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Veľkochov v temnote
Počasie od nepamäti ovplyvňovalo ľudí žijúcich v symbióze s prírodou. 

Dnes je skôr témou na preklenutie ticha či nadviazanie rozhovoru. 
Končiaca sa zima nám k tomu dala dostatok podnetov. 

I ten najhorší. Odborníci na klimatické prostredie konštatujú, že človek 
výrazne negatívne zasahuje do atmosféry. Veda, ktorá od osemnásteho 
storočia stupňovala ilúziu po ovládnutí a porozumení svetu, dnes varuje. 

Kráčame sami proti sebe. Túžba po nezávislosti od okolia poháňaná 
predstavou maximálneho zisku stratila racionálny základ. 

Vidina šťastia a moci vytlačila neuchopiteľné skutočnosti i námahu. 
Premenila svet na čísla, vzorce, definície a mechanizmy. Každá oblasť má 

pravidlá pre fungovanie, manažérov a odborníkov na riadenie. 
No pokrok poodkryl aj iné tendencie. Spotrebu bez obmedzenia, 

demokraciu bez spoluzodpovednosti, veľkochov zvierat bez denného 
svetla, instantnú stravu a nápoje s imitáciou arómy zabudnutých svetov, 

vyselektované informácie bez kontextu. A nás stále nespokojnejších, 
nedočkavých a hluchých. Na ľudí okolo seba i tých, o ktorých nechceme 
vedieť. Dojíma nás telenovela, no nedotýka sa nás hlad v treťom svete, 

ba ani život suseda. Sme dokonale izolovaní vo vlastnej ilúzii a predstave. 
Problémy majú riešiť odborníci či politici.  

Vývoj ľudstva nebol len negatívny. Nemožno však stratiť to, na čo sa 
spoliehame. Rozum. Myslenie sa neuspokojuje len s pojmami a faktami, 
chce porozumieť svetu a miestu v ňom. Matematicky možno namietať, 

že opodstatnenosť ideí sveta a duše nie je dokázateľná, no zo 
schopnosti myslieť v týchto rovinách nemôžeme tieto idey odvrhnúť.

Rozumné je to, čo sa deje nielen na úrovni rozumovej úvahy, ale i na 
základe múdreho zvažovania situácie a vyhodnocovania alternatív. 

Zahŕňa a predpokladá nielen „akt rozumu a vedy“, ale aj cieľavedomú 
vôľu a cit. Rozumnosť blížiaca sa k múdrosti predpokladá nielen logiku 
a „jasno vo veci“, ale aj vzájomnú súhru rozumu, vôle, citu a praktickej 

skúsenosti. Nestotožňuje sa len s činnosťou a výsledkami čistého 
rozumu. Hovorí z nej viac. Skúsenosť citu a dotyk života, hlas svedomia, 

sympatie k ľuďom a súcit s utrpením.
Rozumný počuje záchvevy srdca, zeme i ľudí. Rozumnosť núti vystúpiť 

z kolobehu zháňania a hromadenia tovaru. V mene rozumu je potrebné 
prelomiť farebnú ilúziu  z reklamy. Predstava šťastia a zdravia vo svete 
zamorenom egoizmom a smogom je bez logiky. Bez duše a bez života. 

Pavol TOMAŠOVIČ
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Udeľovanie ocenení mesta Trnava
Návrhy na udelenie ocenení mesta Trnava významným jednotlivcom i kolektívom 
za rok 2006 schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 2. riadnom za-
sadnutí 20. februára. Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené 
s odovzdávaním ocenení sa uskutoční tradične v prvú marcovú nedeľu 4. marca 
o 16.00 h v Divadle Jána Palárika.

Čestné občianstvo mesta Trnava bude udelené vdp. Svetloslavovi Veiglovi za neoblom-
ný charakterný postoj a celoživotnú umeleckú tvorbu a in memoriam Jozefovi Herdovi, 
prvému Trnavčanovi, ktorý pred 70 rokmi získal olympijskú medailu.

Nositeľkami Ceny mesta Trnava sa stanú Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc., za vý-
znamný prínos v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a pamiatkového fondu a Mária 
Petrášková za príkladnú starostlivosť o výchovu deviatich detí. 

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava bude udelené Dušanovi Ne-
bylovi za osobný prínos v rozvoji umeleckého vzdelávania v Trnave, vdp. Ing. Františkovi 
Vikartovskému za prácu s mládežou a statočný občiansky postoj, Márii Návojovej za päť-
desiatročnú pedagogickú činnosť a zanietenú prácu s deťmi a MVDr. Ivanovi Pašekovi 
a Karolovi Lipovskému za úspešnú reprezentáciu mesta.

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo aj o zhotovení a osadení pamätnej tabule básnikovi 
Jánovi Ondrušovi na Pekárskej ulici.

udalosti

 vdp. Svetloslav Veigl 
Katolícky kňaz, v roku 1932 vstúpil do 
františkánskeho kláštora v Trnave, teoló-
giu študoval v Salzburgu a v Bratislave, 
doktorát z filozofie získal v roku 1946. Bar-
barská noc ho zastihla vo františkánskom 
kláštore v Trnave. Po deportácii sa znova 
vrátil do Trnavy, v rokoch 1950 – 1959 bol 
správcom fary Tulipán. Je autorom jede-
nástich básnických zbierok. Rád a často 
sa vracia do Trnavy, kde má veľa priateľov 
a ctiteľov svojej poézie.
Rozhovor so S. Veiglom nájdete na 13. 
strane tohto vydania Noviniek z radnice.

 Jozef Herda
Narodil sa v Trnave, zomrel v Bratislave. 
Na OH 1936 v Berlíne získal striebro 
v gréckorímskom štýle medzi borcami do 
66 kg. Náš slávny rodák bol 124-násob-
ným reprezentantom Československa a na 
zápasníckej žinenke absolvoval vyše 2 000 
súbojov. 
(Viac informácií o našom významnom špor-
tovcovi sme priniesli v článku Jaroslava 
Lieskovského Dvojnásobné zápasnícke jubi-
leum, Novinky z radnice, august/2006.)

 Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc. 
Svojou zanietenou a vysoko odbornou prácou 
v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva 
a pamiatkového fondu Trnavy sa sústavne 
pričiňuje o záchranu kultúrnohistorických 
pamiatok. Publikované výsledky jej dlhoroč-
nej práce vzbudzujú rešpekt odborných au-
torít i verejnosti. Prínos Jaroslavy Žuffovej 
v odhaľovaní tajomstiev historickej Trnavy 
je neoceniteľný. 
Viac informácií nájdete na 12. strane tohto 
vydania Noviniek z radnice. 
 Mária Petrášková 
Narodila sa v Trnave, je matkou deviatich 
detí. Tiché hrdinstvo tejto matky si zaslu-
huje povšimnutie a úctu v čase, keď tradič-
né hodnoty rodiny často ustupujú honbe za 
kariérou a materiálnymi statkami. 
 Dušan Nebyla
Baletný majster, po ukončení úspešnej 
profesionálnej kariéry v SND sa vrátil 
pedagogicky pôsobiť do Trnavy. V roku 
1993 založil Štúdio baletu,  v roku 2002 
sa stal zriaďovateľom a riaditeľom súk-
romnej základnej umeleckej školy. V roku 
2004 začína svoju činnosť jeho Súkromné 
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tanečné konzervatórium, ktorého cieľom je 
výchova a odborné vzdelávanie mimoriad-
ne nadaných žiakov v oblasti tanečného 
umenia a kultúry. 
(Rozhovor s Dušanom Nebylom sme pri-
niesli pri príležitosti jeho 60. narodenín 
pod názvom Muž, ktorý vie byť Mefis-
tofelom i Rómeom, Novinky z radnice, 
február/2006.)
 vdp. Ing. František Vikartovský 
Rímskokatolícky kňaz, žil a pôsobil 
v Trnave od roku 1980. Pracoval vo Vý-
skumnom ústave jadrových elektrární 
a zároveň pôsobil ako tajný kňaz katolíckej 
cirkvi. Formoval a vychoval jednu gene-
ráciu angažovaných Trnavčanov, ktorí sa 
nebáli prejavovať svoje občianske postoje 
aj v totalitnom komunistickom režime. Po 
novembri 1989 vyšiel z ilegality a pôsobil 
ako kaplán v Dóme sv. Mikuláša v Trnave. 
Dnes pôsobí ako správca farnosti v Holíči.
 Mária Návojová
Učiteľka, ktorá takmer 50 rokov pracuje 
s nadanými deťmi v oblasti výtvarnej vý-
chovy a prípravy na umeleckú recitáciu. 

Jej zverenci dosahujú výborné výsledky 
na mnohých známych celoslovenských 
súťažiach v tvorivosti detí i na najvyššej 
celoštátnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. 
Ako skúsená pedagogička pripravovala 
a viedla špecifické otvorené hodiny pre 
mnohých učiteľov trnavského regiónu.
 MVDr. Ivan Pašek, Karol Lipovský 
Majstri sveta v jazde na historických bi-
cykloch zviditeľnili naše mesto i Slovensko 
nielen v Kanade, ale i v ďalších osemde-
siatich krajinách sveta, keď sa Ivan Pašek 
stal majstrom sveta v kategórii pretekov 
na 30 míľ a Karol Lipovský na 50 míľ. Ich 
zásluhou medzinárodná federácia IVCA 
pridelila organizáciu majstrovstiev sveta 
v jazde na historických bicykloch v roku 
2011 Trnave. 
 Ján Ondruš
Narodil sa 11. marca 1932, žil a tvoril v Tr-
nave, na Pekárskej ulici 11 vytvoril väčši-
nu svojho básnického diela. Bol vedúcou 
osobnosťou tzv. trnavskej skupiny. 
Viac o Jánovi Ondrušovi nájdete na 15. 
strane tohto vydania Noviniek z radnice.

V skratke
Prváčikov asi nebude v septembri viac 
ako v tomto školskom roku
Do prvého ročníka v školskom roku 2007/
2008 sa zapísalo 617 detí, čo je o dvadsať 
viac ako v minulom roku. Počet prváčikov, 
ktorí v septembri do škôl naozaj prídu, 
však bude s najväčšou pravdepodobnosťou 
nižší. Bolo to tak aj na začiatku tohto škol-
ského roku, kedy namiesto päťsto deväťde-
siatich siedmich zapísaných detí nastúpilo 
o 54 žiakov menej. Podľa slov pracovníčky 
odboru vzdelávania Mestského úradu 
v Trnave Mgr. Miroslavy Komorníkovej 
hlavným dôvodom je zvyčajne odklad 
povinnej školskej dochádzky na základe 
psychologického vyšetrenia. Po tohtoroč-
nom zápise do prvých ročníkov eviduje 
odbor vzdelávania na MsÚ 93 návrhov na 
psychologické vyšetrenie. 

Najviac prváčikov sa zapísalo do základ-
ných škôl na uliciach J. Bottu, Spartakov-
skej a na Námestí Slovenského učeného 
tovarišstva, najmenej na ZŠ A. Kubinu a I. 
Krasku. Ich počet na jednotlivých školách 
súvisí najmä s bydliskom rodičov, ale aj 
s charakterom konkrétnych lokalít a ve-
kovým priemerom ich obyvateľstva. Viac 
žiakov je spravidla na sídliskách a v cen-
tre mesta, menej v okrajových štvrtiach 
s rodinnými domami.

Dlhodobo uvoľnení členovia mestskej rady 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na 
svojom 2. riadnom zasadnutí 20. februára 
vzalo na vedomie výsledky volieb dlho-
dobo uvoľneného člena mestskej rady so 
zameraním na oblasť investícií, kultúry 
a sociálnych vecí, ktorým sa stal Ing. Jozef 

-redakcia-
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Pobiecky. Za dlhodobo uvoľneného člena 
mestskej rady so zameraním na dopravu 
a komunálne služby bol už na ustanovujú-
com zasadnutí mestského zastupiteľstva 21. 
decembra opäť zvolený Eduard Čechovič.

Sľub poslanca zložila 20. februára MUDr. 
Mariana Čapeľová, ktorá sa na ustanovu-
júcom zasadnutí MZ nemohla zúčastniť zo 
zdravotných dôvodov. Zároveň bola navrhnu-
tá za členku sociálnej a zdravotnej komisie 
a komisie pre udeľovanie ocenení mesta.

V amfiteátri objavili podzemnú chodbu

Počas prác na rekonštrukcii trnavského 
amfiteátra bol pri výkope kanalizácie 
odhalený vymurovaný podzemný priestor 
s rozmermi 5,5 x 10 m, z ktorého vedie 
chodba k budove Západoslovenského 
múzea – bývalého kláštora klarisiek. Podľa 
slov riaditeľa hlohovského múzea archeo- 
lóga Jozefa Urminského ide s najväčšou 
pravdepodobnosťou o bývalú žumpu z kon-
ca 17. alebo začiatku 18. storočia, o čom 
svedčí aj charakter sedimentu a doteraz 
nájdené fragmenty keramiky. Chodba je 
pred múzeom prerušená závalom. Zatiaľ sa 
nedá presne určiť, kedy prestala byť použí-
vaná, teoreticky sa to mohlo stať napríklad 
už v súvislosti so zrušením rehole klarisiek 
v roku 1782, kedy budova dostala iného ma-
jiteľa a začala slúžiť na iné účely. Priestor 
bude staticky zabezpečený, aby sa mohol 
uskutočniť archeologický výskum a geo-
detické zameranie. Zodpovední pracovníci 
magistrátu zatiaľ nerozhodli o tom, či bude 
tento priestor v budúcnosti sprístupnený aj 
verejnosti.   
Trnavu navštívil kazašský veľvyslanec
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
Kazašskej republiky v SR Sharip Omarov 
navštívil 26. januára Trnavu. Na trnavskej 
radnici ho prijal primátor Štefan Bošnák, 
ktorý hosťa oboznámil s históriou a súčas-
ným ekonomickým rozvojom nášho mesta. 
Po pracovnom obede sa Sharip Omarov 
a Štefan Bošnák spoločne zúčastnili na po-
žehnaní mladých vín v historickej pivnici 
trnavského hotela Fénix. Kazašský veľvysla-

nec navštívil  pracovne aj úrad Trnavského 
samosprávneho kraja, kde ho prijal podpred-
seda TTSK Ľudovít Daučo.

Pokračujú opravy chodníkov 
a miestnych komunikácií

Na opravy chodníkov je v tohtoročnom roz-
počte mesta vyčlenených 1 milión 600 tisíc 
korún, do 20. februára bolo na tento účel 
preinvestovaných 270 tisíc korún. Podľa 
slov pracovníka odboru komunálnych slu-
žieb Romana Stacha sa už v tomto roku 
uskutočnili opravy chodníkov na uliciach 
Šafárikova, Hajdóczyho a T. Tekela, práce 
pokračujú na Ovocnej ulici a v najbližšom 
čase sú plánované na uliciach Špačinská, 
Bulharská a Koniarekova. Preliačená 
dlažba si v uplynulých dňoch vyžiadala aj 
opravu povrchu i podložia chodníka pri Po-
mníku osloboditeľov na Rázusovej ulici.

Na celkovú rekonštrukciu miestnych ko-
munikácií a chodníkov sú v rozpočte vyčle-
nené 2 milióny korún, z toho približne pol 
milióna stála vo februári ukončená obnova 
povrchu parkoviska na Hlbokej ulici 23 
– 26. Zrealizovaný bol aj nový chodník na 
Ulici T. Tekela za 50 tisíc korún. 

Na opravu a údržbu miestnych komuni-
kácií je určených 7 miliónov korún. Hotové 
sú už opravy výtlkov, nerovností a iných 
poškodení na uliciach Mikovíniho, Hatta-
lova, Hajdóczyho, Šafárikova, Františkán-
ska, Jeruzalemská a Havlíkova, uskutoč-
ňuje sa oprava prepadnutého povrchu na 
Kalinčiakovej ulici. 

Pribúdajú nové stojiská pre kontajnery
Nové stojiská pre kontajnery zrealizoval 
v tomto roku odbor komunálnych služieb 
Mestského úradu v Trnave na uliciach 
Okružná, Golianova, Hajdóczyho, Neru-
dova, Jiráskova, Spartakovská, A. Kubinu. 
Koncom februára sa uskutočňovala vý-
stavba nových stojísk Na hlinách a na 
Spartakovskej ulici, v najbližšom období 
by mali pribudnúť aj na uliciach Gejzu 
Dusíka a Zelenečskej. Na uličný mobiliár 
je v rozpočte mesta určená suma 3 milióny 
200 tisíc korún. 
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Imobilní občania nemusia prísť 
kvôli overeniu podpisu na úrad

Overovanie podpisov je najžiadanejšou služ-
bou v Kancelárii prvého kontaktu na príze-
mí Mestského úradu v Trnave. Nie všetci sa 
však musia vybrať kvôli overeniu podpisu 
na Trhovú ulicu, imobilných občanov, ktorí 
sa tam nedokážu dopraviť vlastnými silami, 
navštívia pracovníčky kancelárie priamo 
v ich domovoch. Túto mimoriadnu službu 
poskytujú podľa možnosti každý utorok 
priemerne desiatim záujemcom.

Kancelária prvého kontaktu – ako 
hovorí aj jej názov – zabezpečuje prvý 
kontakt s mestským úradom a plní funk-
ciu informačného servisu v zmysle zákona 
o slobode informácií. Jej cieľom je pomôcť 
občanom pri vybavovaní rôznych úrad-
ných záležitostí súvisiacich s činnosťou 
magistrátu a čo najviac skrátiť čas, ktorý 
na tento účel musia vynaložiť. Denne ju 
navštívi priemerne najmenej sto občanov, 
najväčší nával tu doteraz zaznamenali 
v decembri 2006, a tiež v januári tohto 
roka v súvislosti s podávaním priznaní 
k daniam z nehnuteľností. 

Požičiavanie 
špeciálnych zdravotníckych pomôcok

Od 1. marca si môžu občania požičať v ne-
ziskovej organizácii Svetlo špeciálne zdravot-
nícke pomôcky, ktoré nevyhnutne potrebujú 
pri opatere svojich ťažko chorých príbuz-
ných. K dispozícii sú pomôcky proti preleža-
ninám, nástavce na WC, hygienické stoličky, 
invalidné vozíky, opierky na chodenie. Pred-
mety boli zakúpené z grantov Mesta Trnava 
a z výťažkov benefičných akcií. Sortiment 
poskytovaných zdravotníckych pomôcok sa 
bude podľa potrieb klientov a na základe 
finančných možností postupne rozširovať. 
Záujemcovia si môžu prísť požičať pomôcky 
do neziskovej organizácie Svetlo na Františ-
kánskej ulici každý pondelok a stredu v čase 
od 15. do 17. hodiny. Bližšie informácie 
môžu získať na tejto adrese aj denne od 9. 
do 11. hodiny a na telefónnych číslach 033 / 
554 54 33, 0910 171 354.

Ladislav Hanus 
symbol slovenskej kultúrnosti
Trnavská univerzita v Trnave, Združe-
nie kresťanských pracovníkov kultúry 
a Hans-Seidel Stiftung pripravili kon-
ferenciu Ladislav Hanus – Symbol slo-
venskej kultúrnosti, ktorá sa uskutoční 
v Aule Pazmaneum Trnavskej univerzity 
vo štvrtok 1. marca od 9. hodiny. 

Ladislav Hanus (1907 – 1964), teológ 
a filozof kultúry, patrí k významným 
európskym mysliteľom zameraným na 
fenomén kultúry a skultúrňovania člo-
veka. Ako osobnosť európskeho filozo-
fického myslenia a európskej kultúry je 
výročie narodenia L. Hanusa zaradené 
do kalendára celosvetových kultúrnych 
výročí UNESCO. Trnavská konferencia je 
jednou z domácich a zahraničných podu-
jatí k Hanusovej storočnici.

