu od jeho vzniku v roku
1921 až po súčasnosť, a tiež s mnohými oblasťami života na Slovensku prezentovanými na
jeho stránkach, počnúc kultúrou a národopisom, cez turistiku, horolezectvo, lyžovanie, jaskyniarstvo, prírodu a jej ochranu, cestovný ruch až po fotografiu. Súčasťou podujatia bude aj
ocenenie Trnavčana Ivana Baja za jeho prínos pre Krásy Slovenska.
-red-

Historické mapy a atlasy v Múzeu knižnej kultúry
V Múzeu knižnej kultúry je od 18. januára do 31. augusta sprístupnená ďalšia
výstava s tematikou knižnej kultúry s názvom Historické mapy a atlasy.
Pozostáva z máp zo 16. až 20.
storočia (originálov i reprodukcií) a atlasov z 19. a 20. storočia
z fondov histórie a historickej
knižnice Západoslovenského
múzea v Trnave. Návštevníci
majú možnosť vidieť napr.
mapu Habsburskej monarchie
zo začiatku 19. storočia, z toho
istého obdobia mapy jednotlivých žúp horného Uhorska
(Bratislava, Nitra, Trenčín,
Orava, Liptov, Turiec, Zvolen,
Tekov, Hont, Novohrad), etnografickú mapu Uhorska podľa
Mapa Veľkej Británie a Írska
sčítania ľudu v roku 1910,
(Neuwe Archontologia Cosmica. Frankfurt, 1638)
Československo z decembra
1938 po mníchovskej dohode, veduty európskych
miest z čias tridsaťročnej vojny (1618-1648), Mexiko
z prelomu 17. a 18. storočia ako súčasť španielskeho
impéria pod názvom Nové Španielsko, južnú a východnú Áziu z 18. storočia, indické kráľovstvá z roku 1856 pred prvou vojnou za indickú nezávislosť
proti britskej Východoindickej spoločnosti (1857),
Severnú Ameriku z prvej polovice 19. storočia pred
Mexicko-Americkou vojnou (1846-1848) či mapu U. S.
A. z roku 1919 s vyznačenými indiánskymi územiami
a mnohé iné.
Mapa Sveta podľa biblie zo 16. storočia
Mgr. Milan ŠEVČÍK
(Biblij Cžeská. Praha, 1549)
kustód historickej knižnice ZsM TT
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MICHAL CZINEGE: Musí tam niečo byť
Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Kurátor výstavy: Vladimír Beskid,
do 27. marca 2011
V rámci predstavovania súčasnej maľby
Galéria Jána Koniarka v Trnave zaradila
do svojej dramaturgie samostatnú prezentáciu Michala Czinegeho (1980), výraznú postavu mladej maliarskej generácie. Autorská výstava pod názvom Musí
tam niečo byť je zároveň záverečným
výstavným projektom jeho doktorandského štúdia, ktoré absolvoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
(2006 – 11, školiteľ: prof. Ivan Csudai).
Názov Musí tam niečo byť odzrkadľuje Czinegeho proces skúmania vzťahu tradičného média maľby a digitálnych technológií. Zároveň pripomína spôsob, akým hľadá svojich hrdinov
pomocou počítača. Odráža aj spôsob rozpamätávania sa na priestory a krajinu formou maľovania. Názov výstavy nesie i séria obrazov, ktorá uzatvára výskum jeho dizertačnej práce.
Témou vystavených diela Czinegeho aktuálnej tvorby je vrstvenie obrazu pod vplyvom
digitálnych technológií. Vytvoril viacero sérií obrazov a výstavných projektov, v ktorých má
vrstvenie rozličný charakter. V tvorbe sa zaoberá i vzťahom vlastnej predstavivosti a syntetického priestoru, akým je virtuálna realita ponúkaná digitálnymi technológiami.
Charakter priestoru trnavskej galérie, ktorý je členený do piatich miestností, je ideálny na
prezentáciu dvoch nosných sérií obrazov pod názvom Amnézia a Musí tam niečo byť, doplnených o kresby a autorské knihy. Na výstave sú zastúpené i experimentálnejšie polohy, napr.
tvarované plátna a maľby na priehľadný šifón.
Amnézia (2008 – 09) je séria obrazov, ktoré sú nefigurálne. Ide o sériu rozmerných krajín,
kde sa aplikuje predovšetkým moment improvizácie, ktorý je úzko spojený s kresbou. Na
prelome roku 2009/10 vzniká súbežná séria obrazov pod názvom Musí tam niečo byť, v ktorej sa spája spôsob tvorenia obrazu zo série Amnézia s figuráciou predošlých období Czinegeho tvorby. Súčasťou výstavy je i priama reakcia na jej priestor formou maľby na stenu.
K výstave bude vydaný prvý individuálny katalóg autora.
GJK

MÁRIA BALÁŽOVÁ: POST-GEO

Do 9. apríla v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Kurátor výstavy: Roman Gajdoš
Výstava Trnavčanky Márie Balážovej (1956) Post-Geo predstavuje výber maliarskych diel z posledných 10 rokov jej tvorby, ktorý je súčasťou autorkinho dlhoročného umeleckého snaženia
na poli postgeometrickej abstrakcie, a ktorý rozvíja už od roku 1992. V rámci postgeometrickej maľby zaznamenávame u nej prekračovanie hraníc dnes už rigídnej, autoreferenčnej
geometrickej abstrakcie neskorej moderny a upriamenie pozornosti na semifiguratívne čítanie abstraktného maliarskeho poľa, ktorého nosnou figúrou sa stáva štylizovaná hlava a telo
hada. Tie spolu tvoria vždy nanovo definované konfigurácie s originálnymi posunmi a zostávajú prítomné ako emblematický kód, konštanta v stále sa obmieňajúcich vizuálnych rovniciach
jej tvorby až po dnes. Výber diel z rozsiahleho cyklu Hadia geometria a príbuzného podcyklu
Japonský kríž predstavujú práve túto polohu disciplinovaného prehodnocovania niektorých
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postmoderných tendencii, v rámci ktorých autorka vytvára priestor novým znakovým konšteláciám a napĺňa ich významom. V znakotvorbe Márie Balážovej konfigurácia hadích tiel
zostáva síce základným objektivizujúcim pilierom vizuálnej informácie, ale výsledná skladba
už podlieha výsostne autorkinmu individuálnemu prístupu.
Emocionálne a výrazovo nasýtenú množinu signálnej farebnosti Balážová v správnom
dávkovaní obohacuje aj o iné výtvarné médiá (kresba, serigrafia). V závislosti od použitého
média nastáva aj zmena formátu, v ktorom sa autorka pohybuje. Vzniknutá variabilita potom zahŕňa maliarske, kresliarske a grafické spracovania, prejavujúce sa ako viacvrstvové
uvažovanie s pevným podkladom vo vlastnej morfológii.
Pre cyklus kresieb a malieb Chaos, vytváraný autorkou od roku 2006, je charakteristické
lámanie hadích tiel, v ktorých je eliminované znakové myslenie a obrazové pole prechádza
zásadnou zmenou konfigurácie.
Samotný významový rozptyl Hadej geometrie a využívanie širokého znakového repertoáru, systém odkazov a spomínaných posunov, ale hlavne autocitovanie, výrazne prispieva
k začleneniu sa Balážovej do kontextu postmodernej geometrie. Avšak dôležitejším atribútom ako prečerpávanie znakového kódovania postmoderny, je syntetické uvažovanie v obrazovej šifre, zosúladenie sémantického a vizuálneho poľa, čím vzniká celkom osobitný prístup
v kontexte stredoeurópskeho výtvarného priestoru.
-red-

