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Nejde len o šport

Začiatok mája poznamenal hokej. Pozoruhodná bola schopnosť ľudí
zjednotiť sa za národný tím. Napriek prevládajúcej skepse a šíreniu
negatívnych správ sa Slováci nadchli pre svoje mužstvo. Do posledných
zápasov doňho vkladali medailovú nádej. Akoby civilizačný rozklad
spoločenstva, rozdrobenosť politickej scény a presadzovanie individuálnych
záujmov ešte úplne nezamorili podvedomú túžbu po zjednotení. Na úrovni
spolužitia i v úcte k vlastným koreňom má svoje miesto. Dlhodobo však
nemôže byť udržiavaná len športovým zápolením. I v ňom sa totiž ukazuje
naivnosť očakávať každoročne úspech, ak sa celé desaťročie v krajine
koncepčne nerieši financovanie vrcholového a mládežníckeho športu.
Zanietenie a nadšenie jednotlivcov v konfrontácii s lepšími a ujasnenými
podmienkami v cudzine prechádza časom do sklamania.
Na ihriskách k prehrám.
V hokeji odchádza generácia, ktorá vyrástla z nadšenia, no talent
zdokonalila v zahraničí. Doma zostáva otázka, či tu má kde vyrásť nová
generácia a aké má zázemie? Avšak nejde len o šport.
Vo viacerých oblastiach života cítiť viac dôrazu na financie
či extrémne presadzovanie individuálnych prístupov ako na to, čo spája,
prináša porozumenie a citlivosť voči iným.
Národné mužstvo i športové zápolenia sú nemysliteľné bez riešenia
dôležitejších spoločenských, kultúrnych a historických súvislostí.
K nim patrili duchovné korene, idey a väzby, cez ktoré ľudia žili, trpeli
a tvorili zázemie domova a národa. V dejinách Slovenska takéto osobnosti
nechýbali. Nie vždy sme si ich vážili, či ocenili.
Jedna skúsená generácia neodchádza len z hokeja. Odchádzajú i ľudia,
ktorí dokázali poctivo, na svojom ľade života, vydrieť zápas o ľudskosť
a spravodlivosť. Napriek prehrám a nedoceneniu nerezignovali. Tieto zápasy
o poctivosť a ľudskú dôstojnosť by sme nemali prehliadnuť. Tak ako v hokeji
uchovávame nádej živenú skúsenosťou vydretého majstrovského titulu,
i v tom najpodstatnejšom, v živote, nemôžeme zabúdať,
že víťazstvá sa nerodia ľahko a každoročne.
Predpokladajú vedomie zmyslu a zázemie pre jeho budovanie.
Nielen pri vrcholovom športe, ale oveľa skôr v spoločenstve, kultúre,
vo vzdelávaní či v zdravotníctve je dôležité klásť si otázku:
Má kde a na akých hodnotách vyrásť nová generácia? Je jediným úsilím
iba plat alebo aj pocit súdržnosti, spolupatričnosti a vzájomnej úcty?
A čo pre to robím ja?
Pavol TOMAŠOVIČ
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Aj Trnava je súčasťou nového regiónu bez hraníc
Predsedovia a primátori šestnástich regiónov a miest z Česka, Slovenska, Maďarska
a Rakúska, ktoré tvoria cezhraničný región CENTROPE, sa stretli na Regionálnom samite Centrope Región bez hraníc 5. mája 2011 v maďarskom Györi. Za Trnavský samosprávny kraj a mesto Trnavu sa na samite zúčastnili predseda TTSK Tibor Mikuš
a primátor mesta Trnavy Vladimír Butko.
Po odstránení posledných prekážok úplnej mobility zamestnanosti v regióne Centrope sa
účastníci venovali krokom, ktoré budú potrebné na to, aby sa čo najviac urobilo pre občanov
novovznikajúceho regiónu bez hraníc. Hlavnými témami samitu boli otázky postupu pri uznávaní kvalifikácií, mobilita pracovníkov, nadviazanie otvorenej diskusie o problémoch, ktorým región Centrope ako celok čelí a iniciovanie krokov na podporu jeho rozvoja ako miesta na podnikanie. Odteraz môže región úplne využiť svoj obrovský potenciál trhu práce a miesta na život. Na
pozadí tohto vývoja ponúkol samit jedinečnú príležitosť získať informácie z prvej ruky o stave
rozvoja a integrácie Centrope a popredným politikom a expertom z partnerských miest a regiónov poskytol priestor na diskusiu o výzvach a ďalších krokoch programu spolupráce.