Ktorú knihu majú deti najradšej?

Najkrajšia kniha je názov súťaže, ktorú 
organizuje pre deti Knižnica Juraja 
Fándlyho v Trnave. Prostredníctvom 
ankety môžu malí čitatelia do konca mája 
rozhodnúť o tom, ktorá kniha je medzi 
deťmi najobľúbenejšia. Anketový lístok 
o hlasovaní je pre hlasujúcich pripravený 
v oddelení pre deti na Rázusovej ulici i na 
pobočkách Modranka, Prednádražie, Tu-
lipán a Vodáreň. Obsahuje výber 10 kníh 
slovenských autorov a 10 kníh zahranič-
ných autorov. Každý, kto sa do ankety 
zapojí, bude zaradený do žrebovania 
o vecné ceny. Slávnostné vyhodnotenie sa 
uskutoční na záver školského roka.

Literárna súťaž Prvosienka v Kalokagatii
Do 30. marca môžu posielať nádejní 
budúci novinári a spisovatelia svoje práce 
do okresnej súťaže v literárnej tvorbe 
žiakov základných a stredných škôl s ná-
zvom Prvosienka, ktorú každoročne orga-
nizuje Kalokagatia – Centrum voľného 
času v Trnave. Súťaží sa v poézii a próze 
v štyroch vekových kategóriách. V prvej 
sú žiaci prvého stupňa základných škôl 
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a v poslednej študenti stredných škôl. 
O histórii súťaže nás informovala zá-
stupkyňa riaditeľa Kalokagatie – CVČ 
Jozefína Odehnalová: „Prvosienky vznikli 
pred dvadsiatimi piatimi rokmi. Každý 
rok organizujeme okresnú súťaž a každé 
dva roky sa víťazné práce okresnej súťaže 
dostanú na medzinárodnú olympiádu 
Kalokagatia, kde môžu získať olympijské 
medaily. Téma okresnej súťaže je voľná. 
V rámci olympiády Kalokagatia sú témy 
aj dané, napríklad Môj najlepší priateľ.“

Každý rok prihlásia žiaci a študenti do 
okresnej súťaže dovedna približne päťsto 
prác v próze i poézii. Najviac prihláse-
ných býva v kategórii B (5. až 7. ročník 
základných škôl). Úspešní žiaci neskoršie 
na stredných školách vydávajú školské ča-
sopisy a ich tvorba je publikovaná aj v re-
gionálnych médiách. Jednou z úspešných 
stredoškolských redaktoriek je napríklad 
Martina Slováková, ktorá pracuje v ča-

sopise Športového gymnázia Nový Blesk. 
Vyhodnotenie súťaže bude v máji. 
Hráme sa, že hráme
alebo Divadlo očami detí je súťažná pre-
hliadka tvorivosti žiakov, ktorí sa venujú 
malým javiskovým formám, muzikálu, 
pantomíme, atď. Prehliadku, ktorej sa 
zúčastňuje približne stopäťdesiat detí, už 
ôsmy rok organizuje Kalokagatia – Cen-
trum voľného času v Trnave. Prihlášky 
na tento ročník sa prijímajú do 27. marca. 
Cieľom súťaže je rozvíjať tvorivú dramati-
ku detí, ich fantáziu a pohotovosť. Peda-
gógovia s deťmi môžu vytvoriť divadelné 
predstavenie na známu rozprávku, ktorej 
scenár, kostýmy i kulisy si navrhnú sami, 
podľa svojich možností a fantázie. Súťažnú 
prehliadku, ktorá sa uskutoční 4. apríla 
v kine Hviezda, si okrem detí z prihláse-
ných súborov môžu pozrieť aj priaznivci 
detského divadla z radov verejnosti. 

-eu, mm, bch- 

Jedna otázka pre vedúcu odboru vzdelávania Mestského 
úradu v Trnave Ing. Zuzanu Lančaričovú

Od 1. januára tohto roka prešlo financovanie neštátnych základných umeleckých 
škôl (ZUŠ) a školských zariadení zo štátu na samosprávy. Ako bude mesto Trnava 
riešiť novo vzniknutú situáciu?

Únia miest Slovenska, ktorej je aj mesto Trnava členom, sa podieľala na príprave 
materiálov, ktoré boli predmetom rokovania vlády SR v tomto roku ohľadom riešenia 
vzniknutých finančných a kompetenčných problémov. V Trnave pôsobí niekoľko ne-
štátnych škôl a školských zariadení. Tie, ktorých situáciu má mesto riešiť, sú školský 
klub detí, stredisko záujmovej činnosti a školská jedáleň na Základnej škole Angely 
Merici, Základná umelecká škola Dušana Nebylu, Materská škola sv. Alžbety a súk-
romná materská škola Meduška.

Mesto má poskytnúť zriaďovateľom týchto škôl a školských zariadení v rokoch 2007 
– 2009 90 percent objemu finančných prostriedkov vypočítaných podľa osobitného 
predpisu. Ministerstvo financií SR oznámilo listom 12. februára 2007 mestu záväzný 
limit dotácie v sume 5 miliónov 351 tisíc korún, ktoré sú účelovo určené pre tieto školy 
a mali by byť poukázané na účet mesta do 15. februára 2007. Výška dotácie je určená 
v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 72/2007 z 24. januára 2007. Výpočet dotácie 
vypracovalo Ministerstvo školstva SR.

Pretože dotknuté školy a školské zariadenia si musia plniť svoje záväzky, mesto im po-
skytlo 7. februára mimoriadnu dotáciu vo výške 803 tisíc korún, čo predstavuje 15 percent 
určenej dotácie z MF SR. Očakávame riešenia zo strany legislatívy, MF SR i MŠ SR. 

-redakcia-
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Vino Tirnavia – vinársky rok pokračuje
Prvým tohtoročným vykročením bolo požehnanie mladých vín, ktoré sa uskutočnilo 26. 

januára. Výrobcovia, menší, väčší i tí najrenomovanejší, amatérski aj profesionálni – bolo ich 
štyridsaťdva, priniesli naň takmer deväťdesiat vzoriek vína z hrozna toho „zázračného“ roka 
2006. Ukázalo sa, že vinári boli dobre pripravení na spracovanie mimoriadnej úrody po všetkých 
stránkach.  Treba teraz dúfať, že slová pomocného biskupa a generálneho vikára Bratislavsko 
– trnavskej arcidiecézy Jána Oroscha „Bože, požehnaj nás, daj nech toto víno prijmeme ako dar 
Tvojej lásky k nám,“ vyslovené pri požehnávaní mladého vína, sa neminú účinkom. 

Presvedčiť sa bude možné onedlho. Prichádza druhá udalosť vinárskeho roka v Trnave, sú-
ťažná výstava vín Vino Tirnavia 2007 spojená s verejnou degustáciou. Konať sa bude 9. a 10. 
marca v priestoroch Združenej strednej priemyselnej školy v Trnave na Komenského ulici pod 
organizačným zabezpečením Mesta Trnava a spolku Vincech. Ak vína, prinesené na požehna-
nie i k degustácii slúžili skôr ako dôvod na výmenu skúseností či priateľskú kritiku v úzkom 
vinárskom kruhu, vína na túto výstavu prešli 24. februára náročným hodnotením odbornej 
degustačnej komisie. Jej pohľad na vína prihlásené do súťaže bol o to náročnejší, že Vino Tir-
navia je výstava, ktorá je nominačnou pre Národný salón vín Slovenskej republiky, ako aj na 
umiestnenie vín v Sieni slávy malokarpatských vín 2007. Aj tentoraz v Trnave súťažili vína 
z celého Slovenska, takže na ich prezentácii si verejnosť celkom isto príde na svoje.  

Eduard KRIŠTOFOVIČ, Vincech – Trnavský spolok priateľov vína

Najvyšší kontrolný úrad nezistil v Trnave
žiadne závažné nedostatky v činnosti mestského úradu 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom 2. riadnom zasadnutí 20. februára 
vzalo na vedomie informáciu o výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného úradu 
Slovenskej republiky. Podľa slov hlavného kontrolóra Mestského úradu v Trnave Ing. 
Rudolfa Holkoviča kontrolná skupina konštatovala, že celková organizácia a práca 
úradu na všetkých stupňoch riadenia je na vysokej profesionálnej úrovni. Zistené boli 
iba nedostatky formálneho charakteru, ktorými sa nepreukázalo zlé hospodárenie a ne-
efektívne nakladanie s majetkom mesta alebo úmyselné konanie, cieľom ktorého by bolo 
nedovolené obohacovanie alebo iná nezákonná činnosť. 

Kontrolovaným obdobím bol rok 2005 a samotný výkon kontroly bol uskutočnený v čase 
od 9. októbra 2006 do 7. decembra 2006 trojčlennou kontrolnou skupinou. Kontrola sa usku-
točnila súčasne podľa jednotného kontrolného postupu na všetkých krajských mestách SR.

Kontrolná skupina NKÚ SR dôsledne posudzovala v Trnave každý kontrolný nález 
z pohľadu závažnosti porušenia zákona a škodlivosti jeho dôsledkov. Jej cieľom bolo 
aj skontrolovať a vyhodnotiť spoľahlivosť vnútorného kontrolného systému na meste 
Trnava v kvalite a rozsahu vykonaných kontrol ako aj spätnú väzbu na samosprávu 
a využívanie výsledkov kontrolnej činnosti.

Za týmto účelom boli kontrolnej skupine predložené vnútorné normy, na základe 
ktorých funguje činnosť útvaru hlavného kontrolóra vrátane príslušnej legislatívy, 
spolu s výsledkami kontrol za rok 2005, kompletné materiály o výsledkoch kontrol za 
rok 2005, výročná správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra za rok 2005 ako aj jeho 
stanovisko k návrhu rozpočtu a záverečného účtu mesta Trnava za rok 2005.

Po preskúmaní všetkých potrebných údajov kontrolná skupina konštatovala, že na 
meste Trnava existuje spoľahlivo fungujúci vnútorný systém kontroly, ktorý adekvátne 
zodpovedá dobre fungujúcemu chodu samosprávy mesta Trnava.                     -redakcia-
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Cesta sv. Martina pôjde aj cez Slovensko
Partnerské mesto Szombathely oslovilo Mesto Trnava s ponukou zapojiť sa do me-

dzinárodného kultúrno-turistického projektu v rámci Vyšegrádu pod názvom Európska 
cesta sv. Martina. Projekt je rozvrhnutý na päť rokov, počas ktorých sa turisti dozvedia 
veľa o životnej púti sv. Martina a zároveň aj o mestách, v ktorých pôsobil. Konkrétne 
možnosti spolupráce boli prerokované počas návštevy viceprimátora mesta Szombathely 
Gyorgya Feiszta 15. februára na trnavskej radnici. 

Trnava bude ako partner projektu uvedená na propagačných materiáloch Európskej 
cesty sv. Martina v jazykoch všetkých krajín, ktoré sa do nej zapájajú – v slovenčine, 
češtine, francúzštine, taliančine, nemčine, maďarčine a angličtine. Knihu o životnej púti 
sv. Martina vydá mesto Szombathely v budúcom roku.

Pôvodná tradičná putovná cesta sv. Martina viedla z Panónie do Talianska, neskôr sa 
púťou spojili mestá Szombathely, kde sa sv. Martin narodil a Tours, kde zomrel. Mesto 
Szombathely už rozšírilo putovnú cestu sv. Martina o mestá v Slovinsku, Chorvátsku, 
Rakúsku a chce rozšíriť jeho cestu i na Slovensko, do Českej republiky a Nemecka. 
V týchto krajinách je zasvätených sv. Martinovi mnoho pamiatok. V Trnave, resp. v naj-
bližšom okolí je Kostol sv. Martina v obci Hrnčiarovce.                                               -vm-

Správy od susedov sú v polovici
V Modre – Harmónii sa stretli členovia projektu Interregionálny TV program (IRTVP) na-

zvaný Správy od susedov, aby zhodnotili prvú polovicu tohto v rámci strednej Európy ojedi-
nelého projektu. V projekte v rámci cezhraničnej programovej výmennej siete spolupracujú 
televízie z Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), Bratislavského samosprávneho kraja 
(BSK) spolu s rakúskymi vysielateľmi v rakúskom Burgenlande a Dolnom Rakúsku. 

Výmennú sieť na území SR tvorí 5 základných účastníkov: Devínsko-novoveská tele-
vízia, TV Bratislava Nové Mesto, TV Pezinok, TV Senica a Mestská televízia Trnava. 
Súčasne sú Správy od susedov distribuované nad rámec projektu do ďalších 6 lokálnych 
televízii: TV Nové Mesto nad Váhom, TV Handlová, TV Hlohovec, TV Karpaty, TV 
Centrál Nitra a TV Patriot Žilina. V Rakúsku vysielajú príspevky v spolkovej krajine 
Burgenland televízia BKF a v Dolnom Rakúsku televízia N 1.

Projekt predložilo a koordinuje Občianske združenie Cieľ: integrovaná Európa v úzkom 
partnerstve s Trnavským samosprávnym krajom a Bratislavským samosprávnym krajom. 
Výrobnú a distribučnú stránku projektu zabezpečuje koprodukčný partner Omega Plus. 
Časové rozpätie projektu je 20 mesiacov medzi 1. aprílom 2006 až 30. novembrom 2007. 
Počas doterajšej realizácie sa podarilo splniť základné ciele: vytvoriť cezhraničnú organi-
začnú štruktúru a funkčnú cezhraničnú výmennú sieť televíznych programov.

Diskusia sa niesla aj v možnosti rozšírenia tohto zatiaľ bilaterálneho vysielania 
v rámci európskeho regiónu s názvom CENTROPE na území južnej Moravy, západného 
Slovenska, západného Maďarska a východného Rakúska, ktorému predpovedajú odbor-
níci veľkú budúcnosť v trhovo zjednotenom prostredí spoločnej Európy.

Účastníci projektu na návrh predsedu projektu Tibora Reptu podpísali výzvu k spolu-
práci lokálnych televízií Slovenska. Vo výzve sa píše: „Účastníci, partneri cezhraničnej 
televíznej siete IRTVP, vyzývajú všetky lokálne TV na spoluprácu v rámci združenia 
CENTROPE. Postavme spoločne z našich TV sieťový telemost. Prispejme k budovaniu 
všestranných vzťahov v rámci perspektívneho euroregiónu.“                 

Ivan KRAJČOVIČ
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy
1. 3. 1807 ► V Trnave umrel osvietenský 
kňaz a člen Slovenského učeného tovarišstva 
Gašpar HELMUTH, zakladateľ viacerých 
dobročinných základín (200. výročie).
1. 3. 1817 ► Umrel český sochár a rešta-
urátor Anton Norman BRANDL, ktorý 
v rokoch 1837 – 44 pôsobil v Trnave ako 
profesor kreslenia (190. výročie). 
5. 3. 1887 ► V dnešnom Rumunsku sa na-
rodil chirurg Karol KRČMÉRY, ktorý pô-
sobil dlhé roky ako hlavný lekár a riaditeľ 
Župnej nemocnice v Trnave (120. výročie).
5. 3. 1927 ► Po prvýkrát sa zúčastnila 
žena na zasadaní zastupiteľského zboru 
mesta Trnava (80. výročie). 
6. 3. 1777 ► Cisárovná MÁRIA TERÉZIA 
vydala dekrét o presťahovaní Trnavskej 
univerzity do Budína (230. výročie). 
6. 3. 1967 ► V Budapešti umrel ma-
ďarský hudobný skladateľ, pedagóg 
a zberateľ hudobného folklóru Zoltán 
KODÁLY, ktorý prežil detstvo v Galante 
a spolu s Mikulášom Schneiderom Tr-
navským študoval na gymnáziu v Trna-
ve (40. výročie). 
7. 3. 1922 ► V Leopoldove sa narodil maliar 
Emil PAULOVIČ, ktorý v rokoch 1960 – 65 
pôsobil v Trnave ako scénický výtvarník 
v Krajovom divadle (85. výročie). 
9. 3. 1947 ► V Martine sa narodil Peter 
URÍČEK, majster Európy v kulturistike za 
rok 1980, ktorý od roku 1972 pôsobí v Trnave 
ako architekt a projektant (60. narodeniny). 
10. 3. 1932 ► V Trnave na Kopánke sa 
začalo vyučovanie v novostavbe Masary-
kovej štátnej ľudovej školy (75. výročie). 
11. 3. 1932 ► V Novej Vieske sa narodil 
básnik a prekladateľ Ján ONDRUŠ, ab-
solvent gymnázia v Trnave a člen tzv. tr-
navskej literárnej skupiny (75. výročie). 
11. 3. 1947 ► V Trnave sa narodil spevák 
populárnych piesní a pedagóg Ľuboš NO-
VOTNÝ (60. narodeniny). 

12. 3. 1822 ► V Zavare sa narodil ná-
rodný buditeľ, kňaz, novinár, publicista, 
prekladateľ a vydavateľ Jozef Karol 
VIKTORIN, spoluzakladateľ Matice 
slovenskej a Spolku sv. Vojtecha, ktorý 
študoval v Trnave (185. výročie). 
13. 3. 1917 ► V Trnave umrel národovec 
a právnik Franko VESELOVSKÝ, riadi-
teľ Ľudovej banky v Trnave, funkcionár 
Spolku sv. Vojtecha a poslanec uhorské-
ho snemu (90. výročie). 
14. 3. 1692 ► Cisár LEOPOLD I. pozval do 
Viedne zástupcov mesta Trnava a Trnav-
skej univerzity, aby sa spoločne pokúsili 
rozriešiť dlhotrvajúci spor o súdnu moc nad 
univerzitnými študentmi (315. výročie). 
16. 3. 1717 ► V Trnave sa narodil astro-
nóm, matematik a univerzitný profesor 
František WEISS, prvý volený rektor Tr-
navskej univerzity a riaditeľ univerzitnej 
hvezdárne (290. výročie). 
16. 3. 1932 – V Trnave bol založený Klub 
turistov (75. výročie).
16. 3. 1982 ► V USA umrel básnik a pre-
kladateľ Andrej ŽARNOV, vl. menom 
František Šubík, ktorý krátko pred 
emigráciou pôsobil v Trnave ako lekár 
– patológ (25. výročie). 
19. 3. 1637 ► V Bratislave umrel kardi-
nál Peter PÁZMÁŇ, zakladateľ Trnav-
skej univerzity (370. výročie). 
25. 3. 1992 – Bola zriadená nová Trnav-
ská univerzita (15. výročie). 
27. 3. 1942 ► V Trnave umrel bibliograf, 
literárny historik a cirkevný hodnostár 
Alojz ZELLIGER, trnavský farár, pro-
fesor Učiteľského ústavu, člen výboru 
Spolku sv. Vojtecha a zostaviteľ súpisu 
trnavských tlačí (65. výročie).
31. 3. 1927 ► V Lipovci sa narodil pe-
dagóg a publicista Henrich JANUS, 
ktorý pôsobil na PdFUK v Trnave (80. 
výročie). 