Plavci medzinárodne o Veľkú cenu Trnavy
Medzinárodné plavecké preteky Veľká cena Trnavy patria medzi športové
skvosty v termínovej listine slovenského Ríma. Do kroniky pribudne 12. a 13.
marca už 37. zápis. Technickým realizátorom je Plavecký klub AŠK STU Trnava.
V agilnom usporiadateľskom štábe nechýbajú ani zakladatelia podujatia, dodnes aktívni tréneri Ladislav Hlavatý a Mikuláš Lihán. Pri dvojdňovom mokrom festivale na Ulici Jána Bottu
spolupracuje Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnavský samosprávny kraj, mesto Trnava a Slovenská asociácia univerzitného športu.
Rastislav Hlavatý, syn už spomínaného zakladateľa Veľkej ceny Trnavy Ladislava Hlavatého, pre Novinky z radnice povedal: „Náš míting je považovaný za najvýznamnejšie plavecké
preteky v 25-metrovom bazéne na Slovensku. Tento rok očakávame účasť 350-členného
poľa z 37 oddielov a klubov. Okrem slovenských pretekárov pricestujú aj poprední športovci
z Česka, Maďarska, Poľska, Slovinska a Ukrajiny. V minulosti bolo u nás prekonaných niekoľko
národných rekordov. Tiež teraz zapíšeme do štartovej listiny viacero reprezentantov zo
zahraničia, účastníkov majstrovstiev sveta i majstrovstiev Európy juniorov. Predstavia sa aj
šiesti domáci reprezentanti SR: Monika Púchla, Katarína Poláková, Elena Fábryová, Katarína
Hrubiznová, Barbora Križanová a Juraj Klátik. V tomto roku ich pripravujeme na Európsky
olympijský festival mládeže v Turecku a na svetový šampionát juniorov v Peru.“
Vlani sa v Trnave zaskveli popredné ukrajinské reprezentantky Daryna Zevinová a Ganna
Dzerkalová. V zápolení žien utvorili po dva nové rekordy tamojšieho mítingu. O piaty zápis do
rekordnej listiny sa pričinil výrazný žiacky talent domáceho oddielu Tomáš Púchly (100 m PP,
B-kategória). A tento rok? Preteky v krytej plavárni MTF STU na Prednádraží sa začnú v sobotu 12. 3. o 9.30 h. Piatou disciplínou úvodného poldňa bude znak mužov na 200 m o Memoriál
Jozefa Stanka, nezabudnuteľnej legendy tohto olympijského športu v Trnave. Popoludňajší
blok od 16.00 h ponúkne priaznivcom aj obe hlavné konfrontácie. Pôjde o súperenie mužov
a žien na 200 m voľným spôsobom. O deň neskôr dokončia program od pol desiatej.
Diváci dovedna uvidia početnú konkurenciu v dvadsiatich disciplínach dospelých a v šiestich žiackych.
Jaroslav LIESKOVSKÝ
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„Jarábkovci“ s víťaznou trofejou
Mestská športová hala patrila v piatok 4. februára 9. ročníku turnaja v malom
futbale o Pohár predsedu Trnavského olympijského klubu. Usporiadateľský
štáb, pod taktovkou bývalého maratónskeho reprezentanta Antona Javorku,
pozval sedem tímov.
Slávnostného otvorenia sa za hostiteľské mesto zúčastnil jeho viceprimátor Bystrík Stanko.
Za Trnavský samosprávny kraj bol prítomný podpredseda Augustín Hambálek, zároveň člen
Mestskej rady mesta Trnavy.
Celodenné súboje, vedené v olympijskom duchu fair play, priniesli konečné poradie: 1. Trnavský olympijský klub (víťaznú trofej prevzal kapitán Stanislav Jarábek, účastník OH 1968
v Mexiku), 2. Právnici, 3. DEMI Sport, 4. Mesto Trnava (s kapitánskou páskou nastúpil Ondrej
Sakar, hádzanárska legenda Trnavy), 5. Matica slovenská Martin, 6. Trnavský samosprávny
kraj, 7. Futbalistky Skloplastu.
Za najlepšieho brankára vyhlásili Ladislava Hjadlovského (Matica slovenská Martin). Z hráčov
v poli sa najviac páčil výkon Andreja Filipa (Trnavský olympijský klub). V súťaži kanonierov
triumfoval Milan Šulko (Mesto Trnava), autor šiestich gólov. Ocenené trio dekoroval aj futbalový vicemajster sveta z Čile 1962 Jozef Štibrányi.
Najbližšou akciou Trnavského olympijského klubu bude valné zhromaždenie. Podľa slov predsedu A. Javorku, slávnostné snemovanie dostane priestor v piatok 4. marca. O dva dni neskôr, v nedeľu 6. 3. o 12.00 h, sa členovia TOK-u postavia na štart 21. ročníka masového cestného behu Majcichovská desiatka. Mimoriadny autobus do dejiska pretekov má naplánovaný
odchod spred trnavskej železničnej stanice na pol jedenástu. Tiež je zabezpečená bezplatná
preprava všetkých vytrvalcov z Majcichova do Trnavy.
Jaroslav LIESKOVSKÝ