Projekt Centrope je spoločnou iniciatívou rakúskych spolkových krajín Viedeň, Burgenland,
Dolné Rakúsko, Juhomoravského kraja, Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja,
maďarskej župy Györ Moson Šopron, miest Bratislavy, Trnavy, Eisenstadtu, Györu, Šopron,
Szombathely a St. Pöltenu.
TTSK, krátené

Trojičné námestie dnes znova patrí deťom
Kto sa prvý júnový deň náhodou ocitne na Trojičnom námestí v Trnave, možno bude prekvapený. Okolie Trojičky totiž práve 1. júna ožíva viac, ako po ostatné dni. Pretože práve
v tento deň oslavujú deti svoj sviatok, Mesto Trnava v spolupráci s Mestskou radou mládeže v Trnave už po ôsmykrát pozýva všetky deti, ich rodičov aj mladých na tradičné
podujatie s jednoduchým názvom – Dobrovoľníci deťom.
Trnavské námestie číslo jeden sa počas tohto dňa premení na javisko atrakcií, aktivít, súťaží
a hier. Pre deti ich pripravujú dobrovoľníci z trnavských združení a organizácií, pravidelne tu
môžeme stretnúť členov eRka, Domky, Laury, Spoločenstva Hrubáci, Spoločenstva Tulipánci,
Diamantu, Pioniera, svoje stánky tu majú aj hokejisti HK Trnava, Butterfly, modranskí šachisti
z ŠK Komplet, Centrum Mak, Centrum pomoci pre rodinu, Mama klub či Kalokagatia – Centrum
voľného času a Kresťanskodemokratická mládež Slovenska. A keďže v tomto prípade platí
– dobrovoľník, rovná sa atrakcia – detský návštevník prvojúnového námestia ním iste neprejde len tak. Maľovanie na tvár, twister či hudobný stánok – to je len začiatok. Deti s duchom
športovca si môžu vyskúšať in-line hokej, florbal, pokúsiť sa trafiť detské basketbalové koše či
lukostrelecké terče, prípadne poraziť protivníka v kalčete. Okrem toho je stále možné zvíťaziť
v nafukovacom futbale či minigolfe, zaskákať si na nafukovacom hrade či trampolíne, okúsiť
pocity lapenej muchy na populárnej mucha stene či pristáť na mäkkej šmykľavke.
No a pre tých, ktorí sa radšej dívajú, ako súťažia, je zasa prichystaný atraktívny program.
Dvojica moderátorov na pódiu postupne uvedie stredovekú Kompániu trnavských žoldnierov, pozrieť sa budeme môcť na džudistov i taekwondistov, tance i spev viacerých kapiel.
Kto má rád nad vecou nadhľad, môže vystúpiť na mestskú vežu a pozrieť si námestie ako na
dlani. Dominanta námestia totiž prvého júna otvára svoju bránu celkom zdarma.
Kým sa deti budú zabávať, môžu rodičia navštíviť jednotlivé stánky a zoznámiť sa s celoročnou činnosťou dobrovoľných združení a najmä ich bohatou prázdninovou ponukou.
Eduard GUNIŠ
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Vyhlásenie súťaže Genius loci Trnavy
Mesto Trnava a fotoklub IRIS vyhlasujú štvrtý ročník súťaže pre umeleckých
fotografov Genius loci Trnavy spojenej s výstavou súťažných fotografií v západnom krídle radnice.
Hlavným motívom súťaže je zachytiť pre budúcnosť na fotografiách dušu nášho mesta
prostredníctvom nevšedných pohľadov a okamihov, atmosféru denných a ročných období,
hry svetla a počasia, netradičné kompozície, stretnutia v čase...
Súťaž je otvorená pre všetkých záujemcov bez vekového a profesijného ohraničenia. Súťažné fotografie treba doručiť do 16. septembra 2011 na Mestský úrad v Trnave, Trhová 1.
Súťažné práce vyhodnotí porota zložená z renomovaných umeleckých fotografov a zástupcov magistrátu. Autori najlepších fotografií získajú finančné ocenenie. Výstava fotografií
Genius loci Trnavy bude otvorená v októbri v západnom krídle radnice.