P.R.
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V Trnave pribudla ďalšia vežička. Prečo?
V súčasnosti prebieha pamiatková obnova zadné-
ho – západného krídla radnice s cieľom vytvoriť 
priestory pre Mestské múzeum. Hmotovo členité 
a pred obnovou pomerne nenápadné krídlo v sebe 
okrem iného skrýva najstaršiu budovu mestského 
magistrátu – gotickú stavbu z 1. polovice 15. storo-
čia, ktorej súčasťou bola nielen kaplnka, zväčšená 
a radikálne prestavaná v období klasicizmu, ale tiež 
mestský žalár. Pozornosti zvedavejších Trnavčanov 
zrejme neunikla zaujímavá novinka vo vzhľade 
kaplnky, vežička v jej priečelí (obr. 1). Tu vyvstáva 
otázka, z akého dôvodu je na pamiatkovom objek-
te budovaná? K jej vytvoreniu viedli nasledovné 
dôvody:

Pri pamiatkovom výskume Ing. arch. J. Žuffovej, 
CSc., v roku 1999 boli v podkroví nad kaplnkovou 
časťou zistené pozostatky tesárskej konštrukcie, 
ktoré bolo jednoznačne možné vyhodnotiť ako zvyšky 
nosnej konštrukcie drevenej vežičky (obr. 2). Zároveň bol v polohe fragmentu nájdený 
dekoratívny kovaný kríž s korpusom. Vyhotovenie kotevných prvkov kríža svedčilo 
o jeho niekdajšom osadení vo vrchole vežičky, ktorá s veľkou pravdepodobnosťou slúži-
la ako zvonica. Uvedené nálezy viažuce sa k existencii vežičky boli veľmi významné aj 
vzhľadom na sakrálnu funkciu kaplnky, ktorá bola vežičkou architektonicky jasne defi-
novaná. Nájdené fragmenty predstavujú spodnú – podstrešnú časť drevenej nosnej kon-
štrukcie vežičky v stave po neoslohovej úprave objektu, vykonanej niekedy na prelome 
19. a 20. storočia. Pri nej bola konštrukcia vežičky nad úrovňou strechy zrušená. Zvyšky 
konštrukcie v podkroví našťastie nikomu neprekážali, a tak zostali zachované vo svojej 

veľkej výpovednej hodnote o zaniknutej 
vežičke. Z previazania spodnej časti nosnej 
konštrukcie vežičky pôvodnými tesárskymi 
spojmi s klasicistickým krovom kaplnky, 
ktorý zostal aj po spomínanej neoslohovej 
úprave zachovaný, vyplýva časové zarade-
nie vežičky k etape klasicistickej prestavby 
radničného areálu. Táto prestavba prebehla 
v 90-tych rokoch 18. storočia. 

Pri prebiehajúcej obnove západného krídla 
s kaplnkou je cieľom prinavrátiť exteriéru 
objektu slohový výraz z obdobia klasicizmu, 

ktorý dodnes prevláda. Preto bola prijatá myšlienka pri obnove doplniť exteriér objektu 
znova aj o vežičku ako jeho veľmi dôležitú výrazovú súčasť, čím by sa zároveň zvýšila 
atraktivita historického vzhľadu z nádvoria radnice. 

Pri realizácii myšlienky sa vychádzalo z fyzicky doložených skutočností. Tie však 
neboli úplné, takže sa bolo treba oprieť aj o dobové analógie. Pôdorysné rozmery vežičky 
a jej presné situovanie boli dané nálezom fragmentu. Z neho vyplývalo aj materiálové 

1

2
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riešenie. Vežička nebola murovaná, ale ce-
lodrevená s oplechovaným plášťom. Nachá-
dzala sa priamo za murovaným štítom čelnej 
fasády kaplnky a jej pôdorysné rozmery boli 
145 x 110 cm (menší bol rozmer bočných stien 
vežičky). Výška strechy a stien vežičky boli 
proporčne prispôsobené čelnej fasáde kapln-
ky a v podstate aj veľkosti nájdeného kríža, 
patriaceho na jej vrchol. 

Asi najdôležitejšou úlohou vytvorenia 
náznakovej rekonštrukcie pôvodnej vežičky 
bolo navrhnúť tvar jej zastrešenia. Vzhľadom 
na to, že o jej pôvodnom tvare neboli známe žiadne skutočnosti, bol navrhnutý tvarovo 
veľmi neutrálny a pre dané obdobie najpoužívanejší tvar ihlanovej strechy. Vychádzalo 
sa teda zo slohových analógii z obdobia klasicizmu. V Trnave bola napríklad podobne 
riešená vežička – zvonica dnes už neexistujúceho lazaretu s Kostolíkom sv. Fabiána 
a Sebastiána na Kalvárii (obr. 3).

Po dokončení pamiatkovej obnovy ponúkne návštevníkom Mestské múzeum v západ-
nom krídle radnice okrem novej vežičky aj mnoho ďalších historických zaujímavostí, 
kvôli ktorým sa určite oplatí tento objekt navštíviť.

Ing. Milan Kazimír
Autor je pracovníkom Krajského pamiatkového úradu Trnava, foto: -eu, jž, hr-  
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Trnavský Spiegelsaal – známy, neznámy
Nájsť v archíve zmienku o Spiegelsaali je hotová de-

tektívka. Známe je iba meno a miesto stavby s dátumom 
výstavby. Oddávna sa pomenovanie Spiegelsaal traduje 
pre jednoposchodovú rotundovitú budovu postavenú 
v roku 1792 na západnom predmestí, kde sa rozprestiera-
li záhrady mešťanov a šľachty. Podľa Dejín Trnavy z roku 
1988 išlo o zábavný podnik vyšších spoločenských vrstiev. 
Každý, kto sa však prejde okolo v súčasnosti opravovanej 
stavby musí uznať, že aj malej spoločnosti v nej muselo 
byť pritesno. A kde bola zrkadlová sála? Naozaj tam bola? 
Príliš veľa nejasností, ktoré si žiadajú vysvetlenie. Čo ak 
Spiegelsaal a rotunda tak nazývaná nie sú to isté? Po čom 
je pomenovaná jedna z trnavských štvrtí? Je to po vyše 
dvesto rokoch ešte možné zistiť?

Najstaršia doteraz nájdená zmienka o Spiegelsaali 
pochádza zo zoznamu trnavských krčmárov za roky 1811/
1812. Záhrada (vtedy nazývaná majer) so Spiegelsaalom 

patrila v rokoch 1804 – 1815 Martinovi Lennerovi. Podľa daňových kníh sa tu od roku 
1805/1806 predávalo pivo (menej víno). Znamená to teda, že Spiegelsaal bol predmest-
skou krčmou? Podľa súpisu hnuteľného a nehnuteľného majetku Martina Lennera 
z roku 1812 sa v majeri nachádzali dve väčšie budovy. V jednej, dobre zachovanej, boli 
dve izby, kuchyňa a pec na pečenie chleba. Druhé stavanie bolo v zanedbanom stave 

foto: -ag-
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a malo tri izby, kuchyňu a komoru. V záhrade boli vysadené ovocné stromy. Zmienka 
o umiestnení krčmy v niektorej z budov chýba. V majetkovom súpise sa nenachádza ani 
záznam o stavbe, ktorú dnes nazývame Spiegelsaal.

Po Lennerovi boli majiteľmi majera postupne Jozef Kirchner a Jozef Kristelka. Iden-
tifikovanie Spiegelsaalu ako krčmy sa potvrdilo v doklade o deľbe Kristelkovho majetku 
medzi dedičmi. Je v ňom doslovne uvedené: predmestská krčma – oddávna nazývaná 
Spiegelsaal. Krčma Spiegelsaal bola uvedená ako súčasť majera aj v kúpnopredajnej 
zmluve z roku 1842 medzi Františkom Kristelkom a Šimonom Zugmanom. Krčma v čase 
predaja už v prevádzke nebola (potvrdzujú to aj daňové knihy), a preto bola zmienka 
o nej v texte zmluvy vyčiarknutá. Vdova po Zugmanovi obnovila krčmu v druhej polovici 
40-tych rokov 19. storočia. Či existoval Spiegelsaal aj po roku 1850, nevedno.

Ťažko si predstaviť, že by prevádzka krčmy fungovala v priestoroch rotundovitej 
stavby z roku 1792. Je preto nutné vrátiť sa na začiatok 90-tych rokov 18. storočia. 
V tomto období vlastnil záhradu, v ktorej neskôr Lenner otvoril krčmu, Ján Juraj Klaar. 
V blízkom okolí sa rozprestierali záhrady Juraja Skoloniča, Michala Pritzlmajera a Jána 
Šimkoviča. A práve jeden z nich, Juraj Skolonič, nájomca mestských majetkov, požiadal 
v septembri 1791 o rozšírenie svojho majera o štyri štvorcové siahy na úkor cesty, ktorá 
za ním viedla. Dôvod? Výstavba jednoposchodovej budovy s kruhovým pôdorysom, zvanej 
filagória. Podľa Historického slovníka slovenského jazyka je filagória krytá chodba, zá-
hradná besiedka, dom na oddych. Mestská rada Skoloničovi vyhovela a „kúsok“ cesty 
hraničiacej s majerom mu za dvadsať zlatých odstúpila. Tieto peniaze sa mali použiť na 
vymaľovanie mestskej veže.

O tom, že záhradný pavilón, historicky nesprávne nazývaný Spiegelsaal, je Skolo-
ničova filagória, niet pochýb. Prečo sa celá stavba „nezmestila“ do záhrady, sa už asi 
nedozvieme. Môžeme si však urobiť aspoň predstavu, aký výhľad poskytovala majiteľom 
a ich hosťom. Na západ od filagórie ležali polia, na juh, sever a východ zase záhrady. 
Východný pohľad uzatvárali mestské hradby. Príjemná idyla od jari do jesene. Túto at-
mosféru si mohli vychutnávať v prvej polovici 19. storočia aj ďalší majitelia: Jozef Kluch 
– podporovateľ bernolákovcov a od roku 1808 nitriansky biskup, Jozef Frimmel a Kaje-
tán Czadl (Zadl).

V súčasnosti Skoloničova filagória zostala ako pamiatka na obdobie, keď Trnavu z troch 
strán obkolesovali záhrady. Výstavba v 20. storočí na jej hodnotu a význam nebrala ohľad 
a v novom prostredí sa stala cudzou a nepochopiteľnou. Jednoznačným pozitívom je zá-
chrana a obnova záhradného pavilónu. Pri revitalizácii okolia by bolo vhodné inšpirovať sa 
históriou a vytvoriť aspoň úzky pás zelene, ktorý by pripomínal pôvodný účel stavby.

Otázky z úvodu sú zodpovedané, omyl odhalený. Ako však mohlo dojsť k spojeniu 
názvu krčmy so záhradným pavilónom? Vylúštenie poslednej hádanky možno nie je ani 
také zložité. Vráťme sa do prítomnosti a všimnime si, že v bežnej reči nezriedka lokali-
zujeme rôzne miesta podľa súčasných, ale aj zaniknutých šenkov, krčiem, pohostinstiev. 
Spiegelsaal musel byť určite vychýreným podnikom, keď sa jeho názov zachoval v pamä-
ti Trnavčanov aj dávno po jeho zániku. Najprv boli za Spiegelsaalom len polia, neskôr 
obytná štvrť. Keď spomienka na krčmu vybledla, bolo si treba meno Spiegelsaal spojiť 
s niečím iným. Naporúdzi bola stavba z roku 1792, najstaršia západne od mestských hra-
dieb, s neznámym pôvodom a históriou. Klasicistická architektúra tak na seba zobrala 
cudziu identitu, na druhej strane až do dnešných dní zachovala pamiatku na zariadenie, 
ktoré bolo súčasťou bežného života Trnavčanov v prvej polovici 19. storočia.

Mgr. Roman MACURA
Autor je pracovník Štátneho archívu v Bratislave, pobočka Trnava
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Pre svet opäť objavila stredovekú Trnavu 
Svojou zanietenou, vysoko odbornou prácou v oblasti 
ochrany kultúrnych pamiatok už od osemdesiatych rokov 
20. storočia prispieva k obrovskému posunu vedomostí 
nielen o stavebnom vývoji jednotlivých objektov, ale synté-
zou svojich prevratných zistení i o stavebnom vývoji nášho 
mesta ako celku od jeho počiatkov. V spolupráci s ďalšími 
kolegami spod mnohých nánosov mladších vrstiev v znovu 
objavila dodnes zachovanú, stáročia ukrytú stredovekú 
Trnavu. Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.

Vďaka nej dnes vieme, že stredoveká Trnava nezanikla vo 
veľkých požiaroch v 17. storočí, ako sa ešte koncom osemde-
siatych rokov 20. storočia tradovalo aj v odborných kruhoch 

na základe archívnych písomných prameňov a z nedostatku vedomostí. Zdôrazňovala 
význam a potrebu vykonávania pamiatkových výskumov, výsledkom ktorých bolo množ-
stvo objavených hmatateľných dokladov stredovekého vývoja mesta. Nadregionálny 
význam mali predovšetkým jej objavy dodnes zachovaného súboru prvotnej murovanej 
zástavby mesta z 13. a začiatku 14. storočia – tzv. škárované stavby, ktorý svojím roz-
sahom nemá na Slovensku obdobu. Ďalším unikátnym objavom bol súbor fragmentov 
tzv. panelovaných stredovekých priečelí. Za jeho jedinečnosť bolo Regionálne stredisko 
Pamiatkového ústavu v Trnave, kde v tom čase pracovala ako riaditeľka, ocenené cenou 
časopisu Pamiatky a Múzeá za objav roka. I mnohé jej ďalšie objavy a ich prezentácia 
bežne vnímateľná pri prechádzke mestom v otvorených sondách, posunuli dovtedy za-
znávanú, spiacu a šedivú Trnavu, známu len svojimi barokovými sakrálnymi a univer-
zitnými stavbami, omnoho vyššie v rebríčku medzi skutočné perly Slovenska, a to i na-
priek tomu, že spomedzi týchto miest utrpela za socializmu najväčšie rany z hľadiska 
rozsahu odstraňovania historickej zástavby a nevhodnosti novodobých vstupov. 

Už v období socializmu sa prejavila jej obetavosť pre prácu, ktorá sa stala jej životným 
poslaním. Napriek riziku, ktorému sa vystavovala ako matka dvoch malých detí, sa ne-
váhala vzoprieť zámeru komunistickej strany podporovanému i jej vtedajším priamym 
nadriadeným a osobne sa pričinila o záchranu celého urbanistického celku Jeruzalem-
skej a Jerichovej ulice, na ktorý čakal nešťastný osud podobný Vajanského ulici – naj-
hanebnejšiemu kútu historického jadra. Možno konštatovať, že svojim argumentačným 
potenciálom má osobné zásluhy na záchrane nenahraditeľných architektonických a ur-
banistických hodnôt Trnavy pred ich devastáciou. 

Stala sa skutočnou priekopníčkou v trnavskom regióne presadzovaním nových metód 
zameraných na systematické, podrobné skúmanie stavebnej podstaty pamiatkového 
fondu. Svojou činnosťou naštartovala spôsob revitalizácie mesta tým najsprávnejším 
smerom, aby opäť ako bájny Fénix vstalo „z popola“. Vo funkcii regionálnej riaditeľky 
pamiatkového ústavu vychovala celú novú generáciu pamiatkarov pokračujúcich v tomto 
trende ochrany kultúrneho dedičstva a prezentácii jeho hodnôt vo forme, ktorou sa môže 
na Slovensku pýšiť len máloktoré mesto. Usmernením pamiatkových obnov mnohých 
historických objektov veľkou mierou prispela aj k zvýšeniu atraktívnosti mesta z hľadis-
ka cestovného ruchu. 

Publikovaním výsledkov svojej dlhoročnej, stále pokračujúcej plodnej práce prebudila 
nielen na Slovensku, ale i za hranicami rešpekt k významným pamiatkovým hodnotám 
Trnavy, v prekvapivo veľkej miere dodnes zachovaných v autentickej matérii. Výsledky 
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Vytrhli mi pero z rúk
Kňaz a básnik Svetloslav Veigl sa narodil na Štedrý deň 

v roku 1915 v Horňanoch ako ôsme a posledné dieťa. Pri 
krste dostal meno Ferdinand, ale svetlo, ktoré uzrel pri 
svojom narodení, ho sprevádza po celý život. Jeho básnické 
meno je Svetloslav a rehoľné Klarus – svetlo. Ako mladík 
čítal knihy o sv. Františkovi, s radosťou vypočul Božie vola-
nie a v roku 1932 vstúpil do františkánskeho rádu v Trna-
ve. Bohoslovecké štúdium absolvoval v Salzburgu a v Bra-
tislave. Na Slovenskej univerzite v Bratislave študoval 
slovenčinu a filozofiu a v roku 1946 tam získal doktorát. 

Vyučoval na gymnáziách v Malackách a v Bardejove. Po 
smutne slávnej barbarskej noci bol v rokoch 1950 – 1959 
správcom fary v Trnave na Tulipáne. Do roku 1975 pôsobil 
v Abraháme, nasledujúce a posledné pôsobisko bolo v Krá-
ľovej pri Senci. Do dôchodku odišiel v júli 2006 ako najdlhšie slúžiaci kňaz na Slovensku. 
Je posledným básnikom Katolíckej moderny. Doteraz mu vyšlo dvadsať básnických zbie-
rok. Prvá v roku 1938 – Cestami vetrov, posledné súborné dielo vyšlo v roku 2006.

Mestské zastupiteľstvo v Trnave mu na svojom riadnom zasadaní 20. februára 2007 
udelilo Čestné občianstvo mesta Trnava. Pri príležitosti spomínaného ocenenia sme bás-
nikovi a kňazovi Svetloslavovi Veiglovi položili niekoľko otázok.
 Vo františkánskom kláštore v Trnave ste sa stretli aj s vaším celoživotným priateľom 
Rudolfom Dilongom. Mohli by ste nám priblížiť jeho osobnosť?
 Bol majstrom metafory, temperamentný búrlivák, z jeho osobnosti sršali iskry ako 
z kováčskeho mecha, trubadúr, mág slova, poznačený neláskou nevlastnej matky. Pod 
dojmom stretnutia s už vtedy známym básnikom som začínal písať svoje prvé verše, 
veľmi mi pomáhal a posielal ich do Serafínskeho sveta. Po barbarskej noci, keď som 
pôsobil vo funkcii správcu fary na Tulipáne v Trnave, som sa stretol s ďalšími vynikajú-
cimi členmi františkánskeho rádu. Napríklad Anatol Baran, ktorý bol o dva roky starší 

jej činnosti boli mnohokrát prezentované na viacerých medzinárodných odborných semi-
nároch, kde sa stretli s obrovským záujmom a uznaním.

Je autorkou a organizátorkou na Slovensku dosiaľ ojedinelého projektu regionálneho od-
borného seminára, na ktorom sa každoročne prezentujú výsledky aktuálnych pamiatkových 
výskumov v meste a jeho okolí pod názvom Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, následne 
vydávané aj vo forme zborníka. V roku 2006 sa úspešne uskutočnil už 13. ročník podujatia.

Z množstva pamiatkových výskumov a publikovaných prác týkajúcich sa architektonic-
ko-historických hodnôt Trnavy treba spomenúť napríklad pamiatkový výskum areálu tr-
navskej radnice, bývalej Hoffmanovej reduty na Štefánikovej ulici 38, pamiatkový výskum 
domu Mikuláša Schneidera Trnavského, kanonických domov na Námestí sv. Mikuláša, 
mestského paláca na Hollého ulici 1 a pamiatkové výskumy významných meštianskych 
domov. V súčasnosti sa venuje pamiatkovému výskumu na Dóme sv. Mikuláša v Trnave 
(na fotografii je zachytená pri výskume v krypte pod Kaplnkou sv. Kataríny).

Jaroslava Žuffová je nielen odborníčkou medzinárodného rangu, ale aj vynikajúcim 
človekom. Náš „malý Rím“ si ju podmanil, vytvorila si k nemu silný osobný vzťah. Hoci 
nie je Trnavčanka, svojou prácou vzdala Trnave hold ako pravá lokálpatriotka.