Budapeštiansky bronz pre Štefana Peka
Maďarský stolnotenisový klub BVSC Budapešť sa stal organizátorom už 16.
ročníka medzinárodného turnaja Memoriálu Jánosa Molnára, na ktorý pricestovali mladí stolní tenisti z trinástich krajín Európy a Ázie. Trnavu reprezentoval v kategórii chlapcov do 11 rokov hráč klubu stolného tenisu KST Viktória
Trnava Štefan Peko.
V konkurencii 44 hráčov si počínal veľmi dobre, keď si štyrmi víťazstvami v skupine proti hráčom z Francúzska, Moldavska a Maďarska zabezpečil z výhodnej pozície postup do hlavnej
súťaže, kde si postupne poradil s Belgičanom Commeliau 3:2 a Košičanom Zelinkom 3:1. V semifinále bol nad jeho sily finalista Švéd Georgosson, ktorý mal neskôr na celkového víťaza
Rumuna Siposa päť matchballov. „Bronz z medzinárodného podujatia, s tak dlhou tradíciou
akú má tento memoriál, je skvelým úspechom Štefana Peka a práce s mládežou v našom
klube. Počas aktuálnej sezóny čakajú našich mladých hráčov ešte zahraničné turnaje v rakúskom Linzi, rumunskej Bistrity, Prahe a Záhrebe. Verím, že sa nájde dostatok finančných
prostriedkov, aby naši hráči mohli vycestovať a naďalej šíriť dobré meno klubu a mesta Trnavy. Minuloročný zisk titulu majstra SR družstiev dorasteniek, dve víťazstvá Tatiany Kukuľkovej a finálová účasť Štefana Peka na turnajoch Slovenského pohára mládeže v aktuálnej
sezóne sú odrazom svedomitej práce a tréningového úsilia, ktoré by bolo škoda premrhať.
Preto musíme urobiť všetko preto, aby podmienky pre rozvoj našich mladých stolných tenis4 Viktória Mgr. Ivan Peko.
tov boli čo najlepšie.“ zhodnotil tréner KST
-ip-
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Dráhoví golfisti v Trnave pod strechou

Halový turnaj v dráhovom golfe Slovak Open Trnava 5. – 6. februára 2011
Slovenská minigolfová verejnosť sa prvýkrát v tomto roku stretla v „športovej“ hale na
Suchovskej ceste, aby otvorila tohtoročnú hraciu sezónu. Čím bol tento turnaj výnimočný? Áno, konečne sa aj na Slovensku môže hrať minigolf v hale. Bol to náš dlhoročný sen
po kusých správach zo západnej Európy o turnajoch usporiadaných v zimných mesiacoch
v športových halách.
Sen sa nám v Trnave naplnil a privítali sme minigolfových hráčov zo západného Slovenska už v piatok na tréningu. Prvé nesmelé údery, pokusy, omyly, ale potom sa všetko
dobre rozbehlo a naši hostia si nevedeli vynachváliť možnosť hry donedávna pre Slovákov
výhradne letného športu, keď vonku padá ešte sneh.
Druhý hrací deň sa hrala súťaž jednotlivcov v združenej kategórii a súťažných pároch
vyraďovacím systémom. Medzi jednotlivcami sa najlepšie darilo slovenskému juniorskému
reprezentantovi Mirkovi Čibikovi, hráčovi ADARY Trnava, ktorý všetkým ukázal, že žiadna
zimná prestávka ho nezaskočí. Na ilustráciu, v šiestich hracích kolách dosiahol súčet 135
úderov, čo znamená, že zahral len 27 dvojok a zvyšok, 81 úderov, boli samé esá. Nie je to
síce svetový rekord, ale na začiatok sezóny by sa zaň nehanbili ani svetové hviezdy. Taktiež
pokračoval vo víťaznom ťažení v K.O. systéme, ktorý vyhral v dvojici s bratislavským hráčom Ľubošom Zontágom. Do tretice všetko dobré, odniesol si aj trofej za najlepší okruh
turnaja, 20 úderov, čo sú iba dve dvojky a šestnásť es. Dobrý priebeh turnaja hostiteľov
zaväzuje usporiadať v dňoch 5. a. 6. marca historicky Prvé halové majstrovstvá Slovenska
v jednotlivcoch a pároch.
-eg-