Presné propozície súťaže Genius loci Trnavy nájdete na webstránke mesta www.trnava.sk, webstránke fotoklubu Iris www.irisfoto.sk a v mestskej televízii, v tlačenej podobe
budú k dispozícii na trnavskej radnici a mestskom úrade. Bližšie informácie môžete získať aj
na tel. čísle 033 32 36 344 alebo na e-mailovej adrese elena.ursinyova@trnava.sk.
-eu-

V SKRATKE
 Čestný doktorát Trnavskej univerzity
pre exprimátora Štefana Bošnáka
Titul doctor honoris causa – čestný doktorát
udelila 12. mája na slávnostnom zasadnutí
vedeckej rady Trnavská univerzita bývalému
primátorovi Trnavy Štefanovi Bošnákovi za
zásluhy o rozvoj TU od obdobia jej obnovenia začiatkom deväťdesiatych rokov 20.
storočia a za vynikajúcu spoluprácu mesta
Trnavy a univerzity. Čestný doktorát udelila
TU v tento deň aj pamiatkarovi a historikovi
umenia Karolovi Kahounovi za celoživotné
umenovedné dielo a rozsiahlu pedagogickú
prax v odbore dejín umenia. Nositeľmi čestných doktorátov TU sa v predchádzajúcich
rokoch stali napríklad rakúsky kardinál Franz
König, kardináli Ján Chryzostom Korec, Jozef
Tomko, básnik Viliam Turčány, lekári Anton
Neuwirth a Silvester Krčméry, bývalý trnavský arcibiskup Ján Sokol, Ján Figeľ i prvý
rektor TU Anton Hajduk a ďalší.
 Predseda TTSK ocenil pracovníkov
v oblasti kultúry
Pamätnú medailu predsedu TTSK udelil 18.
mája pri príležitosti Medzinárodného dňa
múzeí Tibor Mikuš tridsiatim siedmim umelcom a kultúrnym pracovníkom z Trnavského

kraja. Ocenenia dostali akad. mal Bohumil
Bača, amatérsky režisér, kameraman, scenárista a fotograf Kamil Fančovič, hudobník,
pedagóg a lektor v oblasti histórie mesta
Senice Pavol Grimm, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Mederi Ladislav
Gútay, muzikologička Viera Chalupková, akademický maliar a výtvarný pedagóg Jozef
Ilavský, riaditeľka Múzea kultúry Maďarov na
Slovensku, zakladateľka a režisérka Detského divadelného súboru Fókusz v Dunajskej
Strede Gabriella Jarábik, herec Vladimír Jedľovský, astronóm Vladimír Karlovský, akad.
mal. Blanka Kästová, folkloristka Amália
Krištofovičová, knihovníčka Alena Kulíšková,
poetka Štefánia Kuzmová, umeleckí fotografi Vladimír Lužinský a Milan Marônek, knihovníčka Elena Ovečková, amatérsky filmár
Stanislav Prokeš, pracovníčka Záhorskej galérie v Senici Alžbeta Pullmanová, pedagóg,
publicista a fotograf Viliam Selko, zborová
speváčka Ružena Schifferová, akad. mal.
Ivan Schurmann, knihovníčka Mária Sklenárová, umelecká vedúca štyroch maďarských
speváckych skupín na Žitnom ostrove Jolán
Szabó, spisovateľ a autor odbornej literatúry Jozef Špaček, etnologička v Záhorskom
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múzeu v Skalici Mária Zajíčková, Detský divadelný súbor Fókusz so sídlom v Dunajskej
Strede, Detský folklórny súbor Prvosienka
so sídlom v Šamoríne, Detský folklórny
súbor Rozmarínček so sídlom v Majcichove,
Detský spevácky zbor Zoltána Kodálya so
sídlom v Galante, dychové hudby Dubovanka,
Modrančanka, Sereďanka, folklórna skupina
Podhoranka so sídlom v Kočíne – Lančári,
hudobná skupina CLUB 84 so sídlom v Gáni,
Kolektív knižnice v Hlohovci, Ľudová hudba
Skaličan a redakcia časopisu Záhorie.