-redakcia-
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ako ja, veľmi aktívne opravoval budovy, krásne maľoval a venoval sa pastoračnej práci, 
hlavne s mládežou. Páter Efraim bol milý, láskavý rehoľný brat, neskôr vysvätený za 
diakona. Viedol antonkárov, bol organistom, organizoval výlety do okolia, divadelné 
predstavenia a taktiež krásne maľoval.
 Spomenuli ste barbarskú noc. Zastihla vás v Trnave?
 Bola to skutočne barbarská noc. Príslušníci Štb hľadali u nás hlavne zbrane. Bolo to 
absurdné. Naložili nás do autobusu, že vraj pôjdeme do Šaštína. Ale už v Seredi sme po-
chopili, že tadiaľ cesta do Šaštína nevedie. Zaviezli nás do tábora v Hronskom Beňadiku 
a neskôr, po preverení, sme dostali možnosť odísť do civilu. Takmer všetci sme zostali 
verní pastorácii. Ja som sa dostal znova do Trnavy, kde som pôsobil deväť rokov.
 V päťdesiatych rokoch tvorba mnohých básnikov nemohla byť publikovaná, preto 
písali do „šuflíka“. Mnohí básnici hovoria, že to bolo obdobie vzdoru a meditačnou 
formou tvorby sa vyrovnávali s nepriazňou doby. Aj vy ste to tak pociťovali?
 Mne skutočne vytrhli pero u rúk. Po dlhej dobe som začal písať až po atentáte na J. F. 
Kenedyho. Smrť prvého katolíckeho prezidenta USA mnou veľmi otriasla. V roku 1968, 
keď sa politicky oteplilo, mi vyšla zbierka Mesto na návrší. Po normalizácii moje múzy 
znova mlčali. V roku 1987 som poslal verše do vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Keď 
sa mi rok neozvali, obrátil som sa na vtedajšieho ministra kultúry, Trnavčana Milana 
Válka. Behom dvoch dní boli u mňa dvaja pracovníci vydavateľstva a výsledkom bola 
knižka básní Pred ružou stojím nemý, ktorá vyšla v roku 1988. Na moje veľké prekva-
penie som dostal pozvanie z Domu kultúry ROH v Trnave na besedu. Veď my kňazi sme 
vtedy boli považovaní za druhoradých ľudí. Hovorili sme o poézii, ale i dianí v spoločnosti 
deväť dní pred pamätným 17. novembrom 1989. Potom boli aj ďalšie besedy, ale prven-
stvo navždy zostane Trnave. 
 Zmenu po roku 1989 väčšina ľudí vnímala pozitívne. Ale podstata slova, ktoré sme si za tota-
lity vážili, často zaniká. Ako vnímate devalváciu slova vy, básnik, ktorý so slovom pracuje?
 Po stránke spoločenskej a kultúrnej je to veľké sklamanie. So slobodou prišla priam 
anarchia. Nie je na vine sloboda ani demokracia, ale naša nepripravenosť. Stratili sme 
podstatu kresťanstva, spolupatričnosť, čoho dôsledkom je porušovanie etických noriem. 
To, čo vzniklo ako dôsledok nepochopenia podstaty slobody a demokracie, nie je na 
radosť a povzbudenie. Slobodu sme neboli schopní zvládnuť a zmocnili sa jej tí, čo v mi-
nulosti tvorili neslobodu.
 Vráťme sa ešte do obdobia vášho pôsobenia v Trnave, na Tulipáne. Ako si spomínate 
na toto obdobie?
 Kostol na Tulipáne bol aj v čase neslobody vždy plný. Veľmi dobrý vzťah sme mali 
s pánom biskupom Ambrózom Lazíkom a osobne som poznal aj Mikuláša Schneidera 
Trnavského. Učil som náboženstvo na základnej škole Pod rádiom. Keď riaditeľ školy 
v roku 1959 ani v októbri nepovolil hodiny náboženstva, niektoré matky protestovali. 
Poslal ich na ONV, kde to považovali za vzburu, ktorú chceli pripísať mne. Jednu moju 
farníčku príslušníci Štb presviedčali, aby v tomto smere proti mne svedčila, dokonca sa 
vyhrážali prepustením z práce jej manželovi. Nepodľahla, v opačnom prípade by som šiel 
do väzenia. Preto ma musel pán biskup preložiť do Abrahámu a neskôr do Kráľovej pri 
Senci, lebo pri oslave SNP som v Abraháme vystúpil s príspevkom, ktorý nebol v súlade 
s líniou strany. Na Trnavu a Trnavčanov mám len tie najlepšie spomienky.

V nedeľu 4. marca prevezme Svetloslav Veigl z rúk primátora Ing. Štefana Bošnáka 
Čestné občianstvo mesta Trnava. V hľadisku divadla budú aj zástupcovia obce Kráľová 
pri Senci, určite aj farníci z Tulipánu a aj žiaci, ktorých učil náboženstvo.

Za rozhovor ďakujú Margita KÁNIKOVÁ a Pavol TOMAŠOVIČ, foto: P. Pecha 
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Dôležité medzníky života Jána Ondruša
Aj po sedemnásťročnom období slobody ostávajú mnohí tvor-
covia slovenskej literatúry v úzadí. Z tohto pohľadu je rozhod-
nutie poslancov umiestniť v Trnave na Pekárskej ulici pamätnú 
tabuľu básnikovi Jánovi Ondrušovi dobrým krokom k odkrytiu 
jeho osobnosti. Pri tejto príležitosti prinášame krátky výber 
najdôležitejších momentov z jeho života a tvorby.

11. 3. 1932 – Básnik Ján Ondrus sa narodil v Arde pri dnešnej 
Novej Vieske.
1941 – Rodina odchádza do Trnavy, bývajú na Kukučínovej ulici.
1944 – Prvá publikovaná báseň Prišiel máj, v Trnave absolvoval prvé 
dva ročníky gymnázia.
1945 – Návrat rodiny do Aradu, v štúdiu pokračuje v Nových Zámkoch.
1947 – 1948 Uverejňuje básne v časopisoch Plameň a Mladá tvorba (používa pseudonym 
Ján Bor, neskôr mäkčeň na konci priezviska Ondrus).
1950 – Maturuje v Nitre, hlási sa na VŠ politických a hospodárskych vied v Prahe, na-
stupuje na liečenie tuberkulózy a z politických dôvodov („rodina kulakov“) sa nemôže 
vrátiť späť na VŠ.
1951 – Rodine zhabú majetok a nútia ju presťahovať sa.
1953 – Umiera mu matka vo veku 42 rokov na rakovinu.
1955 – Ján Ondruš sa presťahuje s otcom do Trnavy na Pekársku ulicu č. 11. Pracuje 
v knižnici Trnave a Senci.
1956 – Publikované básne v Mladej tvorbe prinášajú pozitívny ohlas a znamenajú dô-
ležité kontakty s básnikmi (Stacho, Feldek, Mihalkovič, Ondruš). Začína sa formovať 
skupina trnavských konkretistov, mnohé stretnutia sa uskutočňujú v Trnave v byte 
Ondruša, ktorého považujú za zrelého autora.
1958 – Stupňuje sa ideologický tlak na preferovanie „novej vysoko ideovej tvorby s veľ-
kými témami“. Ondruš k nej nepatrí a dostáva sa do spektra nežiaducich tvorcov. Jeho 
zbierka Vajíčko je napriek kvalitným textom zamietnutá. 
Vychádza scenzurované 4. číslo Mladej tvorby, stupňuje sa napätie s M. Válkom a On-
druš sa osamostatňuje od trnavskej skupiny.  
1959 – Márne hľadá zamestnanie v Bratislave, odchádza do Banskej Bystrice. Po nezho-
dách a tlakoch v dvoch zamestnaniach získa miesto v múzeu na Červenom kameni.
1961 – Ohováranie pokračuje aj v Košickej knižnici, čo má vplyv na jeho zdravie. Hospitali-
zovaný je v Starom Smokovci a odtiaľ ho preložia do Psychiatrickej liečebne v Sokolovciach.
1962 – V Starej Turej, kde býva, dokončil zbierku Šialený mesiac.
1965 – Zbierka vychádza ako jeho prvá publikovaná. Ocenená je cenou Ivana Kraska. 
Býva opäť v Trnave.
1. 11. Umiera vo veku 60 rokov jeho otec.
1966 – Príbuzní mu zmaria plánovaný sobáš. Ondruš dokončuje zbierku Posunok s kve-
tom a o rok neskôr knihu V stave žlče.
1968 – Obe posledné zbierky sú publikované.
1970 – Vychádza mu ďalšia básnická zbierka Kľak.
1971 – Básnik je presvedčený, že mu doba ani literatúra jej poplatná nedovolia pokračo-
vať v jeho práci. Upadá do depresie a je psychiatricky liečený.
1972 – Neúspešne hľadá prácu v Bratislave, vychádza mu zbierka Mužské korenie.
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Slovo básnika
Slovenská kultúrna verejnosť si 16. marca pripomenie dvadsiate 
piate výročie úmrtia básnika Andreja Žarnova, vl. menom MUDr. 
Františka Šubíka. 

Meno tohto básnika a vedca nesie aj ulica, na ktorej sídli fakultná 
nemocnica, kde pracoval krátky čas po ukončení štúdia na infekčnom 
oddelení. Po prepustení z väzenia až do úteku do zahraničia v roku 1952 
pracoval v Trnave ako primár patológie. Aj jeho zásluhou sa neskôr trnav-
ská patológia zaradila medzi najlepšie pracoviská v ČSR. V rokoch 1951 
– 1952 prednášal na Zdravotnej škole v Trnave a bol jedným zo zaklada-
teľov Červeného kríža v našom meste. V rámci Tradičných trnavských 
dní v roku 1995 bola v nemocnici odhalená tabuľa lekárovi a básnikovi 

Andrejovi Žarnovovi, ktorej autorom je trnavský sochár William Schiffer. Nahradila pôvodnú 
plechovú, ktorú tam v roku 1990 dal osadiť MUDr. František Pivovarči.

Andrej Žarnov sa narodil 19. novembra 1903 v Kuklove na Záhorí. Po skončení medi-
cíny si za odbor zvolil patológiu, kde získal veľa ocenení, hlavne v zahraničí. Popri svojej 
náročnej práci písal aj poéziu a prekladal hlavne z jazyka poľského, anglického a gréc-
keho. Prvá básnická zbierka mu vyšla už v roku 1925 pod názvom Stráž pri Morave. Na-
sledovali Nástup otrávených, Brázda cez úhory, Hlas krvi, Štít. Po smrti prvorodeného 
syna Ivana napísal krásno-smutnú básnickú zbierku Mŕtvy. V zahraničí mu vyšla jediná 
básnická zbierka Presievač piesku.

1976 – Dlhšie nemôže publikovať, preto reaguje na výroky G. Husáka a V. Biľaka 
(„...chuligáni, čo sa považujú za umelcov, sa môžu vysťahovať na západ...“) a podáva 
žiadosť o povolenie vysťahovať sa do zahraničia. Odpoveďou je snaha umiestniť ho do 
ústavu a zbaviť ho svojprávnosti.
1981 – Umiestňujú ho do sociálneho ústavu v Olichove a proti jeho vôli za účasti poli-
cajnej hliadky hospitalizujú aj v Pezinku. Sťažuje sa predsedovi snemovne národov NZ. 
Odpoveďou je úplné zbavenie právnej spôsobilosti.
1982 – Vychádza výber z jeho poézie pod názvom Pamäť bez zohľadnenia jeho úprav 
a bez jeho podpisu zmluvy.
1982 – 1983 Postupne odovzdáva básne Dobré ráno každé ráno, súborné prepracované 
dielo Klobúk vína a básne pre deti Kreslím koňo koňaté. Vydavateľstvá však žiadajú 
úpravy, s ktorými nesúhlasí.
1984 – Opäť bez podpisu zmluvy s autorom vychádza zbierka starších, už časopisecky 
publikovaných básni Vajíčko.
1987 – Žije v Domove dôchodcov v Stupave.
1995 – V Nórsku vychádza výber z jeho tvorby Svoju tvár nepodpíšem.
1996 – Na Slovensku vychádza Prehĺtanie vlasu a o rok neskôr Ovca vo vlčej koži.
1998 – Dostáva čestný doktorát literatúry Svetovej akadémie umenia a kultúry (World 
Academy of Arts and Culture) so sídlom v Kalifornii.
1999 – 2000 Je opakovane nominovaný na Nobelovu cenu za literatúru.
7. 11. 2000 – Ján Ondruš zomiera.                                       Pripravil Pavol TOMAŠOVIČ 

Použitá literatúra: Krížu je človek ľahký, Zborník, OZ Studňa, Bratislava 1997
Rédey Zoltán. Ján Ondruš. Kalligram, Bratislava 2003
Hajko Dalimír. Ján Stacho. Bratislava, Národné literárne centrum 1998
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V roku 1943 sa ako jeden z dvanásťčlennej Medzinárodnej komisie pre vyšetrovanie 
zločinov v Katynskom lese zúčastnil vyšetrovania zločinov, ktoré spáchali príslušníci 
NKVD. Podpísanie protokolu označujúceho pravých vinníkov bolo najťažším „žarno-
vom“ jeho života. Preto musel spolu s rodinou za dramatických okolností emigrovať do 
zahraničia. Aj o tom bola hra Michala Babiaka v trnavskom divadle pod názvom Hodiny 
anatómie dr. Šubíka. Scenár hry uverejnil mesačník pre literatúru a kultúru Nový život 
v Báčskom Petrovci, spolu so štúdiou Olivera Bakoša Dráma nechcenej pravdy. Michal 
Babiak získal cenu za najlepší príspevok v roku 2003.

Andrej Žarnov zomrel 16. marca 1982 v Poughkeepsie v USA. Jeho popol bol v roku 
1988 uložený do hrobu jeho prvorodeného syna Ivana na Ondrejskom cintoríne v Bratisla-
ve. Sochársky náhrobok vytesaný z kusa kameňa od Jozefa Pospíšila je kultúrnou pamiat-
kou. Minulý rok bol zdevastovaný a portrétny medailón Ivana ukradnutý. Prečo nenechajú 
mŕtvych odpočívať v pokoji?                            Margita KÁNIKOVÁ, foto: www. katnoviny.sk

Dve knižné svedectvá o minulosti
Ešte koncom uplynulého roka sa objavili na knižných pultoch dve knihy, ktoré by 
celkom iste nemali ujsť pozornosti záujemcom o nedávnu históriu. Obe majú veľa 
spoločné aj s Trnavou. Prinášajú otrasné svedectvo o prenasledovaní a kriminalizá-
cii ľudí v 50-tych rokoch minulého storočia na Slovensku kvôli ich náboženskému 
presvedčeniu. 

Vo vyše 400-stranovej knihe s názvom Smrť za mrežami historička Veronika Lagová 
spolu s kolektívom spoluautorov predkladá čitateľovi životné osudy šestnástich ľudí, 
Slovákov, Maďarov, Rusínov, Čechov i Nemcov, ktorí prešli nemilosrdnými praktikami 
vyšetrovateľov štátnej bezpečnosti, inscenovanými súdnymi procesmi a pre svoju vieru 
a zásadovosť zomreli v komunistických väzniciach. Neboli to len kňazi a rehoľníci, ale i la-
ici – učiteľ, kuchárka, žena v domácnosti či študent gymnázia. Autorka sa vo svojej práci 
opiera nielen o svedectvá pamätníkov, ale najmä o zachované, no dodnes nezverejnené do-
kumenty. Napríklad o väzenské lekárske správy, ktoré sú svojou strohou suchopárnosťou 
o to desivejšou obžalobou bezcitnosti bývalého totalitného režimu a jeho prisluhovačov. 

Jedna z kapitol knihy sa venuje tragickému osudu katolíckeho kňaza, redaktora 
a publicistu Mons. Augustína Rašku (1893 – 1953). Narodil sa síce v Štramberku na 
Morave, no veľká časť jeho života bola spojená s Trnavou, kde pôsobil vyše 30 rokov 
nielen ako cirkevný hodnostár, ale aj ako pedagóg. V rokoch 1930 – 37 bol riaditeľom 
Ženského učiteľského ústavu a v roku 1938 sa stal riaditeľom gymnázia v Trnave. Bol aj 
spoluzakladateľom katolíckej telovýchovnej organizácie Orol, členom výboru Spolku sv. 
Vojtecha i jeho dočasným správcom. Roku 1950 sa ocitol s biľagom reakcionára a nepria-
teľa robotníckej triedy spolu s mnohými ďalšími kňazmi v sústreďovacom kláštore v Mo-
čenku. Jeho „prevýchova“ pokračovala internáciou vo františkánskom kláštore v Nových 
Zámkoch a potom v Podolínci, kde po úteku niekoľkých z nich ho spolu s ďalším Trnav-
čanom, Karolom Jarábkom, zatkli a previezli do krajskej väznice v Prešove. Napokon 
ho 9. júna roku 1952 v nezákonnom procese odsúdili na 4 roky odňatia slobody, stratu 
čestných občianskych práv na 5 rokov a prepadnutie majetku. Vzápätí po vynesení 
rozsudku A. Raška nastúpil trest do väznice v Ilave. Po roku prežitom v krutých väzen-
ských podmienkach ho previezli s ťažkým zápalom pľúc do väzenskej nemocnice v Brne, 
kde sa jeho kalvária skončila – 27. júla 1953 zomrel a tam ho aj pochovali. Až po štyroch 
ďalších rokoch povolili rodine previezť jeho ostatky do Trnavy a v tichosti ich uložiť na 
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Novom cintoríne. Trvalo ešte vyše tridsať rokov, kým bol v júni roka 1991 nespravodlivý 
rozsudok zrušený a meno Augustína Rašku bolo očistené. Tým ale jeho pamiatka neu-
padla do zabudnutia. Mesto Trnava si ju uctilo v septembri 2004 počas Trnavských dní, 
keď spoločne so Spolkom Sv. Vojtecha slávnostne odhalilo pamätnú tabuľu na jeho hrobe 
a pripravuje sa aj osadenie ďalšej pamätnej tabule na budove gymnázia na ulici Jána 
Hollého, kde A. Raška dlhé roky pôsobil.

Ďalšiu knihu vydal Spolok sv. Vojtecha v Trnave. Jej autor, 
cirkevný historik Jozef Haľko, ju nazval Ave Crux, podľa la-
tinského hesla biskupa Ambróza Lazíka (1897 – 1969), ktoré-
mu je venovaná. Je to prvá publikácia, ktorá prostredníctvom 
historických dokumentov hodnoverne približuje život a dielo 
tohto vysokého cirkevného hodnostára, rodáka z Trstína, 
ktorý sídlil v Trnave.

Biskupom sa stal v čase, keď moc v bývalom Českosloven-
sku uchvátili komunisti. Jeho vysviacka v auguste 1949 sa 
konala pod dohľadom štátnej bezpečnosti, ktorá z obavy pred 
verejným prejavom sympatií ku katolíckej cirkvi snažila sa 
ju obmedziť všetkými možnými spôsobmi, dokonca aj obme-
dzením verejnej dopravy. Aby zabránili účasti veriacich z ce-
lého Slovenska na biskupskej vysviacke, zakázali zastavovať 

vlakom na trnavskej železničnej stanici. Mnohí účastníci preto vystúpili v Leopoldove 
a putovali do slovenského Ríma pešo. 