Recepty zeleninových jedál – vyhlásenie súťaže
Vážení čitatelia, v marci je vhodný čas, aby ste do súťaže zeleninových jedál, ktorú vyhlasuje Kancelária Zdravé mesto Trnava a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity, zaslali svoje obľúbené recepty zeleninových jedál. Súťaž bude vyhodnotená na
Dňoch zdravia, víťazov odmeníme knižnými cenami. Recepty zasielajte na adresu Kancelária ZMT, Mestský úrad v Trnave, alebo na moju mailovú adresu: bchmelik@truni.sk
Gravče na tavče – zapekaná fazuľa na macedónsky spôsob
Potrebujeme: pol kila veľkozrnnej bielej fazule (namočenej cez noc), 4 cibule, 4 strúčiky
cesnaku, 2 feferónky, 200 g paradajok (z konzervy), 1 lyžica mletej červenej papriky, petržlenovú vňať, olej, polievkovú lyžicu hladkej múky, soľ, ochucovadlo (vegetu), mleté čierne
korenie.
Fazuľu scedíme a uvaríme do polomäkka v menšom množstve vody. Cibuľu osmažíme
na oleji, pridáme mletú papriku, pokrájané paradajky, pretlačený cesnak, múku a fazuľu,
všetko premiešame a podlejeme vodou, v ktorej sa varila fazuľa. Dochutíme pokrájanou
petržlenovou vňaťou, nadrobno posekanými feferónkami, soľou, korením, prípadne ochucovadlom a necháme zovrieť.
Na dno pekáča nalejeme trochu oleja, navrstvíme fazuľovú zmes a na povrchu pokvapkáme olejom. Zapekáme pri 180 ° asi polhodiny.
Podávame s čiernym chlebom a pohárikom červeného vína.
(Recept je z publikácie Dobrá slovenská kuchyňa – Staré recepty Slovákov na Dolnej
zemi, vydalo ESA, spol. s r. o.)
Rubriku pripravuje prof. MUDr. Bohumil Chmelík, Trnavská univerzita
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Keď chrípka vrcholí...
Február je posledným zimným mesiacom, v ktorom nielen deti a mládež, ale aj dospelých
a dôchodcov každoročne potrápi zimná epidémia chrípky. O tom, že chrípka nie je len bežná
nádcha, sme už na týchto miestach písali. Opýtali sme sa epidemiologičky MUDr. Miriam Ondicovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave na aktuálnu situáciu v chrípke
v spojitosti so súčasným častým výskytom tzv. „prasacej“ alebo tiež „pandemickej alebo
novej chrípky“.
Prečo sa v správach sa stále objavujú informácie o potvrdených prípadoch „prasacej“ chrípky“ aj napriek tomu, že pandémia sa už skončila?
Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) vyhlásila 10. augusta 2010 ukončenie pandémie.
Dočasné odporúčania prijaté v súvislosti s pandémiou chrípky na medzinárodnej úrovni boli
týmto zrušené.
Nový vírus chrípky – pandemický A(H1N1)2009 a pôvodne nazývaný aj „prasací“ je však stále
dominujúcim vírusom ohrozujúcim zdravie ľudí a je predpoklad jeho šírenia sa v populácii aj
v priebehu niekoľkých budúcich rokov so správaním sa vírusu sezónnej chrípky.
Celosvetová pandémia chrípky sa začala šíriť v apríli 2009 v USA po tridsiatich dvoch rokoch
od poslednej pandémie. Nový chrípkový vírus AH1N1/2009 bol virologickými metódami nielen
laboratórne potvrdený, ale rýchle interhumánne šírenie potvrdilo jeho pandemický potenciál. Napriek tomu, že vyhlásenie 6. stupňa pandémie SZO nenaplnilo katastrofické očakávania
niektorých senzáciechtivých médií, nemožno povedať, že „sa takmer nič nestalo“. Nový mutant
vírusu chrípky vyvolával klinicky prevažne mierne formy respiračných infekcií. Popri týchto
ľahších formách boli nielen vo svete, ale aj na Slovensku potvrdené desiatky ťažkých ochorení,
tzv. SARI (severe acuty respiratory infection), ktoré charakterizuje mimoriadne ťažký vírusový
zápal pľúc často sa končiaci úmrtím pacientov. Takéto ochorenia sa na Slovensku vyskytli aj
v populácii mladých a inak zdravých dospelých ľudí. Aj v nemocniciach Trnavského kraja bolo
do 10. augusta 2009 hospitalizovaných 39 osôb, z ktorých 6 zomrelo. Avšak ťažké priebehy
chrípky AH1N1/2009 sú evidované aj v sezóne 2010/2011 vo všetkých okresoch Slovenska.
Takže typické prípady chrípky aj v tejto sezóne vyvoláva stále pandemický vírus
„prasacej“ chrípky?
V chrípkovej sezóne spravidla súčasne cirkulujú popri iných – bakteriálnych mikróboch vyvolávajúcich akútne ochorenia dýchacích ciest minimálne dva – tri kmene vírusov chrípky. Ich
distribúcia je počas sezóny rôzna. Na začiatku a na konci sezóny ľudské ochorenia vyvolávajú
najčastejšie chrípkové kmene typu B.
Pri vrcholiacej epidémii sa vždy uplatnia najnovšie varianty chrípkových kmeňov A, ktoré
postihujú predovšetkým tých ľudí, ktorí nie sú voči nim imúnni – čo v praxi znamená, že
toto ochorenie ani neprekonali, ani neboli proti nemu zaočkovaní. Je samozrejmé, že najzraniteľnejšie sú malé nezaočkované deti do 5 rokov, ktoré sa s týmto ochorením ešte nestretli,
ďalej ľudia trpiaci na chronické ochorenia a starí ľudia s prirodzene oslabenou imunitou.
Viete odhadnúť, koľko ľudí je v našom regióne už imúnnych voči novej chrípke?
Zaočkovanosť proti sezónnej chrípke bola v spádových okresoch RÚVZ so sídlom v Trnave
– Trnava, Piešťany a Hlohovec na veľmi nízkej úrovni – od začiatku októbra 2010 bolo zaočkovaných 14 348 osôb – čo predstavuje iba 6,0 % populácie. Na to, aby mohlo byť ovplyvnené
epidemické šírenie chrípky v populácii, zaočkovaných by malo byť aspoň 30% populácie,
u starších osôb SZO odporúča dokonca 75%-nú zaočkovanosť. V minuloročnej sezóne 2009/
2010 bolo z ambulancií všeobecných lekárov našich troch okresov nahlásených 20 714 prípadov typických chrípok (t.j. 18,5 %) z takmer 112 000 prípadov rozličných diagnóz zo skupiny
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akútnych respiračných ochorení. Keď k typickým prípadom prekonaných chrípkových ochorení pripočítame zaočkované osoby ako aj chorých na chrípku z tejto sezóny, dostaneme
proporcionálne číslo imúnnej populácie v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec, ktoré sa
pohybuje okolo 20 % z celkového počtu 238 152 obyvateľov žijúcich na tomto území.
Dokedy nás bude vírus tzv. „prasacej“, resp. novej chrípky ešte obťažovať?
Tento vírus má šancu infikovať populáciu dovtedy, kým populácia nezíska voči nemu imunitu,
čiže predpoklad môže byť i niekoľko budúcich rokov, pretože každoročne pribúdajú v populácii neimúnne malé deti. Zároveň je potrebné uvedomiť si, že vírusy chrípky majú veľmi
vysokú schopnosť variability, a to nielen na úrovni veľkých pandemických mutácií, ale aj na
úrovni malých každoročných antigénnych zmien.
Identifikované vírusy od ľudí s chrípkou sú cestou Národného referenčného centra v Bratislave zasielané do svetových laboratórií pre chrípku a ich antigény SZO vyberá pre vakcíny budúceho sezónneho očkovania. Práve z dôvodu vysokej variability chrípkových vírusov ako aj
z dôvodu pomerne krátkeho trvania postvakcinačnej imunity je očkovanie proti chrípke potrebné každoročne pred začatím chrípkovej sezóny opakovať.
-red-

Dve percentá z daní pre Klub priateľov Trnavy
Klub priateľov Trnavy sa obracia na vás so žiadosťou o poskytnutie 2 % podielu
zo zaplatenej dane odvedenej za rok 2010.
Klub priateľov Trnavy v minulom období finančne podporil viaceré významné projekty v oblastiach zdravotníctva, sociálnych služieb, vzdelávania, publikačnej činnosti, organizovania
kultúrno-spoločenských akcií, a tak v spolupráci s mestom Trnavou prispel k rozvoju rôznych
aktivít v meste. V tejto činnosti by chcel klub pokračovať i v tomto roku. Termíny:
 31. 3. 2011 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si
podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane.
 31. 3. 2011 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci
DP sa poukazujú aj % z dane. POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín
na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií
vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2011 môže poukázať iba 1,5%
z dane.
 30. 4. 2011 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.
Budeme vďační, ak sa ich rozhodnete venovať Klubu priateľov Trnavy.
Potrebné údaje na vyplnenie daňového priznania pre venovanie 2 %:
Názov obč. združenia: KLUB PRIATEĽOV TRNAVY, IČO: 36093823
Právna forma: občianske združenie, sídlo: Hlavná 1, 917 01 Trnava