Dnes už len málokto vie, že biskup Lazík strávil v rokoch 1950 – 51 deväť mesia-
cov v domácom väzení v Trnave, pričom mu nedovolili zúčastniť sa ani na pohrebe 
vlastného otca v Trstíne. Na dlhú dobu sa ocitol v úplnej izolácii. Niektorí z jeho 
najbližších spolupracovníkov boli zatknutí, on sám mal zákaz opúšťať budovu a náv-
števy mohol prijímať iba so súhlasom vládou dosadeného cirkevného zmocnenca, cez 
ktorého ruky prechádzala aj všetka pošta. Bez pravidelnej lekárskej starostlivosti 
počas nútenej izolácie sa biskupovi trpiacemu cukrovkou veľmi zhoršil aj zdravotný 
stav. Keď vo februári 1951 ustúpil veľkému psychickému nátlaku a ako predstaviteľ 
cirkvi zložil sľub vernosti republike, mnohí tento jeho krok radikálne odsúdili. Kvôli 
tomu sa dodnes považuje za kontroverznú osobnosť. No ani napriek viacerým ďalším 
ústretovým krokom Ambróz Lazík sa nikdy nestal pasívnou hračkou v rukách vte-
dajších mocipánov.  

Autor knihy veľmi pútavo približuje a znova oživuje zložitú situáciu biskupa v neme-
nej zložitej dobe. S pomocou citácií z historických dokumentov sleduje všetky jeho kroky. 
Neponúka jednofarebný obraz. Nezamlčiava jeho ústupky režimu, ale ani jeho odhodla-
nie nevzdať sa aj napriek obmedzeným možnostiam, jeho až neuveriteľnú aktivitu v boji 
o vyučovanie náboženstva na školách, neustále žiadosti o udelenie milosti a prepustenie 
internovaných kňazov, podporu postihnutým duchovným i laikom, snahu o zvýšenie 
počtu aktívnych kňazov, vydobytie titulu baziliky pre Šaštín a najmä jeho až tvrdohlavé 
razenie cesty slovenskej liturgii. Vďaka nemu sa Trnava mohla v roku 1965 pochváliť 
prvou koncelebráciou v národnom jazyku v celom vtedajšom socialistickom bloku. Nena-
darmo ho preto nazvali aj „otcom obnovenej slovenskej liturgie“. 

Biskup Lazík sa ešte dožil zrušenia funkcie cirkevného zmocnenca na biskupskom 
úrade, ktorý mu dve desaťročia strpčoval život, i závanu akej takej slobody v roku 1968. 
Životná púť tohto životom ťažko skúšaného cirkevného hodnostára sa zavŕšila o rok 
neskôr. Na jeho pohreb v Trnave sa prišlo s ním rozlúčiť asi 20 tisíc veriacich.         P.R.
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Kafkov týždeň v Divadle Jána Palárika
Kafkovo literárne dielo vyvoláva stále množstvo nových a protichodných interpre-
tácií. Neukončené romány, dopisy, životná púť a hlavne atmosféra jeho diel pod-
necujú nielen teoretikov a kritikov, ale i bežných čitateľov. Vďaka naštudovaniu 
románu Nezvestný (Amerika) i kompozícii Listy Milene možno do literárneho sveta 
uznávaného autora vstúpiť i v Divadle Jána Palárika. To popri naštudovaniu spomí-
naných diel pripravilo veľmi zaujímavý a z hľadiska poznania posunu európskeho 
románu významný projekt – Kafkov týždeň (26. februára – 2. marca), v rámci 
ktorého uviedlo svoju adaptáciu románu Amerika podľa Kafku aj banskobystrické 
Divadlo z Pasáže a v divadelnom štúdiu sa uskutočnilo scénické čítanie hier Milana 
Richtera Z Kafkovho pekloraja a Kafkov druhý život v réžii Michala Babiaka.

Franz Kafka: Amerika
Preklad: Perla Bžochová, dramatizácia: 
Martin Gazdík a Viktor Kollár, dra-
maturgia: Martin Gazdík, scéna: Ján 
Zavarský, kostýmy: Kateřina Bláhová 
choreografia: Ladislav Cmorej, hudba: 
Juraj Péč, réžia: Viktor Kollár
účinkujú: Daniel Fischer/Jakub Ru-
žička, Edita Borsová, Zuzana Šebová/
Barbora Baszová, Vladimír Jedľovský, 
Jozef Bujdák, Gregor Hološka, Sta-
nislav Staško, Tibor Vokoun, Andrej 

Palko, Branislav Bajus, Mária Jedľovská, Michal Monček
Charakteristická atmosféra Kafkových diel je utkaná vďaka precízne, až as-

keticky používanému jazyku, v ktorom hrá veľkú rolu jeho metafora, miestami 
až groteska. Groteska však v jeho románoch nevzbudzuje smiech, ale úžas nad 
vystihnutím situácie, hrôzu z komplexnosti poznania ľudského vnútra a podve-
domý strach z dôsledkov žitia vo svete. Podstata diela, ale aj nerešpektovanie či 
nepochopenie kontextu písaného, prinieslo do vnímania F. Kafku množstvo i pro-
tichodných rovín. O to zložitejšia bola úloha dramaturgie i samotného prenesenia 
deja na divadelné dosky. 

Divadlu Jána Palárika sa podarilo nájsť kompromis medzi náročnosťou textu 
a vnímavosťou diváka v prospech návštevníka. Ten sa nemusí obávať, že sa stratí 
v Kafkovom existenciálnom labyrinte. Hlavne prvá časť divadelného spracovania 
Ameriky je nesená dejom, v ktorom čiastočne prevláda groteska nad absurditou 
tlaku okolia na hlavného hrdinu. Jeho divadelnú úlohu zvládol Daniel Fischer aj 
vďaka svojmu veku autenticky, bez väčších problémov. Napriek nutnému zostruč-
neniu dialógov a vynechaniu momentov z románu je členenie hry čitateľné, v kon-
texte literárnej predlohy. Výrazne sa na tom podieľa výborné scénické riešenie, 
ktoré s dokonalým využitím divadelného prostredia vnáša na scénu kafkovskú 
ambivalentnú atmosféru ponurosti a grotesknosti, osamelosti medzi ľuďmi i vo 
svete, nerozhodnosti i pocitu bezmocnosti hrdinu. To, čo v kontexte výsmechu doby, 
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neautentickosti a strojenosti naznačovali pohyby hercov, napríklad hlavného čašní-
ka, pôsobilo kontraproduktívne a rušivo u kuchárky (z pohľadu ústrednej postavy 
nebola necitlivou súčasťou mechanizmu ako čašník či vrátnik, a to aj napriek tomu, 
že v konečnom dôsledku neochránila Karola Rossmanna). 

Vyzdvihnúť treba nápadité dramaturgické vysporiadanie sa s rolou Bruneldy, 
ktorú nahradila dekorácia obrovskej ženskej postavy. Podarilo sa tak vystihnúť to, 
čo Kafka prostredníctvom Bruneldy opísal a zosmiešnil. Egoizmus i zmyselnosť. 
V ich lákavosti i odpudivosti. K dokonalosti vystihnutia literárnej predlohy v časti 
Azyl mi chýbal už len moment snahy o útek hľadaním kľúča v množstve nepo-
riadku či Rossmannov dialóg so študentom. No divadelné spracovanie aj bez toho 
dostatočne vykresľuje neromantický literárny svet Franza Kafku. Neuróza doby, 
strata schopnosti rozhodovania v modernom svete, premena človeka na objekt, aro-
ganciu a povýšenosť moci, či vnútorný tlak neosobných dejín vytláčajúci autentic-
kú osobnosť medzi nezvestných, to všetko sú prvky i dnešnej doby, ktorú Kafka tak 
výstižne a do hĺbky popísal. Divadelné predstavenie otvára cestu k spisovateľovi, 
ktorý možno mnohých svojím ťaživým a neľahkým textom odradil. Spracovanie ne-
ubíja a nezatemňuje, skôr s humorom odkrýva jednu z vrstiev Kafkovho románu.

Listy Milene
Preklad: Milan Žitný, scenár: Milan Žitný, Martin Gazdík a Viktor Kollár, drama-
turgia: Martin Gazdík, scéna: Kateřina Bláhová, choreografia: Ladislav Cmorej, 
hudba: Juraj Péč, réžia: Viktor Kollár
účinkujú: Branislav Bajus, Zuzana Šebová, Barbora Baszová

Divadelné spracovanie Ameriky pribli-
žuje divákom, a to aj tým, ktorí Kafkovo 
dielo nečítali alebo nedočítali, jeho videnie 
okolitého sveta. Listy Milene sú vstupom 
do Kafkovho vnútorného sveta. Charakte-
ristickú atmosféru jeho diel cítiť v Divadle 
Jána Palárika intenzívne počas celej 
inscenácie. Na malej štúdiovej scéne a vo 
vymedzenom čase sa odkrýva Kafkovo 
vnútorné napätie. Podarilo sa ho zachytiť 
predovšetkým vďaka citlivému výberu 
z množstva textov, ktoré sa dotýkajú len vzťahu k Milene Jesenskej Pollakovej. 

Spisovateľov vzťah k tejto žene vyznel dominantne existenciálne, tak ako je táto 
črta prítomná v každom jeho diele. V divadelnej hre bol pomocou tvorivého nápadu 
– Milena stvárnená v súbežných dvoch hereckých postavách – dokonale vystihnu-
tý jej vnútorný boj a zároveň naznačoval niekoľko podôb ženy, ktorými prešla vo 
svojom živote. Obaja „...tak plachí a bojazliví, skoro každý list je iný, skoro každý sa 
bojí toho predchádzajúceho listu a ešte viac odpovede naň...“ (Kafka Franz. Dopisy 
Milene. Praha, Český spisovateľ 1993. Str. 32) – vyznievajú presvedčivo. 

Vyzdvihnúť treba predovšetkým výkon hlavného hrdinu. Nezjednodušil si úlohu 
(niektoré texty mohol i čítať), ale dokázal vyše hodiny citovať naspamäť listy, kto-
rých čítanie je samo osebe obtiažne. Naštudovanie Listov Milene vďaka dramaturgii 
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Čo nám prinesie Trnavská hudobná jar?
Je zvláštne písať o jari s pocitom, že koleso času akýmsi nedopatrením zabudlo prejsť 

po zimných trasách. Listy v kalendári však nie sú totožné s tými, čo si obliekajú stromy, 
a tak, či sa nám to páči alebo nie, čas je nezávislý od našich myšlienok či pocitov. 

Záujem človeka skrotiť a ohraničiť dimenziu času potvrdzuje široká významová 
škála tohto pojmu. Vnímame náš voľný čas a čas strávený v práci, čas jedného ľudské-
ho života a celej generácie, zrýchlený čas mesta a jeho tak trošku spomalený pendant 
na dedine, čas tiež dokážeme naťahovať, spojiť ho s bombou, je motiváciou vedecko-
-technického pokroku a tiež múzou umenia.

Plynutie času dokonca môže so sebou prinášať príjemné prekvapenia. Listujúc v 
knihe Dejiny Trnavy v snahe vypátrať viac o histórii Trnavskej hudobnej jari, zistil 
som, že je to dáma stojaca dva roky pred svojou štyridsiatkou, čo je vzhľadom na prie-
merný vek jej podobných kolegýň úctyhodné.

Aká bude tohtoročná jar, ťažko predpokladať, možno sa len oprieť o slová meteoro-
lógov alebo veriť pranostikám. Čo nám prinesie hudobná jar v Trnave, však vieme už 
teraz. Trocha netradične začneme od konca, možno preto, lebo záverečný koncert si 
vďaka svojej forme i obsahu sám osebe zaslúži prívlastok „hudobná jar“: 31. mája totiž 
Trnava privíta najvýznamnejšie slovenské teleso v oblasti klasickej hudby Slovenskú 
filharmóniu s koncertom pod holým nebom na Trojičnom námestí.

Domáce hudobné teleso Trnavský komorný orchester spolu so sólistami slovenskej 
filharmónie a Slovenského národného divadla sa predstaví trnavským poslucháčom 
27. mája v Kine Hviezda. Ďalšou veľkou hviezdou jari, ktorá poteší mladšiu generá-
ciu, bude nepochybne Dan Bárta a Róbert Blazar trio 16. mája v Synagóge, po pr-
výkrát v Trnave. Podobne ako záverečný koncert hudobnej jari, aj jej otvorenie bude 
mať punc výnimočnosti – hudbu ďalekej Ázie a Austrálie prinesú do Trnavy Tibetské 
misy a Didgeridoo.

Dopočutia na jar.                                                                                                        -čav-

Podrobný program Trnavskej hudobnej jari prinesieme 
v aprílovom vydaní Noviniek z radnice. 

i výkonu hercov pôsobí ako celok kompaktne i autenticky s literárnou predlohou. 
Návštevník predstavenia má práve vďaka tomuto spracovaniu možnosť porozumieť, 
v čom je sila Kafkovho diela. V slovách, ktoré „sú pravdivé, nahé a bolestné “, ktoré 
písal človek a umelec takého „úzkostlivého svedomia, že dopočul i tam, kde druhí, 
hluchí, cítili sa bezpečne“ (Milena Jesenská, Národní listy 6. júna 1924).

Na okraj:
Kafka býva rôzne interpretovaný. V tomto kontexte vznikla ešte jedna, pre túto 

dobu charakteristická paralela. Divadelná hra sa dostala na stránky bulvárnej 
tlače. Nie z dôvodu kvalitného spracovania, ale na základe správy o zranení režisé-
ra. Mechanizmus funguje. Nielen ten, na ktorý upozorňoval Kafka, ale aj ten dôverne 
známy z médií. V nich, nanešťastie, nie vždy platí Kafkovo: „nie je v tom ani jediné 
slovo, ktoré by nebolo veľmi dobre zvážené“ (Ibid., str. 33).

A tak pre vlastnú poctivosť je lepšie hľadať pravdu s tými, ktorí si vážia slovo i ži-
vot sám.                                                                                                 Pavol TOMAŠOVIČ, foto: DJP
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Odhaľme vykrádačov našej kultúrnej pamäti 
Cyklus pre detektívov amatérov – I. časť

Z histórie poznáme skutočnosti o zlodejoch starožitností. Aj v Trnave môžeme nájsť 
krádeže a straty umeleckých predmetov. Jednou z najväčších bola krádež vzácnych 
muzeálnych predmetov v Západoslovenskom múzeu, kde boli ukradnuté aj predmety 
zo zbierky Spolku svätého Vojtecha, deponované v tomto múzeu po násilnom zrušení 
Múzea F. R. Osvalda v čase totality. 

V dejinách Trnavy, starších i nedávnych, jestvuje rad neznámych a zabudnutých sku-
točností. V cykle článkov chceme upozorniť na niektoré z nich ako úlohu pre amatérov 
– detektívov, historikov a pamätníkov, ale aj pre príslušné inštitúcie s prosbou o zaslanie 
informácií, zaprášených stôp a stanovísk. Pomôžte aj vy doplniť dejiny Trnavy.

V katalógu výstavy konanej v Nitrianskej galérii v októbri 1968 pod názvom „Jozef 
Pospíšil 1897 – 1968“ nachádzame nasledovnú informáciu:

Pamätné tabule vedeckým a kultúrnym dejateľom
1932 ... realizoval Pamätnú dosku F. Urbánka v Trnave
(v Zozname diel sochára J. Pospíšila je údaj, že v roku 1931 vyhotovil Bustu Ferka 

Urbánka, v. 60 cm, ktorá je v majetku SNM v Martine).
Výzva našim čitateľom: Zašlite do redakcie Noviniek z radnice alebo na adresu bchmelik@tru-
ni.sk informácie o pamätnej tabuli Ferka Urbánka.                                     Bohumil CHMELÍK

Rozprávková Noc s Andersenom v knižnici
Siedmy ročník obľúbeného podujatia pre deti Noc s Andersenom pripravuje v noci 

z 30. marca na 1. apríl Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. V zmysle tohtoročného hesla 
„Rozprávkový duch, vitaj medzi nami a zabávaj sa s nami...!“ prežijú malí čitatelia noc 
plnú rozprávkovej zábavy. Pripravené je pre ne nielen predčítanie rozprávok, ale aj stret-
nutia so zaujímavými ľuďmi, súťaž a tvorivá dielňa. Malí internetoví maniaci budú mať 
možnosť „četovať“ s kamarátmi zo Slovenska, Česka, Poľska a Slovinska.  

Noc s Andersenom sa po prvý raz uskutočnila v roku 2000 pri príležitosti výročia 
narodenia Hansa Christiana Andersena v Knižnici Bedřicha Beneše Buchlovana 
v Uherskom Hradišti, odkiaľ vtedy deti posielali deti prostredníctvom internetu po-
zdravy samotnému Andersenovi a všetkým priaznivcom dobrej detskej knihy. Chýr 
o rozprávkovej noci sa rýchlo šíril, v roku 2002 už nocovalo viac ako 1 500 detí a 300 
dospelých v 72 českých knižniciach a ako prvá na Slovensku sa pripojila do projektu 
aj Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Postupne počas rozprávkových nocí plných dob-
rodružstiev na rôznych miestach začal vznikať malý rozprávkový les, ktorý by už dnes 
mal mať dovedna viac ako pol tisícky „rozprávkovníkov“ (fabularius anderseni). Jeden 
z nich rastie aj v historickom centre nášho mesta – v záhrade KJF. 

Ako prezrádzajú správy od množstva účastníkov z najrôznejších miest, na podujatiach 
nechýbali okrem rozprávkových bytostí a historických osobností ani farári, spisovatelia, 
primátori a poslanci miestnych samospráv. Zvieraciu ríšu zastupovali najmä psíky, zaja-
čiky, papagáje, rybičky, korytnačky a hady. Hlad a smäd pomáhali nocľažníkom zahnať 
rozprávkové maškrty nielen z kuchýň dobrých mamičiek, ale aj od ochotných sponzorov. 
Popularita rozprávkovej noci stále stúpa, minulý rok ju prežilo až 14 669 detí a 2 590 
dospelých na viac ako 487 miestach na Slovensku, v Čechách, na Morave, v Nemecku, 
Poľsku i Slovinsku.                                                                                                           -eu-
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Peter Rónai – Mixed memory
Galéria Jána Koniarka – Kopplov kaštieľ

kurátor výstavy: Vladimír Beskid

Ako už napovedá samotný názov výstavy, aktuálny 
projekt Petra Rónaia naozaj remixuje niekoľko umelec-
kých štýlov, nápadov a výrazových prostriedkov. Hoci 
pre zjednodušenie môžeme označiť výstavu ako „vide-
oinštaláciu“, pozornejší návštevník bude polemizovať 
o tom, či prevažuje téma fotografie, videa alebo počí-
tačových efektov. Azda najpresnejšie charakterizuje 
výstavu pomerne neurčitý pojem „digitálna koláž“. 

Pri zbežnom pohľade dominujú rozmerné, čierno-
-biele, často zdeformované autoportréty, ktoré ešte 
zvýrazňuje ich prevedenie vo forme „surovej“, rastrovej 
fotografie. Po krátkom čase si však uvedomíme, že 
podstatný prvok, ktorý dodáva celej inštalácii jej cha-
rakteristický výraz, je malé video uprostred každej fo-
tografie. Premieta nám rôzne situácie, od konkrétnych až po abstraktné, akoby sme 
mohli nahliadnuť do najhlbšieho vnútra autorových vízií a osobného mikrosveta. 
Doslova vidíme, čo sa deje v autorovej hlave a čítame jeho najintímnejšie myšlienky, 
pravda, vo forme symbolov a metafor. Dojem rýchleho sledu nápadov umocňuje časté 
striedanie veľkosti záberov a ich kompozície, prelínanie zvukov či hudby a meniace 
sa osvetlenie. Tieto prostriedky dodávajú kompozícii dramatickosť a emocionálny 
náboj. Napriek zdanlivej nesúrodosti predstavuje trinásť autoportrétov uzavretý 
celok s úvodným aj záverečným videom, ktoré akoby rekapitulovali umelcov životný 
príbeh. Jednotlivým životným fázam zodpovedajú aj názvy konkrétnych projekcií: 
Nová vážnosť, Autoreverse a.i.  