Dve percentá z daní pre Nadáciu Trnava Trnavčanom
Nadácia Trnava Trnavčanom sa obracia na vás so žiadosťou o poskytnutie príspevku z 2 % podielu zo zaplatenej dane odvedenej za rok 2010.
Nadácia sa už niekoľko rokov snaží podporovať projekty zamerané na rozvoj miestneho darcovstva, filantropie, na ochranu a tvorbu duchovných a kultúrnych hodnôt, na rozvoj práce
s mládežou, telesnej kultúry, vzdelávania, vedy a kultúry a v neposlednej miere podporuje
aktivity na pomoc a podporu ľudí v núdzi, sociálne odkázaným, zdravotne postihnutým a sociálne slabším občanom.
Potrebné údaje na vyplnenie tlačiva pre venovanie 2 %:
Názov obč. združenia: NADÁCIA TRNAVA TRNAVĆANOM, IČO: 37984349
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POZVÁNKY
ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM
KLARISKÝ KLÁŠTOR
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:
 BOLO U NÁS MORE
nová prírodovedná výstava
sprístupnená od 10. marca 2011
potrvá do 31. 12. 2011
 TRNAVSKÝ OBJEKTÍV
súťažná prehliadka neprofesionálnych
fotografov organizovaná TOS
vernisáž vo štvrtok 17. 3. 2011 o 17.00 h
výstava potrvá do 16. 5. 2011
 ART FLEXUM
výstava do 13. 3. 2011
 KRÁSY ŽIVEJ PRÍRODY
predĺžená do 31. 12. 2011
 TRNAVSKÉ DROBNOSTI
predĺžená do 30. 4. 2012
 ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Marec mesiac knihy – zo zbierky historickej
knižnice
PODUJATIA
 KEDYSI TU BOLO MORE
prednáška RNDr. M. Hornáčka
(presný termín nebol do uzávierky určený)
 NEDELE V MÚZEU
v Západoslovenskom múzeu v Trnave
– klariskom kláštore
každú nedeľu od 15.00 h prezentácie DVD
pre návštevníkov

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO
Ul. M. Schneidera Trnavského 5
EXPOZÍCIE:
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA
TRNAVSKÉHO, DEJINY CIRKEVNÉHO
HUDOBNÉHO SPOLKU, DVORANA SLÁVY
DOBRA
AKO POČÚVALI HUDBU NAŠE BABKY
A DEDKOVIA – expozícia hracích skriniek,
gramofónov a magnetofónov
MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY – OLÁHOV
SEMINÁR
Námestie sv. Mikuláša 10
 WILLIAM SCHIFFER – ŽIVOT A DIELO
SOCHÁRA A MEDAILÉRA
 MAPY A ATLASY
Výstava z historického knižného fondu

KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO
 16. marca 2011 v oddelení pre deti,
beletrie a v pobočkách
HĽADÁ SA DOBŠINSKÝ – Pri príležitosti Dňa
ľudovej rozprávky veľké čitateľské pátranie
po knihách Pavla Dobšinského
 W. A. MOZART (1756 – 1791)
hudobné oddelenie KJF
Hudobno-slovné pásmo pri príležitosti 250.
výročia narodenia skladateľa
Záujemcovia o kolektívnu návštevu tejto
netradičnej hudobnej výchovy si môžu
dohodnúť termín osobne, telefonicky (033/
55 11 590) alebo e-mailom (hudobne_oddele
nie@kniznicatrnava.sk)
 TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC – 12. ročník
28. marca – 3. apríla 2011
 28. marca o 10.00 h v čitárni
MÁG SLOVA JÁN STACHO
Spomienkové stretnutie na básnika
Trnavskej skupiny, prezentácia výberovej
bibliografie Jána Stacha
Hostia: Ľubomír Feldek, Oľga Feldeková,
Tomáš Janovic, Erik Ondrejička, Ján Buzássy,
Jozef Mihalkovič a ďalší
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 28. marca o 11.00 h v oddelení pre deti
SKÚSTE TO AKO MY
Stretnutie detí s nevidiacim knihovníkom
PhDr. Júliusom Bartekom v rámci cyklu Žijú
medzi nami

najstaršieho kontinuálne vychádzajúceho
slovenského časopisu. Súčasťou bude
udelenie ocenenia Trnavčanovi Ivanovi
Bajovi. V spolupráci s redakciou Krásy
Slovenska a vydavateľstvom Dajama

 29. marca o 10.00 v oddelení pre deti
12.30 h v pobočke Prednádražie
S LÁSKOU A NEHOU
Stretnutie detí s jubilujúcim ilustrátorom
Jozefom Cesnakom v rámci cyklu Kniha
a ešte trochu viac.

 1. – 2. apríla o 18. 00 h v oddelení
pre deti a pobočkách Vodáreň, Tulipán
NOC S ANDERSENOM
Slávnostné otvorenie 11. ročníka
medzinárodného projektu na podporu
čítania pri príležitosti Medzinárodného
dňa knihy a 206. výročia narodenia H. Ch.
Andersena. Dobrodružná noc v knižnici
v spoločnosti priateľov knižnice –
spisovateľky Evy Kopúnkovej a ilustrátorky
Oksany Lukomskej.

 29. marca o 14.00 h v oddelení pre deti
HOLLÉHO PAMÄTNÍK
Školské kolo žiakov Spojenej školy na
Spojnej ulici v umeleckom prednese
 29. marca o 17.00 h v čitárni
O ČOM PÍŠU MUŽI
Hostia: Jozef Banáš, Rasťo Piško, Erik
Ondrejička. Čítačka a rozprávanie o ich
tvorbe v rámci klubu Fórum humoristov
 30. marca o 10.00 h v oddelení pre deti
13.00 h pobočka Vodáreň
ŠAĽO A PÄŤ MUDRLANTOV
Prezentácia knižnej novinky za účasti
spisovateľa Jána Beňa a ilustrátora
Drahomíra Trsťana
 30. marca o 17.00 h v čitárni
„BÁJEČNÁ“ HODINKA S MICHALOM
VIEWEGHOM
Stretnutie s českým spisovateľom
a publicistom, v súčasnosti
najpredávanejším českým románopiscom.
V spolupráci s Českým centrom
 31. marca o 10.00 h v čitárni
DOTYKY S VESMÍROM
Prezentácia knihy za účasti autorov: doc. RNDr.
Pavel Paľuš, CSc. a RNDr. Peter Vereš, Phd.
 31. marca o 10.00 h v oddelení pre deti
MALIČKÍ A MAMIČKY
Stretnutie najmenších čitateľov a ich
mamičiek so spisovateľkou Evou
Kopúnkovou
 31. marca o 17.00 h v čitárni
90 ROKOV ČASOPISU KRÁSY SLOVENSKA
Vernisáž výstavy – prierez históriou

DIVADLO JÁNA PALÁRIKA
1. utorok 19.00  VRÁTILA SA RAZ V NOCI
3. štvrtok 19.00  BENÁTKY POD SNEHOM
6. nedeľa 16.00  ODOVZDÁVANIE OCENENÍ
MESTA TRNAVY
7. pondelok 10.00  ADELKINA CESTA ZA
ŠŤASTÍM
19.00  VŠETKO O MUŽOCH
8. utorok 10.00  800 MÍĽ PO AMAZONKE
9. streda 19.00  LAKOMEC – Divadlo Jonáša
Záborského Prešov
11. piatok 19.00  VŠETKO O ŽENÁCH
14. pondelok 10.00  ZMIERENIE alebo
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
16. streda 19.00  LAKOMEC – Divadlo
Jozefa Gregora Tajovského Zvolen
17. štvrtok 19.00  BENÁTKY POD SNEHOM
18. piatok 10.00  800 MÍĽ PO AMAZONKE
19. sobota 19.00  VŠETKO O MUŽOCH
21. pondelok 19.00  TAJOMSTVO GRETY
GARBO
23. streda 10.00  MACO MAŤO hľadá
hniezdo
24. štvrtok 19.00  VRÁTILA SA RAZ V NOCI
25. piatok 10.00  OSTROV OBJAVOV
28. pondelok 19.00  ZMIERENIE alebo
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
29. utorok 19.00  TAJOMNÝ POKOJ VECÍ
30. streda 10.00  ADELKINA CESTA ZA
ŠŤASTÍM

pozvánky
štúdio
4. piatok 10.00  TAJOMNÝ POKOJ VECÍ
10. štvrtok 19.00  PARVA ROMA
22. utorok 19.00  TAJOMNÝ POKOJ VECÍ
25. piatok 19.00  PARVA ROMA

GALÉRIA JÁNA KONIARKA
Kopplova vila GJK
Michal Czinege: MUSÍ TAM NIEČO BYŤ
Výstava aktuálneho maliarskeho cyklu
mladého slovenského autora, doktoranda
VŠVU Bratislava
Kurátor výstavy: Vladimír Beskid
Výstava potrvá do 27. 3. 2011
klUb 3, Kopplova vila GJK
 10. marca (štvrtok) o 18.00 h
BIPOLÁRNA SÚVZŤAŽNOSŤ
Vernisáž výstavného projektu Miroslava
Trubača, ktorý sa zaoberá súžitím muža
a ženy v spoločnej domácnosti, mapuje
dogmy a paradoxy na pozadí vývoja
medziľudských vzťahov
Kurátor výstavy: Michal Štofa
Výstava potrvá do 1. apríla 2011
 Patrik Ševčík: ...mlčať zlato
Výstava mladého slovenského umelca,
absolventa Akadémie umení Banská Bystrica
Kurátorka výstavy: Zuzana Ševčíková
Výstava potrvá do 6. 3. 2011
Stále expozície GJK v Trnave:
 JÁN KONIAREK
stála expozícia sochárskej tvorby
/Kopplova vila, Galéria Jána Koniarka, Zelený
Kríček 3, Trnava/
 KLENOTY DOMOVA – slovenské klasické
umenie 20. storočia
 GALÉRIA PORTRÉTOV – výber diel z kolekcie
portrétneho žánru reprezentujúce
vývoj portrétneho maliarstva od konca
18.storočia po súčasnosť zo zbierok GJK
 EXPOZÍCIA JUDAÍK – z technických príčin
uzavretá
Synagóga – Centrum súčasného umenia,
Halenárska 2

marec 2011
Západoslovenské múzeum, Galéria
Jána Koniarka, Divadlo Jána Palárika
a Knižnica Juraja Fándlyho sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského
samosprávneho kraja

ZÁPADNÉ KRÍDLO RADNICE
IRIS FOTO 2011
Výročná výstava fotografií z tvorby
členov trnavského fotoklubu Iris
Otvorené do 17. marca vždy v utorok
a štvrtok od 13. do 17. hodiny, v nedeľu od
14. do 18. hodiny

VEŽA PRI BERNOLÁKOVEJ BRÁNE
 6. marca od 10. do 14.00 h
KOMPÁNIA TRNAVSKÝCH ŽOLDNIEROV
ponúka bezplatnú prehliadku veže
spojenú so zaujímavým výkladom o dobovej
kuchyni, stredovekej Trnave, rytierstve
a mnohých iných útržkoch zo stredovekého
života našich predkov. Prehliadky sa budú
opakovať počas celého roka každú prvú
nedeľu v mesiaci

DIVADELNÉ ŠTÚDIO DISK
 31. marca o 20.00 h
Divadelné štúdio DISK
POLYLÓG (Tok času)
Autori: B. Uhlár a kol. DISK, režisér: Blaho
Uhlár
Účinkujú: Monika Babicová, Jozef Belica,
Milan Brežák, Daniel Duban, Monika Chudá,
Ivan Kazimír, Pavol Lančarič, Ján Rampák,
Alžbeta Sersenová, Petra Sokolovská
O inscenácii: Inscenácia sa vyjadruje
pohybom, obrazom, zvukom. Prebiehajú
netematizované, nesúvislé a bezslovné
výstupy. Vyjadrenie je nejasné.
Ľudské a v istých okamihoch aj celkom
zrozumiteľné činnosti však neumožňujú
poskladať príčinnú následnosť, odhaliť
motivačné zdroje, poznať skutočnosť. Slovo
sa rodí ťažko, v bolestiach a neprináša
poznanie. Hlboká koncentrácia ale
navodzuje intenzívny zážitok. Keď nastane

novinky
z radnice
ticho, počujeme čas.
Predaj vstupeniek v TINS v mestskej veži
v Trnave
Projekt podporili: Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky, Nadačný fond Slovak
Telekom pri Nadácii Intenda a Mesto Trnava