Premenlivosť videa a zdanlivo pevný rámec fotografií sa však prelína aj s opač-
ným kontrastom. Zdeformované, akoby roztečené tváre nám pripomínajú limity 
a premeny ľudského tela a nestálosť jeho vonkajšej podoby (starnutie, striedanie 
emócií...). Na druhej strane pevne ohraničený obdĺžnik videa umiestnený symet-
ricky prísne uprostred čela naznačuje, že sú to práve myšlienky, hoci nestále, ktoré 
formujú a determinujú osobnosť človeka. 

Akad. maliar profesor Peter Rónai (*1953, Budapešť) je popredný slovenský 
umelec, ktorý sa venuje najmä videoinštaláciám. Vyštudoval maľbu na VŠVU 
v Bratislave (prof. J. Želibský, 1974), maľbu a grafiku na Maďarskej Akadémii 
výtvarných umení (prof. I. Koczis, 1976) v Budapešti a teóriu fotografie na tej istej 
škole. V období 1990 – 93 bol spolu s Júliusom Kollerom členom skupiny Nová váž-
nosť. V roku 1990 pedagogicky pôsobil na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, 
o tri roky neskôr vyučoval konceptuálne umenie na FaVU v Brne. Dnes vedie ateliér 
video na FaVU v Brne, pôsobí tiež ako vedúci katedry umeleckej komunikácie na 
Fakulte masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.                                           

Michal MIRONOV, GJK
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Ako som premohol tasmánskeho vakovlka
V lete 1981 som spieval a hral na basgitaru v kapele vtedy slávneho päťdesiatpäť-

ročného bratislavského bubeníka Džeryho Shejbala vo švajčiarskom Zürichu v jednej 
pivárni na rohu Bahnhoffstrasse. Hral s nami klávesový hráč Honza Meyer so svojou 
manželkou, gitaristkou a speváčkou Věruškou z Prahy. Na saxofón a flautu s nami hrala 
tretia Džeryho žena, dvadsaťdvaročná švajčiarska učiteľka Katrin. V kapele sa hovori-
lo, že si ju Džery vzal kvôli daniam. Švajčiarskym úradom tvrdil, že za ňu platí dane 
v ČSSR a u nás tvrdil úradom presný opak. Bolo to výnosné, lebo jediná slovenská hu-
dobná agentúra Slovkoncert vtedy stŕhala kapelám, ktoré hrali na západe, až päťdesiat 
percent z toho, čo krvopotne zarobili.

Bývali sme nad pivárňou a okrem nášho bytu tam boli aj dva bordely. Keď sme sa po 
tvrdej šichte v pivárni chceli vyspať, zamestnankyne nám vstupovali do snov výkrikmi 
vášne alebo krikom o pomoc. Aby kapela pri hraní na pódiu nedriemala, Džery nám 
striktne doporučil kúpiť si v lekárni navoskované štuple do uší. Tak som konečne opäť 
začal spávať, snívať a chodiť na prechádzky. 

Na jednej z nich som v uličke za pivárňou, v ktorej sme hrali, objavil krachujúci obchod 
so športovými potrebami. Pred obchodom boli vystavené lyže najlepších svetových zna-
čiek, pár za 5 až 10 frankov. Bola to vtedy pre človeka zo socialistického tábora nevídaná 
vec – krachujúce obchody sme síce mali aj u nás, ale bez tovaru a ceny boli pevné, štátom 
garantované. Ako sa blížil čas totálneho zatvorenia obchodu, každý deň boli lyže so 
všetkým, čo k nim patrí, teda aj s palicami, špičkami, pätami a staršími typmi nových 
lyžiarskych topánok, lacnejšie. Nakoniec boli zadarmo. Nelenil som. Postupne som si do 
izby dotiahol šestnásť párov lyží s kompletným príslušenstvom a všetko vzorne zabalil.

Potom som ich so sebou vláčil po všetkých miestach, kde sme hrali. Boli so mnou v pod-
niku Terasse pri Zürišskom jazere, vo francúzskom kantone v podniku La Scala v Neu- 
chatelli a nakoniec aj v Bazileji. Tam som stretol bývalú kolegyňu z trnavskej kapely 
Optimist sextet, vynikajúcu slovenskú speváčku Gizelu Semančíkovú.    

Pred koncom môjho angažmán u Džeryho som si vo Wangene an Aare – rodisku našej 
saxofonistky Katrin, kúpil od majiteľa čerpacej stanice za 600 švajčiarskych frankov naj-
lepšie auto svojho života. Bol to v poradí druhý typ mikrobusu Volkswagen, už s nedeleným 
predným sklom, so vzduchom chladeným motorom – boxerom s obsahom 1 600 centimetrov 
kubických. S ním som potom najazdil po Európe vyše milióna kilometrov. To auto ma nikdy 
a nikde nenechalo v štichu, za čo som mu po rokoch prepožičal čestný názov Auto hrdina. 

Wangen an Aare patril do bernského okresu. Na polícii v Berne som si vybavil pre 
kúpený mikrobus aj vývozné čísla s hnedým medveďom. Malo to obrovskú výhodu. Pred 
domom, kde sme v Bazileji spali, sa mohlo hodinu parkovať bez platenia. Švajčiarski po-
licajti vozidlá z cudziny, a zvlášť zo socialistického tábora, prísne kontrolovali. Kriedou si 
na autách urobili čiarku na pneumatike a ceste. Ak po hodine neboli čiarky od seba, na-
písali pokutový lístok a zastrčili za stierač. Džery s Honzom Meyerom ho tam nachádzali 
takmer každý deň. Po istom čase konečne pochopili situáciu a každú hodinu vybiehali 
von, aby autá potlačili aspoň o centimeter – dva dopredu alebo dozadu. Za normálnych 
okolností to ešte šlo, ale horšie bolo, že chodili tlačiť aj vtedy, keď sme hrali. 

Ja som taký problém nepoznal. Moje auto malo evidenčné číslo Bernu a švajčiarski policajti 
na svojich nedali dopustiť. Dali mi pokoj. Nedalo sa to však povedať o mojom vrede na dvanás-
torníku, ktorému sa vo Švajčiarsku začalo utešene dariť. V Bazileji som dostal izbu bez okien, 
ktorá susedila so sálou najväčšieho kina v meste, kde práve vtedy od rána do rána premietali 
najnovší film s Jamesom Bondom – For your eyes only. Navoskované štuple z Zürichu neboli 
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dimenzované na taký nápor decibelov. Behom niekoľkých dní som sa nedobrovoľne naučil na-
spamäť všetky dialógy a filmovú muziku a o spánku sa mi už ani nesnívalo. 

A tak som sa jedného dňa kvôli Jamesovi Bondovi, vredu a všetkým hlúpostiam, čo pod-
porovali jeho rast, rozlúčil v Bazileji s Džeryho kapelou, naložil si do auta basovú aparatú-
ru s basgitarou Rickenbeaker 4001 (ktorú som kúpil od Koleniča zo skupiny Taktici tesne 
predtým, než emigroval) a samozrejme, aj šestnásť párov lyží s príslušenstvom. 

Keď som v Bazileji prechádzal colnicou do vtedy ešte bývalej Nemeckej spolkovej repub-
liky, švajčiarsky colník si všimol v mojom služobnom pase kopec razítok zo Sovietskeho 
zväzu, kde som predtým koncertoval. Na poslednej strane pasu objavil neidentifikovateľné 
znaky v azbuke, čo mi tam dali bábušky v banke vo Vešenskom – Šolochovovom rodisku na 
Done, keď som tam menil šek za peniaze. Švajčiarsky colník zvážnel a celý môj pas dôklad-
ne odfotografoval. Pravdepodobne tak urobil medvediu službu západným tajným službám, 
lebo kódy bábušiek zo sovietskej banky vo Vešenskom nemohol rozlúštiť ani James Bond. 

V rakúskom Salzburgu som miesto na Viedeň šibol na Villach, lebo tam, pri slovin-
ských hraniciach, bol v tábore pre emigrantov môj kamarát, Trnavčan Gusto Uhrík, pre-
zývaný Mates, so svojou manželkou Kristínkou, dcérkou Soňou a vyše polročným synom 
Tomášom. Prezývku dostal podľa vtedy populárnej televíznej tipovacej hry, kde sa vylo-
sovaným loptičkám – matesom vytiahlo z hlavy uško s číslom. Ušká Gustina Uhríka sa 
ne navlas podobali a vyzeral, akoby bol permanentne vylosovaný. 

Keď som na druhý deň odchádzal, viezol som si z tamojšieho vrakoviska aj skorodo-
vaný motor na súčiastky. Na hraničnom prechode v Bergu som zastal pred polnocou. 
Rakúskych colníkov vôbec nezaujímalo, či som si kúpil auto. Potom som musel prejsť cez 
územie „nikoho“ medzi československou a rakúskou colnicou, kde som si na menšom par-
kovisku vpravo všimol asi päť – šesť západných áut, ktoré s výrazom hlbokého zmierenia 
sa s večnosťou nehybne stáli a tíško korodovali. Vtedy som ešte netušil, že už čoskoro 
pochopím, prečo to robia.

Naši colníci najprv zistili, že mi z niekoľkých stokorunáčiek, ktoré som mal zapísané 
na colnom a devízovom vyhlásení, chýbajú dve. Ja som v tom bol nevinne, to môj ne-
spratný vred si vynútil, aby som nám za ne na ceste vlakom z Viedne do Zürichu kúpil 
ležadlo. Povedal som to colníkom, ale zjavne ich to neoslovilo, lebo neustále opakovali: 
„Súdruh muzikant, vy ste porušili colný a devízový zákon! Vy rozhadzujete na západe 
československé socialistické peniaze!“ Nakoniec si zapísali, že môj vred treba ešte preve-
riť a začali riešiť kúpu mikrobusu. 

Ukázal som im blok, na ktorom stálo, že som auto kúpil za 600 švajčiarskych frankov. 
Colníkov to opäť naštvalo a začali na mňa kričať: „Ukážte nám potvrdenie, koľko ste 
vlastne v tom Švajčiarsku zarobili! Dokážte, že ste si to auto mali za čo kúpiť!“... 

Márne som ukazoval pečiatky v pase, kedy som vycestoval s Džerym Shejbalom a ako 
dlho som s ním hral. Boli takmer oprávnene presvedčení, že slušný, zákony rešpektujúci 
človek z Československa nemôže tak rýchlo zarobiť na auto. Nezapôsobili na nich ani zá-
hadné kódy z banky vo Vešenskom. Povedali, aby som si z auta vybral najnutnejšie veci 
a zavolali mi taxík. Samozrejme, na môj účet. Predtým som však musel vyviesť moje „nové“ 
jedenásťročné auto k tým tíško korodujúcim v území „nikoho“ medzi Rakúskom a bývalou 
ČSSR. Lyže s príslušenstvom a motor na súčiastky v mikrobuse zatiaľ nikto neobjavil.

Na druhý deň som zašiel na Slovkoncert v Bratislave, kde som dostal od Ing. Huťku 
potvrdenie, koľko som na západe s Džerym zarobil. Problém bol však v tom, že som 
nemal víza, aby som si na rakúsku stranu pre auto mohol ísť. Došlo mi, že víza zrejme 
nemali ani tí, autá ktorých hnili, teraz už aj s mojím, medzi Rakúskom a ČSSR na hra-
ničnom prechode Berg. 
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Našťastie, mal som na pasovom oddelení Slovkoncertu priateľku Noriku Suranovskú, 
ktorá zistila, že jednu cestu ešte nemám vyčerpanú, a tak mi víza do Rakúska vybavila. 
Bol to zázrak. Hneď som sa vydal električkou do Petržalky, aby som sa dostal čo najbliž-
šie k Bergu. V električke sa viezli aj psohlavci. Boli to vojaci slúžiaci na hraniciach, ktorí 
mali na uniforme odznak so psou hlavou. Povedal som im, že idem do Rakúska a oni ma 
ochotne informovali, kde mám vystúpiť, aby som to mal na colnicu najbližšie. Neprešiel 
som pešo od zastávky ani sto metrov a už ma brala vojenská eskorta. Doviezli ma k jed-
nej menšej budove pri ceste na Berg, nešetrne vyklopili z gazíka a jeden z nich odbehol 
po službukonajúceho dôstojníka. 

Ten dobehol o pár sekúnd zadýchaný, s vyplazeným jazykom ku mne a pýtal sa, kam 
mám namierené. „Do Rakúska,“ odvetil som. Opäť zalapal po dychu. „Papiere! Dokla-
dy!,“ zvrieskol. Keď som mu ich dal, vbehol s nimi opäť do budovy. Čas plynul, vyše 
polhodiny sa nič nedialo, tak som si sadol na múrik pred budovou. Zrazu som začul ostrý 
hlas: „Pozor!“ Keď som sa nechápavo obzrel, čo sa vlastne deje, ozvalo sa hlasnejšie: „Po-
stavte sa do pozoru, človeče!“ 

Obzrel som sa aj na druhú stranu, aby som zistil, od koho a komu je povel určený. 
Zrazu sa ozval povedomý zvuk. Jeden z psohlavcov natiahol samopal a smrteľne vážne 
ním na mňa mieril. Pri pohľade do jeho hlavne som si spomenul na moskovské letisko 
Šeremetevo, kde nás s Jožkom Móricom v septembri 1979 eskortovali sovietski vojaci 
pod namierenými obtiahnutými samopalmi do lietadla. Toto bol ale náš vojak... 

O nejaký čas vyšiel dôstojník a s mrzutou tvárou mi podal doklady: „Môžete pokra-
čovať smerom k hranici.“ Bol som asi kilometer od Bergu, keď pri mne zastavil hnedý 
žigulík s bratislavskou značkou a fúzatý ujo v čiernej rádionke, tmavých okuliaroch 
a čiernom koženom kabáte sa ponúkol, že ma zvezie na čiaru. Hovoril, že pozná všetkých 
bratislavských muzikantov. S kým vraj hrám a koľko zarobíme bokom... „Bol som vonku 
s Džerym Shejbalom,“ odtušil som. 

„Toho nepoznám,“ povedal a očividne ho to mrzelo. Chudák, iste si chcel splniť svoju 
spravodajskú povinnosť a porozprávať sa so mnou o muzikantskom živote, len netrafil 
na tú správnu strunu. 

Na colnici som bez problémov odkráčal na rakúsku stranu, nasadol do auta a vydal 
sa ústrety ďalším nástrahám reálneho socializmu. Naši colníci sa náramne čudovali, že 
mám víza. Potom sa ešte viac čudovali, že keď ich už mám, prečo som nešiel až do Ra-
kúska na nákup. Niečo im na tom nesedelo. Nesprával som sa ako bežný občan ČSSR. 
Naliehavo potrebovali zistiť, kde je pes zakopaný. A tak mi jeden z nich len tak mimo-
chodom povedal, aby som otvoril zadné dvere mikrobusu. Keď baterka ožiarila hŕbu lyží, 
lyžiarskych topánok a motor na súčiastky, colník vypúlil oči a zrazu tiež nemohol lapiť 
dych. „A to je čooo?“ zaryčal ako tasmánsky diabol. 

„Šestnásť párov rôznych typov nových, ale zastaralých západných lyží, lyžiarske topán-
ky, viazania, palice a ešte tam mám motor z vrakoviska na súčiastky,“ podal som podľa 
môjho názoru dostatočne vyčerpávajúce hlásenie. 

Strašne zavyl, teraz ako tasmánsky vakovlk, rozhodil ruky a opakovane kričal, že to nie 
je možné. „Ukážte mi doklady, koľko to stálo,“ vyl ďalej. „Bolo to zadarmo,“ skúsil som ho 
upokojiť. Márne. Tak som sa naštval: „Keď mi neveríte, ja to tu všetko vyhodím do jarku!“

„Mňa tu šľak trafí, mňa tu šľak... Vy, vy, vyyýý..., ste dnes definitívne docestovali!“, 
kričal vakovlk a vyzeralo to, že bude mať v oboch prípadoch pravdu. Vytiahol som preto 
fľašu koňaku, ktorú som kúpil v rakúskom Hofferi a podával som mu ju. 

To ho ešte viac rozbesnilo. „Človeče,“ nepríčetne reval, „ja vás tu už dve hodiny j...., a vy 
mi teraz dávate fľašu?“ 
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Potom zrazu rezignovane vyfučal a beznádejne mávol nado mnou oboma rukami. Zavo-
lal mladého colníka, ktorý nás s chuťou pozoroval a prikázal mu: „Dokonči ho!“   

Mladý ma promptne dokončil. Vyrubil mi na všetko, čo bolo v aute, clo 1 600 korún 
československých, zobral fľašu koňaku, a ja som bol zrazu z najhoršieho vnútri. Doma. 
Na Slovensku!  

Nuž čo, nejaké lyže som popredal a potom som pre moju skupinu Pramene vybavil 
hranie v Hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši. Odtiaľ bol len kúsok na svahy Nízkych 
a Vysokých Tatier. A tak som dobre vyzbrojený mohol nadviazať na svoju voľakedajšiu 
úspešnú kariéru horského zvodcu.                                                              

Marián MRVA

Spartakovské nádeje na turnaji v Zabrze,
tanečné páry z partnerského poľského mesta v apríli do Trnavy

Mestá Trnava a Zabrze majú bohaté priateľské kontakty. O pohostinnosti našich poľských 
partnerov sa minulý mesiac presvedčila ďalšia športová výprava zo „slovenského Ríma“.

Starší dorastenci FC Spartak Trnava (tréner Ivan Hucko, vedúci výpravy Peter Mo-
ravčík, masér Patrik Gogolák) skončili na 6. mieste, spomedzi ôsmich družstiev štyroch 
krajín, v 15. ročníku Pohára prezidenta mesta Zabrze v halovom futbalovom turnaji 
hráčov do 19 rokov. Najznámejšie a najkvalitnejšie obsadené zimné podujatie mladých 
futbalistov v Poľsku sa hralo 10. a 11. februára v priestrannej mestskej hale MOSiR-u, 
na ihrisku o rozmeroch 102 x 56 metrov (každý zápas 1 x 40 minút). 

Pobyt mladých spartakovcov vo vyše 183-tisícovom Zabrze technicky realizovalo Mesto 
Trnava. Poľskí hostitelia z tamojšej mestskej radnice, na čele s Andrzejom Kobialkom, 
venovali našej výprave všestrannú pozornosť. Išlo o recipročný pobyt za účasť Górnika 
Zabrze v minuloročnom letnom turnaji Trnava Cup na ihriskách Lokomotívy. 

Výsledky Trnavčanov v partnerskom poľskom meste – základná skupina: SG Wat-
tenscheid 09 (Nemecko) 1:2 (skóroval Guldan), MKS Polonia Varšava 5:1 (Sedlák 2 – jeden 
z 11 m, Guldan, Súkenník, Trulík), SKS Gwarek Zabrze (majster Poľska) 1:1 (Šajbidor z 
11 m); o 5. miesto: MSPN Górnik Zabrze 0:0 (na pokutové kopy 3:2 pre domácich). Konečné 
poradie: 1. Gwarek Zabrze, 2. F.C. Baltica Kaliningrad (Rusko), 3. SMS Lodž, 4. SG Wat-
tenscheid, 5. Górnik Zabrze, 6. Spartak Trnava, 7. Hutnik Krakov, 8. Polonia Varšava. 