ZDRAVÉ MESTO
 31. marca o 17.00 h v zasadacej
miestnosti bývalého Tatraskla
VÝZNAM POHYBU PRE ZDRAVIE
Prednáška z cyklu Škola verejného zdravia,
prednáša Mgr. Matúš Albert z Gymštúdia
Albert v Trnave

pozvánky
 9. marca o 8.00 h
ŠACHOVÝ REBRÍČEK SŠ – trojkolová súťaž
o najlepšieho hráča a kolektív
 10. marca o 8.00 h
ŠACHOVÝ REBRÍČEK ZŠ – trojkolová súťaž
o najlepšieho hráča a kolektív
 11. marca o 8.00 h v ZŠ Spartakovská
MAJSTROVSTVÁ KRAJA V STOLNOM TENISE
ZŠ a SŠ – súťažia víťazi regiónov
 15. marca o 8.00 h v Mestskej
športovej hale
OKRESNÉ KOLO VO VOLEJBALE ZŠ – finále

 12. a 13. marca o 9.30 h v krytom
bazéne MTF STU
VEĽKÁ CENA TRNAVY, 37. ročník
medzinárodných plaveckých pretekov

 17. marca o 9.00 h
ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO – krajská súťaž
žiakov ZŠ v prednese rozprávky
 17.- 19. marca od 9.00 – 18.00 h
v Mama klube na Limbovej
BURZA DETSKÉHO OBLEČENIA, potrieb
pre deti, kočíkov, autosedačiek, hračiek,
bicyklov, odrážatiek, kolobežiek, atď...

 23. marca o 17.00 h na Mestskom
atletickom štadióne A. Hajmássyho
VÍTANIE JARI V MARATÓNKACH

 21. marca o 8.00 h
v Mestskej športovej hale
OKRESNÉ KOLO V HÁDZANEJ ZŠ –finále

 26. a 28. marca od 9.00 h
na Mestskom zimnom štadióne
MEMORIÁL KAROLA HOLOVIČA
20. ročník medzinárodného hokejového
turnaja

 24. marca o 13.00 h
TAK PLYNIE ČAS – vyhodnotenie výtvarnej
súťaže žiakov ZŠ a SŠ. Výstava prác bude
otvorená v Kalokagatii do konca marca

ŠPORT

KALOKAGATIA
 3.marca o 9.00 h
DIVADLO OČAMI DETÍ – súťaž detí ZŠ
a osemročných gymnázií v malých
javiskových formách, muzikáloch,
pantomíme a pod.
 4. marca o 11.00 h v ZŠ Spartakovská
REGIONÁLNE KOLO V STOLNOM TENISE – ZŠ
chlapci a dievčatá, súťaž družstiev
 8. marca o 9.00 h
ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO – okresná súťaž
žiakov ZŠ v prednese rozprávky
 8. marca o 9.00 h v ZŠ Atómová
MAJSTROVSTVÁ KRAJA V BASKETBALE ZŠ
– víťazi regiónov, chlapci aj dievčatá

 25. marca o 9.00 h
v Mestskej športovej hale
ŽUPNÝ FESTIVAL HUDBY, SPEVU A TANCA
stredoškolskej mládeže Trnavského
samosprávneho kraja – prehliadka
kultúrnych vystúpení jednotlivcov aj
kolektívov. Hosťom festivalu bude Miro Jaroš
 28. marca o 8.00 h v ZŠ A. Kubinu
MALÝ FUTBAL – starší žiaci ZŠ, finále a semifinále
 30. marca o 9.00 h
PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU
– súťaž žiakov ZŠ v speve ľudovej piesne
jednotlivcov v troch kategóriách a duo
 31. marca o 8.00 h na futbalových
ihriskách na Rybníkovej ulici
MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO VEĽKOM
FUTBALE – SŠ, chlapci

pozvánky

AMFÍK CAFE
 5. marca o 20.00 h CAFE DE NUIT, hosť
večera ADY HAJDU
 11. marca o 20.00 h CAROLINE HITLAND
z Nórska
 12. marca o 20.30 h SUPPLE PEOPLE
(G. Vohlárik, spol.)
 19. marca o 21.00 h PETER LIPA BAND
 24. marca o 20.00 h MICHAL BUGALA
GROUP, turné k novému CD
 25. marca o 20.30 h KONCERT NA ŽELANIE
(G. Vohlárik, J. Zaujec)

KINO HVIEZDA
1. 3. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h  ANTÉNA , 20.00 h  MAMUT
2. – 3. 3. o 17.30 a 19.30 h  TACHO
4. – 7. 3.  ZÁMENA
4. 3. iba o 19.30 h, 5. – 7. 3. o 17.30 a 19.30 h
8. 2. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h  JE ĽAHKÉ BYŤ MLADÝ
20.00 h  OBČAN PES
9. – 10. 3. o 17.30 a 19.30 h  FOTRI SÚ LOTRI
11. – 14. 3.  AMERIČAN
11. 3. iba o 19.30 h, 12. – 14. 3. o 17.30 a 19.30 h
15. 3. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h  FARÁROV KONIEC

marec 2011
20.00 h  VOJDI DO PRÁZDNA
16. 3. o 17.30 a 19.30 h  POZNÁŠ MUŽA
SVOJICH SNOV
17. 3. o 19.00 h  DIVADLO – PORADŇA
KRÁSY ŠEREĎ
18. – 21. 3. o 17.30 h  TRÓN: DEDIČSTVO
18. – 21. 3. o 19.30  h MESTO
22. 3. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h  FLIRT SE SLEČNOU STŘÍBRNOU
20.00 h  BIBLIOTÉQUA PASCAL
23. – 24. 3. o 17.30 a 19.30 h  SINGLE MAN
25. – 28. 3. o 19.30 h  HABERMANŮV MLÝN
26. – 28. 3. o 17.30 h  NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ
29. 3. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h  LEKCE FAUST, 20.00 h  PÁN NIKTO
30. – 31. 3. o 17.30 a 19.30 h  BASTARDI
DETSKÉ PREDSTAVENIA
4. –7. 3.  SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ
4. 3. o 17.30 h, 5. 3. o 15.30 h, 6. 3. o 13.30
a 15.30 h, 7. 3. o 15.30 h
11. – 13. 3.  GNOMEO A JÚLIA
11. 3. o 17.30 h, 12. 3. o 15.30 h,13. 3. o 13.30
a 15.30 h
19. – 20. 3.  JA, ZLODUCH
19.3. o 15.30 h, 20. 3. o 13.30 a 15.30 h
26. – 27. 3.  ARTUR A MALTAZARDOVA
POMSTA, 26. 3. o 15.30 h, 27. 3. o 13.30 a 15.30 h

KALENDÁR KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V TRNAVE
 4. marca o 20.00 h
v Mestskej športovej hale
16. REPREZENTAČNÝ PLES MESTA TRNAVY
 5. marca o 20.00 h v Amfík Cafe
CAFE DE NUIT, hosť večera ADY HAJDU
 6. marca o 15.00 h
v Mestskej športovej hale
DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES
Zábavný program plný masiek, hier, tanca
a dobrej nálady. Účinkujú: BLACK DIAMONDS
– tanečná skupina pri Základnej umeleckej
škole M. Sch. Trnavského, šašo s pomocníkmi
Vstup je voľný, v maske a v prezuvkách
 8. marca na Hlavnej ulici
pred radnicou
POCHOVÁVANIE BASY

15.30 h koncert kapely BOROVIENKA
16.00 h Pochovávanie basy – program
súboru LUSK a kapely Borovienka
 10. marca v Západoslovenskom múzeu
BOLO U NÁS MORE
sprístupnenie novej prírodovednej výstavy
 10. marca o 18.00 h
v Kopplovej vile GJK – vernisáž výstavy
MIRO TRUBAČ: BIPOLÁRNA SÚVZŤAŽNOSŤ
 10. marca o 19.00 h
v Mestskej športovej hale
BENEFIČNÝ KONCERT PRE SYLVIKU A PEŤKA
Účinkujú: D. Mirgová, B. Červený, T. Bezdeda,
Z. Smatanová, V. Patejdl, A. Mikušek a ďalší
 11. marca o 20.00 h v Amfík cafe
CAROLINE HITLAND z Nórska
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 12. marca od 11.00 do 20.00 h
na Haulíkovej ulici 3
TRNAVSKÝ TRH VÍNA
Ochutnávka a predaj vína, súťaž, výstava
fotografií a vinárska poézia

samosprávneho kraja – prehliadka
kultúrnych vystúpení jednotlivcov aj
kolektívov. Hosťom festivalu bude Miro Jaroš

 12. marca o 20.30 h v Amfík cafe
SUPPLE PEOPLE (G. Vohlárik, spol.)

 27. marca o 15.30 pred radnicou
O ZAŠLEJ SLÁVE TRNAVSKÉHO
VINOHRADNÍCTVA A VINÁRSTVA
Tematická prehliadka mesta
sprevádza odborný pracovník
Malokarpatského múzea v Pezinku PhDr.
Martin Hrubala

 14. − 31. marca na pôde Fakulty
masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
FREJM − 3. ročník festivalu študentskej
tvorby
Festival Frejm prináša projekcie najlepších
študentských filmov zo Slovenskej a Českej
republiky, besedy so zaujímavými hosťami,
prednášky odborníkov na film a kultúru,
literárny večer, hudobnú party AirFrejm,
výstavu fotografií, projekcie celovečerných
dokumentárnych filmov a tradičnú Súťaž
nových filmov študentov FMK.
Bližšie informácie: www.frejm.sk
 17. – 19. marca
v Mestskej športovej hale
VÍNO TIRNAVIA 2011
9. ročník súťažnej výstavy vín
17. 3. o 13.00 h Slávnostné otvorenie
spojené s odovzdávaním ocenení
18. – 19. 3. od 13.00 do 21.00 h Ochutnávka
ocenených vín
 17. marca o 17.00 h
v Západoslovenskom múzeu
TRNAVSKÝ OBJEKTÍV
vernisáž súťažnej výstavy
neprofesionálnych fotografov
 19. marca o 21.00 h v Amfík cafe
PETER LIPA BAND
 24. marca o 20.00 h v Amfík cafe
MICHAL BUGALA GROUP, turné k novému CD
 25. marca o 9.00 h
v Mestskej športovej hale
ŽUPNÝ FESTIVAL HUDBY, SPEVU A TANCA
stredoškolskej mládeže Trnavského

 25. marca o 20.30 h v Amfík cafe
KONCERT NA ŽELANIE (G. Vohlárik, J. Zaujec)

 28. marca o 10.00 h
v Knižnici Juraja Fándlyho
MÁG SLOVA JÁN STACHO
Hostia: Ľubomír Feldek, Oľga Feldeková,
Tomáš Janovic, Erik Ondrejička, Ján Buzássy,
Jozef Mihalkovič a ďalší
 29. marca o 17.00 h
v Knižnici Juraja Fándlyho
O ČOM PÍŠU MUŽI
Hostia: Jozef Banáš, Rasťo Piško, Erik Ondrejička
 30. marca o 17.00 h
v Knižnici Juraja Fándlyho
„BÁJEČNÁ“ HODINKA S MICHALOM
VIEWEGHOM
Stretnutie s českým spisovateľom
a publicistom
 31. marca o 10.00 h
v Knižnici Juraja Fándlyho
DOTYKY S VESMÍROM
Prezentácia knihy za účasti autorov
 31. marca o 17.00
v Knižnici Juraja Fándlyho
90 ROKOV ČASOPISU KRÁSY SLOVENSKA
Vernisáž výstavy
 31. marca o 20.00 h
Divadelné štúdio DISK
POLYLÓG (Tok času)
Autori: B. Uhlár a kol. DISK, režisér: B. Uhlár

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

Zdravé mesto/pozvánky
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Víno
Tirnavia
2011

Mesto Trnava
Vincech – Trnavský spolok priateľov vína
Vás pozývajú na IX. ročník

súťažnej výstavy vín
18. – 19. marca
od 13.00 do 21.00 h – prezentácia vín verejnosti
v Mestskej športovej hale
na Rybníkovej ulici 15 v Trnave

novinky
z radnice

pozvánky

Novinky z radnice nájdete aj na www.trnava.sk
NOVINKY Z RADNICE – informačný mesačník mesta Trnava. Vydavateľ: Mesto Trnava. IČO: 00313114. Evidenčné číslo: EV
2899/09. Šéfredaktor: Ing. Pavol TOMAŠOVIČ, tlačový tajomník. Redaktorka: Elena Ursinyová. Grafická úprava: Andrej
Grossmann. Redakcia: Radnica, Hlavná 1, 917 71 Trnava. Číslo telefónu: 033/32 36 344. E-mail: pavol.tomasovic@trnava.sk,
elena.ursinyova@trnava.sk. Náklad 5 000 ks. Redakcia nevyžiadané rukopisy a fotografie nevracia. Tlač: B-print, Dedinská 28 Trnava.