„Huckovcom“ k postupu do finále chýbal krôčik: výhra v poslednom zápase základnej 
skupiny nad obhajcom prvenstva, domácim Gwarekom (duel sa skončil deľbou bodov)... 
V známej poľskej metropole baníctva a hutníctva reprezentovalo Trnavu a svoj klub 15 
mladých spartakovcov: Ivan Bránsky, Tomáš Kecskéš, Filip Šajbidor (kapitán), Maroš 
Hutár, Ivan Cíferský, Igor Súkenník, Martin Železník, Ondrej Trulík, Martin Káčer, 
Samuel Poláček, Martin Vido (kvôli zvýšenej teplote však do turnaja nezasiahol), Tomáš 
Sedlák, Martin Guldan, Tomáš Lukačovič a Pavol Zázik (poslední dvaja z mládežnícke-
ho B-družstva). Kvôli zraneniu zostala doma pätorka Habán, Ivanovič, Krupa, Rehák, 
Renert, kým dorastenecké trio Boháček, T. Hanzel, Procházka sa pripravovalo na novú 
sezónu s A-mužstvom Jozefa Šurana na Tureckej Riviére.

Vedenie trnavskej športovej výpravy prijala nová prezidentka mesta Zabrze pani 
Malgorzata Maňka-Szulik. Podľa jej prísľubu, na prvú oficiálnu návštevu Trnavy sa 
chystá budúci mesiac. Stane sa tak pri príležitosti medzinárodného festivalu Grand Prix 
Tyrnavia 2007 v tanečnom športe O pohár primátora mesta (14. – 15. apríla), ktorého sa 
zúčastnia aj súťažné páry zo Zabrze.                                             Jaroslav LIESKOVSKÝ 
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Po ročnej prestávke opäť plavecká paráda,
Pohár mesta Trnavy dostane zelenú 17. a 18. marca v krytom bazéne MtF 

 ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM OCENILO NAJLEPŠÍCH – V príjemnom prostredí Relaxu 
na Rybníkovej ulici sa stretli účastníci slávnostného vyhlásenia výsledkov 7. roční-
ka ankety O najlepších športovcov trnavského ŠG. „Vaša škola patrí medzi známe 
liahne úspešných reprezentantov SR,“ povedal predseda Slovenského olympijského 
výboru František Chmelár. V doterajších šiestich ročníkoch získala prvenstvo špor-
tová gymnastka Zuzana Sekerová (účastníčka OH v Sydney 2000 a Aténach 2004), 
trikrát športový strelec Marián Kovačócy (juniorský majster sveta a majster Európy), 
plavkyňa Kamila Korčeková (účastníčka MEJ v plávaní) a športová strelkyňa v bro-
kových disciplínach trap a skeet Monika Zemková (účastníčka MSJ a MEJ). Poradie 
na medailových priečkach za rok 2006: 1. Monika Zemková, športová streľba (6. 
v MSJ, 4. v MEJ, 5. v Európskom pohári žien v Slovinsku, 25. vo Svetovom pohári 
žien v Soule, 4. v M SR žien), 2. Mária Homolová, športová gymnastika (účastníčka 
MS žien v Dánsku a ME žien v Grécku, 4. na bradlách a 5. na kladine vo Svetovom 
pohári v Maribore, medzinárodná majsterka SR na bradlách a v prostných, majster-
ka SR žien vo viacboji), 3. Svetlana Lazareva, športový aerobik (21. v MS žien v Číne, 
4. v MM SR žien, majsterka SR žien).

 V MARCI MEDZINÁRODNÝ PLAVECKÝ MÍTING – Po ročnej odmlke, zapríčinenej 
technickými problémami v krytom bazéne Materiálovotechnologickej fakulty STU 
na Ulici Jána Bottu, opäť sa hlási o slovo najvýznamnejší medzinárodný plavecký 
festival v „dvadsaťpäťke“ na Slovensku. Pohár mesta Trnavy príde na rad 17. a 18. 
marca. Po oba dni sa začnú preteky o pol desiatej. Usporiadatelia (plavecký oddiel TJ 
STU, Mesto Trnava, MtF STU a Slovenská asociácia univerzitného športu) zaradili 
do programu 33. ročníka 26 disciplín. V tej hlavnej (200 m motýlik) držia rekordy mí-
tingu poprední reprezentanti SR a ČR Martina Moravcová (Kúpele Piešťany, 2:07,45 
min – r. 2004) a Květoslav Svoboda (TJ Znojmo, 1:58,72 min – r. 2002). Priaznivcom 
ponúkne túto „mokrú“ lahôdku sobotná nádielka od 16. h. Tešiť sa však môžu aj na 
ďalšie bonbóniky víkendového sviatku. Napríklad piatou súťažou úvodného predpo-
ludnia bude Memoriál Jozefa Stanka (muži, 200 m znak). Táto spomienková disciplí-
na na nezabudnuteľnú osobnosť trnavského plávania má rekordéra v chorvátskej 
legende Gordanovi Kožuljovi (1:56,91 min – r. 2002). V šiestich prípadoch sa postavia 
na bloky žiacke nádeje. V rekordnej listine figuruje aj jedno meno trnavského talentu, 
Pavol Heretík z usporiadajúcej TJ STU pred tromi rokmi zaplával 100 m polohových 
pretekov žiackeho „áčka“ za 1:04,96 min.  

 VÍTANIE JARI V MARATÓNKACH – Už sedemnásty raz sa pobeží v stredu 21. marca 
o 17. hodine tradičné masové podujatie na úvod nového ročného obdobia. Randevú vy-
trvalcov je určené všetkým záujemcom, najmä kondičným a rekreačným bežcom zdra-
via. Pelotón bude krúžiť tridsať minút na conipurovom ovále Mestského atletického 
štadióna Antona Hajmássyho. Hodinu pred dospelými sa postavia na štart účastníci 
žiackej dvanásťminútovky. Vecné ceny do pretekárskej tomboly venuje mestský ma-
gistrát, ktorý chystá preteky spolu s atlétmi Slávie a centrom voľného času Kaloka-
gatia. Podrobnejšie informácie poskytne záujemcom referát telesnej kultúry a športu 
MsÚ na Trhovej 3 (nové číslo telefónu: 32 36 129).                    Jaroslav LIESKOVSKÝ



novinky 
z radnice marec 2007Zdravé mesto

Recepty na zeleninové jedlá

Kurz zdravej výživy v nových priestoroch
Mesto Trnava v spolupráci s občianskym 
združením Život a zdravie pripravuje už po 
dvanásty raz bezplatný kurz zdravej výživy 
pre všetkých, ktorí chcú týmto príjemným 
spôsobom zlepšiť svoje zdravie. Tento rok 
sa tradičný Kurz zdravej výživy bude usku-
točňovať od 10. apríla každý utorok o 17.30 
h v priestoroch spoločenskej sály Združenej 
priemyselnej školy na Komenského ulici. 
Na desiatich stretnutiach kurzu sa náv-
števníci dozvedia, aká strava je vhodná 
na prevenciu, posilnenie imunity alebo pri 
liečbe niektorých ochorení. Ďalšie informá-
cie budú uverejnené v Novinkách z radnice 
v mesiaci apríl.   

Kancelária Zdravé mesto Trnava 
a lektori OZ Život a zdravie

Vplyv globálneho otepľovania na zdravie

Kancelária Zdravé mesto Trnava vás 
pozýva na prednášku piateho ročníka cyklu 
Zdravie všetkými pohľadmi (Škola verejné-
ho zdravia) na tému Globálne otepľovanie 
a zdravie – vplyv klimatických zmien na 
ľudské zdravie, ktorá sa uskutoční 29. 
marca 2007 o 17.00 h v zasadačke na Tr-
hovej ulici 2. Prednášať bude PhDr. Marek 
Majdan, PhD., z Fakulty zdravotníctva 

a sociálnej práce Trnavskej univerzity. 
Garant: prof. Bohumil Chmelík, Trnavská 
univerzita.
25. marec – Deň počatého života  
V roku 1999 bol zverejnený dokument De-
klarácia práv počatého dieťaťa. Deklarácia 
definuje práva tých najmenších svojou 
telesnou veľkosťou, ale hodnotou rovných 
každej ľudskej bytosti. Od tej doby si kaž-
doročne pripomíname 25. marca jednu zo 
základných hodnôt civilizácie lásky – hod-
notu ľudského života. Hodnotu, ktorá nás 
utvrdzuje v uznaní a ochrane života od 
počatia až po prirodzenú smrť. 

Každoročnú kampaň 25. marec – deň po-
čatého života pripravujú mimovládne orga-
nizácie zjednotené v občianskom združení 
Fórum života. Pravidelnou celoslovenskou 
kampaňou šíria úctu ku každému ešte ne-
narodenému dieťaťu a zdôrazňujú potrebu 
chrániť ľudský život od počatia.

Ciele kampane podporíme nosením bielej 
stužky na odeve v dňoch 20. až 26. marca. 
Biela stužka je symbolom rešpektovania 
práva na život od počatia. Ochrana človeka 
od počatia je významná všeľudská hodnota.

Informácie: www. forumzivota.sk
prof. MUDr. Bohumil Chmelík, TU

Dariin šalát

Potrebujeme: Ľadový šalát, cesnak, biely jogurt, kukuricu v konzerve, soľ, korenie (provensal-
ské bylinky a čierne korenie), ďalšiu zeleninu podľa chuti, napr. reďkovku, uhorku, mrkvu.

Zeleninu očistíme, nakrájame na malé kúsky, zalejeme zálievkou, premiešame a ne-
cháme odstáť v chladničke.   

Zálievka: Do jogurtu roztlačíme cesnak, pridáme soľ, korenie, môžeme obohatiť 
troškou panenského olivového oleja – všetko podľa chuti.

Podávame s čiernym chlebom alebo s celozrnným pečivom.
Recept do súťaže Dni zdravia 2006 zaslala pani Miroslava Targošová z Trnavy

Odporučenie pre zdravie: Konzumujte jablká, mrkvu, banány, cesnak, cibuľu, chren, 
orechy, ľanové, tekvicové a slnečnicové semienka.

Pripravuje MUDr. Bohumil CHMELÍK

Zdravé mesto v skratke
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Nalejme si čistého vína. Pijeme na zdravie?
Často sa stretávame s odporúčaním konzumovať alkohol (najmä červené víno) 

s tým, že má pozitívne účinky v prevencii srdcovo cievnych ochorení, osobitne v pre-
vencii ischemickej choroby srdca. 

Napätie a starosti každodenného života nútia človeka k úniku od reality všedných 
dní a vzbudzujú v ňom túžbu po šťastí, po niečom príjemnom a nevšednom. Múdry 
človek dosiahne to, po čom túži, svojou aktívnou činnosťou, pracovným úsilím alebo 
dôvtipom. Od pradávna sa však ľudia snažia dosiahnuť tento cieľ i inými cestami, 
napr. chemickým ovplyvňovaním mozgu drogami, na ktoré pri ich opakovanom užívaní 
vzniká návyk a postupne so zvyšovaním dávky sa vyvinie na drogách úplná závislosť. 

Alkoholu sa u nás v posledných rokoch venuje len okrajová pozornosť, hoci ide 
o najčastejšie užívanú legálnu návykovú psychoaktívnu látku, ktorej konzumácia 
v spoločnosti spravidla vysoko tolerovaná (zakomponovaná do mnohých spoločen-
ských rituálov) vedie k vývoju závislosti (psychickej aj fyzickej) a spôsobuje vážne 
zdravotné, ekonomické aj ľudské škody.

Prestal existovať problém s alkoholom? 

Neprestal existovať, skôr naopak, stále narastá, o čom svedčí skutočnosť, že nad-
merná konzumácia alkoholu sa posúva do nižších, ale i vyšších vekových skupín 
a výrazne sa zvyšuje konzumácia alkoholu u žien.

Štatistiky udávajú, že na Slovensku dnes problémovo pije asi 1,5 milióna ľudí 
a niekoľko tisíc ľudí ročne na následky alkoholizmu zomiera. Svetová zdravotnícka 
organizácia vyhodnotila alkohol ako 3. najčastejší rizikový faktor pre poškodenie 
zdravia, pričom 1. miesto pripadlo hypertenzii a 2. tabaku. Alkohol je aj najčas-
tejšou príčinou smrti u mužov vo veku 15 až 30 rokov. Chronický abúzus alkoholu 
skracuje predpokladanú dĺžku života o 10 až 12 rokov. Jednak býva priamou príči-
nou smrti (akútna otrava alkoholom), ale spôsobuje aj závažné smrteľné ochorenia 
(pečeň, pankreas, srdcovo cievne ochorenia), resp. fatálne dôsledky (hypertenzia, 
mozgové komplikácie, zápal pľúc, rakovina, tuberkulóza) a tiež úzko súvisí s tra-
gickými nehodami, úrazmi a samovraždami. Pitie alkoholu v tehotenstve spôsobuje 
malformácie plodu a rôzne vývinové poruchy.

Takisto závažný je vplyv alkoholu na duševné zdravie (poruchy nálad, depresia, 
úzkosť, precitlivenosť, sebaľútosť, zlosť, nenávisť, agresivita, nedostatok sebaúcty). 
V duchovnej sfére vedie alkoholizmus k vnútornej prázdnote, duchovnému spustnu-
tiu, strate zmyslu života, odcudzeniu a izolácii.

K vážnym sociálnym dôsledkom alkoholizmu patria narušené spoločenské vzťahy, 
rozvodovosť, strata zamestnania a kriminalita. Stúpajúci trend má aj počet psychic-
kých porúch, ktoré sa prejavujú poruchou osobnosti a charakteru, psychózou a de-
menciou.

Na jednej strane správy o priaznivom pôsobení miernej konzumácie alkoholu na 
kardiovaskulárne riziko, na druhej strane negatívne následky nadmerného požíva-
nia alkoholu si vyžadujú odpoveď na otázku, aká je „optimálna“ dávka, ktorá súvisí 
s najnižšou úmrtnosťou. Uvádza sa dávka 10 – 20g čistého alkoholu obsiahnutého 
v dennom množstve požitého alkoholického nápoja. Avšak na to, aby sa konzumácia 
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Podmienky zriaďovania a prevádzkovania
exteriérových sedení na území mesta Trnava

Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava schválilo uznesením VZN č. 229 o podmienkach 
zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na území mesta Trnava, ktorým sa 
upravuje podnikateľská činnosť na území mesta v oblasti zriaďovania a prevádzkovania 
exteriérových sedení zriadených na verejných priestranstvách a na súkromných pozem-
koch, vo dvorných častiach objektov právnických a fyzických osôb oprávnených na podni-
kanie, pričom sú rešpektované oprávnené záujmy obyvateľov a mesta.
█ Exteriérové sedenie je rozšírenie vonkajšej odbytovej plochy zariadení reštauračného, 
cukrárenského a pohostinského charakteru v stálych prevádzkach na území mesta Trnava. 
█  Exteriérové sedenie na verejnom priestranstve alebo súkromnom pozemku možno zriadiť 
po predchádzajúcom súhlase vydanom Mestom Trnava na základe žiadosti podnikateľa. 
█ Mesto Trnava povoľuje zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia na verej-
nom priestranstve na území mesta Trnava rozhodnutím.
█ Zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia na súkromných pozemkoch a vo 
dvorných častiach objektov Mesto Trnava upravuje vydaním podmienok na zriadenie 
a prevádzkovanie exteriérového sedenia. 
█ Exteriérové sedenie sa môže zriadiť až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí 
vydaných Mestom Trnava.
█ Prevádzková doba pre exteriérové sedenie sa stanovuje v časovom rozmedzí od 8.00 h 
do max. 23.00 h, resp. podľa schváleného prevádzkového času príslušnej prevádzky. 
█ V prípade zriadenia exteriérového sedenia bez právoplatných rozhodnutí alebo v roz-
pore s podmienkami uvedenými v rozhodnutí budú voči podnikateľovi vyvodené prísluš-
né sankčné opatrenia, vrátane povinnosti odstrániť záhradné sedenie a v ďalšom období 
nebude vydaný súhlas na jeho zriadenie a prevádzkovanie. 

Zápis do materských škôl bude v marci
Zápis detí do materských škôl na školský rok 2007/2008 bude prebiehať na všetkých 

materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava, v zmysle vyhlášky MŠ 
a V SR č.353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov, 
v mesiaci MAREC. Na zápis je potrebná prihláška, ktorú rodič obdrží v materskej škole 
a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Bližšie informácie – miesto a čas podania pri-
hlášky, zverejnia riaditeľky MŠ na budove predškolského zariadenia alebo iným obvyk-
lým spôsobom.

alkoholu všeobecne odporúčala ako všeobecný zdravotný postup, zatiaľ nemáme 
dostatočné dôkazy.

Za svoj alkoholizmus s prispením spoločnosti je vo veľkej miere zodpovedný každý 
sám. Pokiaľ verejná mienka nebude odsudzovať podávanie alkoholu mladistvým, 
podporovať slobodnú voľbu pre abstinenciu – čiže odmietnutie alkoholu bez kon-
krétneho dôvodu, kým sa muž bude posudzovať podľa toho, „koľko znesie“, a kým 
alkohol bude hlavnou časťou pohostenia na spoločenských posedeniach, dovtedy 
bude pre vznik alkoholizmu priaznivá klíma. 

MUDr. Viliam DAMIN, vedúci odboru podpory zdravia 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave



novinky 
z radnice marec 2007oznamy/pozvánky

Kalokagatia – Centrum voľného času
Rozprávkové vretienko
14. marca o 9.00 h Okresné kolo súťaže 
v interpretácii rozprávky 
Internet pre verejnosť
Každý utorok a štvrtok od 8.00 do 12.00 h 
Putujeme za ľudovou piesňou
20. marca o 9.00 h Okresná súťaž v speve 
ľudovej piesne žiakov ZŠ a osemročných gym-
názií do 15 rokov. Prihlášky do 15. marca.
Počítačový kurz pre dospelých a seniorov 
Každý pondelok, utorok, stredu a štvrtok od 
13.00 do 15.00 h v počítačovej miestnosti 
Prvosienky  
Okresná súťaž literárnej tvorby žiakov základ-
ných a stredných škôl. Uzávierka 30. marca. 
Informácie: Zitka Lulkovičová, č. t.: 5511193

Hráme sa, že hráme...
Súťažná prehliadka tvorivosti detí, ktoré 
sa venujú divadlu.  Prihlášky do 27. marca. 
Farebná sobota
Každú tretiu sobotu v mesiaci sú pre deti 
i dospelých pripravené tvorivé dielne za-
merané na prezentáciu ľudových tradícií 
nášho regiónu. Informácie: Eva Venharto-
vá, č. t. 55 111 93
Turistika
Tradičné turistické výlety do Malých 
Karpát každú tretiu sobotu v mesiaci. In-
formácie: Iveta Poláčková, č. t. 55 111 93

Informácie: Kalokagatia – Centrum voľného 
času, Strelecká 1, kalokagatia@post.sk 

cvc.trnava.sk, tel. 5511193

█ Každý prevádzkovateľ exteriérového sedenia na verejnom priestranstve alebo na 
súkromnom pozemku je povinný technickými, organizačnými a ďalšími opatreniami 
zabezpečiť, aby hluk spôsobený jeho prevádzkou neprekračoval najvyššie prípustné hod-
noty pre denný a nočný čas a prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa v priestoroch 
exteriérového sedenia nezdržiavali hostia po povolenom prevádzkovom čase.  
█ Pri zistení závažného alebo opakovaného porušenia ustanovení cit. VZN môže primá-
tor mesta uložiť podnikateľovi pokutu do výšky 200 000 slovenských korún. 
█ Všetky ďalšie podrobnosti a ustanovenia sú upravené v cit. VZN č. 229, ktoré je k dis-
pozícii na webstránke mesta Trnava, ako aj na Mestskom úrade v Trnave v Kancelárii 
prvého kontaktu. Bližšie informácie vám radi poskytneme na odbore komunálnych slu-
žieb MsÚ na tel. čísle 033/3236103 a 033/3236205.

Klub priateľov Trnavy a Nadácia Trnava Trnavčanom
sa uchádzajú o dve percentá z vašich daní 

Klub priateľov Trnavy bol založený v roku 2000 ako občianske združenie fyzických 
a právnických osôb, ktoré majú pozitívny vzťah k mestu Trnava. Jeho cieľom je v súlade 
so snahami Mesta Trnava podporovať verejnoprospešné aktivity v sociálnej oblasti, ob-
lasti vzdelávania, zdravotníctva, športu a kultúry a vytvárať podmienky pre ich rozvoj. 

Od svojho vzniku v roku 2004 aktívne podporuje neziskové aktivity na území mesta 
v spolupráci s Klubom priateľov Trnavy aj Nadácia Trnava Trnavčanom. Možno i vy 
máte nesplnené želania alebo projekty, ktorým nechýba invencia a jediným problémom 
je nedostatok financií na ich realizáciu. Dve percentá z vašich už zaplatených daní za rok 
2006 môžu napomôcť k splneniu takých snov. Za vašu pomoc vám vopred ďakujeme.

KLUB PRIATEĽOV TRNAVY 
IČO: 36093823 
Právna forma: občianske združenie 
Sídlo: Hlavná l, 917 010 Trnava 
Číslo účtu: 2623231672/1100

NADÁCIA TRNAVA TRNAVČANOM
Hlavná 1, 917 71 Trnava
ID forma: nadácia
IČO: 37984349
www.ntt.sk
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Galéria Jána Koniarka

BUILDING, Rybníková 14, 917 01 Trnava, www.the-building.com, tel.: 033/5504651, 
0904 865 866, e-mail: infobuilding@yahoo.com

Building na Rybníkovej vás pozýva

Synagóga – Centrum súčasného umenia

REZONANCIE
Michal Czinege
15. marca – 22. apríla 2007

Mladý slovenský autor Michal Czinege 
(nar. 1980, absolvent VŠVU v Bratislave, 
držiteľ ceny VÚB v kategórii maľba 2006), 
špecificky reaguje na rozmerné priestory 
synagógy sériou veľkoplošných „maliar-
skych“ tlačí na sieťovine. Ako podklad 
využíva zaujímavý materiál – klasickú 
maliarsku sieťovinu na zakrývanie leše-
nia. Na nej zobrazuje variabilné, najmä 
prírodné motívy kombináciou klasickej 
maľby a fotografie, čím vzniká originálna 
ilúzia „exteriéru v interiéri“.

Kopplov kaštieľ 
SÚČASNÉ MAĎARSKÉ UMENIE
29. marca – 13. mája 2007

Galéria v Dunajskej Strede predstaví pri-
bližne 60 diel z vlastnej zbierky v širokom 
štýlovom rozsahu od geometrickej abstrak-
cie k figuratívnym motívom vytvorených 
rôznymi technikami (maľba, grafika, 
koláž...) 
Medzi vystavujúcimi autormi sú aj umelci 
predstavujúci špičku maďarského výtvar-
ného umenia 80. – 90. rokov, ako napr. 

Imre Bak, László Féher, Szándor Princze-
hely, Joszef Baska a. i.

27. februára – 18. marca 2007
Slovenský inštitút Praha
KVINTAKORD 
výstava v rámci projektu Slovenské galé-
rie v Prahe

Autori z trnavského regiónu (Mária Ba-
lážová, Blažej Baláž, Cyril Blažo, Juraj 
Dudáš a Ilona Németh) sú umelci stred-
nej a mladšej generácie, ktorí sa výrazne 
podieľali na profilovaní slovenskej scény 
od 90. rokov dodnes. Zároveň prepájajú 
päť výrazne odlišných a individuálnych 
prístupov a programov: Mária Balážová 
predstavuje plátna s geometrickou ab-
strakciou z cyklu Hadia geometria, Blažej 
Baláž prezentuje svoje typické textové 
obrazy a koncepty. Koláže spolu s ironic-
kými komentármi sú charakteristickým 
prejavom Cyrila Blaža, zatiaľ čo doménou 
Ilony Németh sú inštalácie a fotografie. 
Juraj Dudáš sa už dlhšie zaoberá video- 
projekciou a digitálnou tlačou. Ide o ak-
tuálnu sondu do súčasného umenia v re-
gióne, ktorý odborne programovo sleduje 
Galéria Jána Koniarka v rámci svojho 
umelecko-historického zamerania.

6. marca o 19.30 h █ Hudba a poézia – Modro Blues v Šamorínskych veršoch – Roma-
nika a Eva Luka vo Vlčích ženách. Vstup voľný.
13. marca o 19.30 h █ Odkiaľ prichádzame? Kto sme? Kam ideme? PROBLÉM ZLA III 
(pohľad kresťanstva) – prednáška PhD. D. Jauru s diskusiou. Vstup voľný.
20. marca o 19.30 h █ Večer s Danielom PASTIRČÁKOM – OD ABSURDITY K ZMYSLU – Žiť 
odpustenie, séria prednášok s diskusiou. Vstup voľný.
27. marca o 19.30 h █ Movie Night – Babetina hostina (Dánsko), réžia: Gabriel Axel, 
novela: Karen Blixen, projekcia filmu s diskusiou. Vstup voľný.
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TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
█ 26. marca – 1. apríla 
Motto: Knižnice pre všetkých
█ 26. marca o 10.00 h
Otvorenie Týždňa slovenských knižníc 
a slávnostné uvedenie publikácie 
Hadriána Radvániho: 
MARTIN BRANISLAV TAMAŠKOVIČ
čitáreň KJF v Trnave
█ 26. marca
JEŽIBABY Z NOVEJ BABY
Stretnutie detí so spisovateľkou Janou 
Juráňovou 
11.00 h oddelenie pre deti
13.00 h pobočka Tulipán, ZŠ Ul. M. Gorkého 
█ 29. marca o 17.30 h
Eva Kopúnková: DOLÁMANÉ KRÍDLA MLADOSTI
Prezentácia knižnej novinky za účasti au-
torky, ilustrátora i vydavateľa.
čitáreň KJF v Trnave
█ 29. marca
PREDSTAVUJEME STRUNOVÉ HUDOBNÉ 
NÁSTROJE
Netradičná hudobná výchova pre deti 
– dve predpoludňajšie stretnutia pre deti 
mladšieho školského veku
hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera Tr-
navského č. 5
█ 30. marca – 1. apríla
NOC S ANDERSENOM 
Rozprávkový duch, vitaj medzi nami a za-
bávaj sa s nami...! 

Rozprávková noc pre malých čitateľov 
v knižnici v rámci medzinárodného pro-
jektu Noc s Andersenom pri príležitosti 
výročia narodenia Hansa Christiana An-
dersena. Pre deti bude pripravené nielen 
hlasné čítanie rozprávok, ale aj tvorivá 
dielňa, súťaž a stretnutia so zaujímavými 
hosťami. (viac o podujatí na 22. strane)
oddelenie pre deti 
█ NAJKRAJŠIA KNIHA
Všetci malí čitatelia knižnice môžu roz-
hodnúť o tom, ktorá kniha je medzi deťmi 
najobľúbenejšia. Anketový lístok o hlaso-
vaní je pre hlasujúcich pripravený v odde-
lení pre deti i na pobočkách. 

█ SPISOVATEĽ SPOD SITNA 
Písomná súťaž pre deti k 100. výročiu na-
rodenia spisovateľa Jozefa Horáka. Autor 
vydal približne štyridsať knižiek pre deti 
i pre dospelých – povesti, rozprávky i živo-
topisné romány.
Do súťaže sa môžu deti zapojiť v oddelení 
pre deti i na pobočkách Modranka, Pred-
nádražie, Tulipán a Vodáreň do 31. marca 
2007.
█ 5. – 9. marca
ZAŽEŇ NUDU SPOLU S NAMI
Oddelenie pre deti pozýva deti na prázdni-
nové stretnutia. Zábavné súťaže, spoločné 
čítanie a hry pre deti do 15 rokov.
Začiatok vždy o 10.00 h.

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Západoslovenské múzeum
█ HLAVNÁ BUDOVA, Múzejné námestie 3

expozície:
Archeológia, Gotická Trnava, História 
mesta, Ázijské umenie, Kampanologická 
expozícia, Oratórium, Ľudová hrnčina, 
Ľudový odev západného Slovenska, Príroda 
Malých Karpát, Tvorba Williama Schiffera

█ KRÁSA ZAŠLÝCH ČIAS
Nová expozícia múzea z historických zbierok
Vernisáž v piatok 30. marca o 16.00 h
Nové výstavy:

█ KOVAČICKÁ INSITA
Výstava naivného umenia 
Vernisáž vo štvrtok 1. marca o 16.00 h
do 30. apríla 
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 Divadlo Jána Palárika
veľká sála

1. štvrtok 19.00 h  █ AMERIKA 
5. pondelok 19.00 h  █ VŠETKO O ŽENÁCH
6. utorok 19.00 h  █ RODINNÉ ŠŤASTIE
7. streda 10.00 h █ PEKIELKO A ANJELÍNKA  
13. utorok 19.00 h █ INKOGNITO
15. štvrtok 19.00 h █ MANŽELSKÉ HRY
16. piatok 10.00 h █ RUŽIČKY ZO SRDCA 
– VEREJNÁ GENERÁLKA 
19.00 h RUŽIČKY ZO SRDCA – PREDPRE-
MIÉRA
17. sobota 19.00 h █ RUŽIČKY ZO SRDCA 
– PREMIÉRA
19. pondelok 19.00 h █ RUŽIČKY ZO SRDCA  
20. utorok 19.00 h █ FAUST A MARGARÉTA
21. streda 10.00 h █ PINOCCHIO 
22. štvrtok 10.00 h █ HLADNÝ OBOR
23. piatok 19.00 h █ VŠETKO O MUŽOCH  

25. nedeľa 16.00 h █ PIPI DLHÁ PANČU-
CHA Divadlo PIKI Pezinok
26. pondelok 10.00 h █ PADAJÚCE HVIEZDY
27. utorok 10.00 h █ BUDKÁČIK A DUBKÁČIK
19.00 h █ TRUBADÚR ŠTÁTNA OPERA 
Banská Bystrica
28. streda 10.00 h █ UČENÉ ŽENY
29. štvrtok 19.00 h █ AMERIKA 
štúdio
2. piatok 10.00 h  █ LISTY MILENE 
5. pondelok 10.00 h █ PLEŠATÁ SPEVÁČKA
14. streda 19.00 h █ PLEŠATÁ SPEVÁČKA
19. pondelok 10.00 h █ LISTY MILENE 
22. štvrtok 19.00 h █ BÁSNIK A ŽENA 
24. sobota 19.00 h █ MOTOREST alebo 
ROBIA TO VŠETCI

Trojičné nám. 2, tel.: 033/5511 353 , 5511 
354, www.djp.sk, e-mail: pokladna@djp.sk

█ TRNAVSKÝ OBJEKTÍV
Súťažná prehliadka neprofesionálnych 
fotografov
vernisáž v utorok 20. marca o 16.30 h
do 30. apríla 
█ UMENÍM K MÓDE
Práce študentov Združenej odevnej školy 
v Bratislave, do 31. marca

█ TECHNICI MAĽUJÚ
Výstava neprofesionálnych výtvarníkov 
– technikov (pod záštitou predsedu TTSK 
Ing. Tibora Mikuša), do 13. marca 
█ KAMENNÁ KRÁSA
Výstava z prírodovedných zbierok Západo-
slovenského múzea
Ďalšie výstavy:

ARCHITEKTONICKÁ VÝZDOBA KERAMIKY
Výstava keramiky zo zbierok múzea predĺ-
žená do konca apríla 2007
█ ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
z prírodovedných zbierok múzea
Podujatia:
Literárny klub vo štvrtok 29. marca o 17.00 h

█ DOM HUDBY 
M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5, Trnava
expozície:
Pamätná izba Mikuláša Schneidera Tr-
navského, Dejiny cirkevného hudobného 
spolku, Dvorana slávy dobra

█ MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
OLÁHOV SEMINÁR
výstavy:

█ AJ KEĎ SA VŠETKO MINIE, MY NIE
Dlhodobá výstava v spolupráci so SSV
█ KNIŽNÁ GRAFIKA
Výstava predĺžená do 15. marca 2007 
█ MAPY A ATLASY 
Z historickej knižnice ZsM
Autor: Milan Ševčík
Od 15. marca do 31. augusta
█ IKONY
Spolok ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda na 
Slovensku
Vernisáž vo štvrtok 15. marca o 16.00 h
do 30. júna
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█  1. 3. o 17.30 a 19.30 h  
DARVINOVE CENY – čierna komédia, 
hrajú: Joseph Fiennes, Winona Ryder, 
David Arguette 
█  2. – 5. 3. o 17.30 a 19.30 h   
DIABOL NOSÍ PRADU – komédia, hrajú: 
Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley 
Tucci, Emily Blunt 
█  6. 3. FILMOVÝ KLUB 
█  7. – 8. 3. o 17.30 a 19.30 h   
CLERKS – 2: MUŽI ZA PULTOM – komédia, 
hrajú: Rosario Dawson, Brian O´Hallora, Jeff 
Anderson.
█  9. – 12. 3. o 17.30 a 19.30 h   
HĽADÁ SA IDEÁLNY MUŽ – romantická 
komédia, hrajú: Sarah M. Gellar, Amber 
Tamblyn, Arielle Kebbel
█  13. 3. FILMOVÝ KLUB 
█  14. – 15. 3. o 17.30 a 19.30 h   
KRVAVÁ HOSTINA – horor, hrajú: Duane 
Whitaker, Balthazar, Chautae Davies
█  16. – 19. 3. o 15.30 h, 18.3. aj o 13.30 h   
MOST DO KRAJINY TERABITHIA – dob-
rodružno-fantastický, hrajú: Josh Hutcher-
son, Anna S. Obb, Zooey Deschanel
█  16. – 19. 3. o 17.30 a 19.45 h   
OBSLUHOVAL SOM ANGLICKÉHO 
KRÁĽA – tragikomédia na motív novely J. 
Hrabala, réžia: Jiří Menzel, hrajú: Oldřich 
Kaiser, Martin Huba, Milan Lasica, Jiří 
Lábus
20. 3. █  FILMOVÝ KLUB 
█  21. – 22. 3. o 17.30 a 19.30 h   
PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA – krimi-
komédia, hrajú: Tomáš Hanák, Ondřej 
Vetchý, Anna Šišková, Marek Vašut
█  23. – 26.03. o 17.30 a 19.30 h   
V TIENI BEETHOVENA – príbeh, hrajú: 
Ed Harris, Diane Kruger, Matthew 
Goode
█  27. 3. FILMOVÝ KLUB 
█  28. 3.CINEAMA – FILMOVÁ PREHLIADKA 
amatérskych filmov
█  29. 3. o 17.30 a 19.30 h   
PUTOVANIE  VTÁKOV – dokument
█  30. 3. – 2. 4. o 17.30 a 20.00 h   

KUPEC BENÁTSKY – romantická komé-
dia,hrajú: Al Pacino, Jeremy Irons, Jopse-
ph Fiennes, Lynn Colins

DETSKÉ PREDSTAVENIA 
V sobotu o 15.30, v nedeľu o 13.30 a 15.30 h

█  3. – 4. 3. 
KÚZELNÁ OPATROVATEĽKA
█  10. – 11. 3.   
GARFIELD – 2
█  17. – 18. 3.   
MOST DO KRAJINY TERABITHIA
█  24. – 25. 3.   
SPLÁCHNUTÝ
█  31. 3. – 1. 4.   
ZA PLOTOM

FILMOVÝ KLUB – NAOKO TRNAVA
█  6. 3. o 18.00 h 
KUKUŠKA – Rusko 2002, réžia: Alexandr 
Rogožkin o 20.00 h SAMSARA – Nemecko, 
Francúzsko, Taliansko 2001, réžia: Pan 
Nalin
█  13. 3. o 18.00 h
SVIEŤ, SVIEŤ MOJA HVIEZDA – ZSSR, 
1970, réžia: Alexander Mitta
█  13. 3. o 20.00 h
KARU SÜDA – Medvedie srdce – Rusko/
Nemecko 2001 réžia: Arvo Iho
█  20. 3. o 18.00 h
INVÁZIA BARBAROV – Kanada/
Francúzsko 2003, réžia: Denis Arcand, 
film získal Oscara 2003 za Najlepší zahra-
ničný film.
█  20. 3. o 20.00 h
COMPANY – USA/ Nemecko 2003, réžia: 
Robert Altman 
█  27. 3. o 18.00 h
GÉNIUS – Československo – SR, 1969, 
réžia: Štefan Uher
█   27. 3. o 20.00 h
DARWINOVA NOČNÁ MORA – Rak./
Belg./Franc. 2004, réžia: Hubert Sauper

Program kina na teletexte MTT str. 401

Program kina Hviezda
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4. marca o 16.00 h 
Divadlo Jána Palárika

SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

SPOJENÉ S UDEĽOVANÍM OCENENÍ MESTA TRNAVA

30. marca o 19.00 h 
Katedrála sv. Jána Krstiteľa
 

TECHNIK AKADEMIK
KYSUCKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
Veľkonočná hudba pozostáva z častí Ecce lignum crucis (cca 15min.) 
so sprievodom organu a Stabat mater pre miešaný spevácky zbor, komorný 
orchester, organ, flauty, klarinet, hoboj, fagot a sóla.

Autor: Pavol Procházka

Sólový spev:
Irenka Purdešová – alt 

Mária Brejková – soprán 
Andrej Barčák – tenor

Miloslav Hečko – bas

Miešaný spevácky zbor TECHNIK AKADEMIK 
je staronový spevácky zbor. Jeho členovia sú bývalí „technikári“ 

z celého Slovenska, ktorí pred viac ako 20-timi rokmi študovali 
na bratislavských vysokých školách. 

Získali nespočetné množstvo ocenení pre bývalé Československo 
a zaradili sa tak medzi historicky najúspešnejšie slovenské zbory.

Svoje kvality opäť potvrdili aj s odstupom mnohých rokov víťazstvom na 
medzinárodnom festivale v Prahe PRAGA CANTAT 2005 v kategórii folklóru. 

Dirigentom zboru je doc. Pavel Procházka.
Technik Akademik realizoval v roku 2004 projekt Technik po 20 rokoch 

– výber z bývalého repertoáru, v roku 2005 projekt Eurokoledy 
a sakrálnu cyklickú kompozíciu Pastorále, v roku 2006 Eurokoledy 

v krajinách Višegrádu.

VEĽKONOČNÁ HUDBA
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Mesto Trnava pravidelne s prichádzajúcou jarou organizuje zvykoslovné 
podujatie Už Vám to letečko neseme.

Nebude to inak ani tento rok. 
S programom Obrad vítania jari sa najprv predstaví 

hudobno-obradná skupina Žiarislav a Bytosti.
Po nej vystúpia v programe Už Vám to letečko neseme deti z trnavských 

detských folklórnych súborov Trnavček, Drienka, 
MŠ sv. Alžbety na Ústianskej ulici a speváckej skupiny Trnka.

Hosťom programu bude už tradične 
detský súbor Maderánek z Boleráza.

Na záver deti s hudobným sprievodom skupiny Bytosti 
vynesú staroslovanskú bohyňu noci, zimy a smrti Morenu na kraj mesta, 

kde ju zapálenú hodia do Trnávky ako symbol odchádzajúcej zimy 
a privítania jari.

UŽ VÁM TO LETEČKO NESEME

21. marca 2007 
o 14.00 h 

na Hlavnej ulici pred 
radnicou fo

to
: R
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