 Ocenenia mesta
pre trnavských žiakov a študentov
Ocenenia za mimoriadne výsledky v školskom roku 2010/2011 odovzdalo 25. mája
na radnici Mesto Trnava žiakom a študentom
trnavských škôl. Ocenenia prevzali Veronika
Strmenská zo Základnej školy na Ulici A.
Kubinu, Georg Pavlovič zo ZŠ J. Bottu, Lucia
Kubecová zo ZŠ M. Gorkého, Andrej Šarvaic zo
ZŠ s MŠ I. Krasku, Deana Simeonová zo ZŠ K.
Mahra, Monika Kučerková zo ZŠ Nám. SUT, Dominika Bleščáková zo ZŠ Spartakovská, Tomáš
Stanislavský zo ZŠ s MŠ Vančurova, Katarína
Koricinová zo ZŠ Angely Merici, Danica Kabátová a Miloš Biháry zo ZUŠ M. Sch. Trnavského,
Tereza Voleková zo ZUŠ Mozartova, Lucia Tomanová zo Súkromnej ZUŠ pri Štúdiu baletu
D. Nebylu a Zuzana Kurincová zo Súkromného
tanečného konzervatória D. Nebylu. Ocenenia
každoročne udeľuje mestská samospráva
v rámci plnenia Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Trnavy za vynikajúce študijné výsledky, popredné umiestnenia
v krajských, celoštátnych a medzinárodných
súťažiach, študentskú vedeckú a odbornú
činnosť, popredné umiestnenia v predmetových olympiádach. mimoriadne úspechy a reprezentáciu školy v oblasti športu a kultúry
a za významný humanitný čin.
 Trnava spomínala na Jána Pavla II.
Asi dvesto ľudí z Trnavy a okolia sa na pozvanie Kresťanskodemokratického hnutia
stretlo v stredu 18. mája na Univerzitnom
námestí v Trnave, aby spomínali na zosnulého pápeža blahoslaveného Jána Pavla II.
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Spomienkovú akciu v deň výročia narodenia
obľúbeného pápeža pripravil a moderoval
Bohumil Chmelík a zúčastnil sa jej aj autor
„trnavskej“ sochy Jána Pavla II. Anton Gábrik. V programe vystúpili aj generálny vikár
arcibiskupského úradu v Trnave Ladislav
Kuna, „pápežov životopisec“ Sebastián Labo,
poslanec NR SR Alojz Přidal, primátor Trnavy
Štefan Bošnák, Monika Kopecká, ktorá sa
zúčastnila beatifikácie, a ďalší. Svedectvá
a spomienky zo stretnutí so svätým otcom
spestril vystúpeniami spevácky zbor z Hrnčiaroviec. Pápež Ján Pavol II. navštívil Trnavu
ako pútnik pri svojej poslednej návšteve Slovenska v roku 2003.

 Delegácia z Peštianskej župy
navštívila Trnavu
Delegáciu z maďarského mesta Vác privítali
6. mája na trnavskej radnici primátor Trnavy
Vladimír Butko a jeho zástupcovia Kvetoslava Tibenská a Bystrík Stanko. Členmi maďarskej delegácie boli predseda Slovenskej
samosprávy Peštianskej župy Július Alt,
primátor mesta Vác Attila Főrdős a biskup
z mesta Vác Miklós Beer. Prijatiu na radnici
predchádzalo privítanie delegácie v sídle Trnavského samosprávneho predsedom TTSK
Tiborom Mikušom za prítomnosti prvého
podpredsedu TTSK Józsefa Kvardu a riaditeľa Úradu TTSK, držiteľa Rádu Maďarskej
republiky za zásluhy – rytierskeho kríža
Dušana Guťana. Návšteva bola naplnením
podpísanej medziregionálnej dohody medzi
Trnavským samosprávnym krajom a Župnou
samosprávou Pešť.
 Júlový koncert Večer
ľudí dobrej vôle v mestskom amfiteátri
Piaty ročník benefičného koncertu Večer
ľudí dobrej vôle sa uskutoční v predvečer
štátneho sviatku SR sv. Cyrila a Metoda 4. júla
o 20. hodine v Mestskom amfiteátri v Trnave.
Organizátorom podujatia je nadácia Prameň
v spolupráci s Mestom Trnavou. Záštitu nad
koncertom prevzali Ján Figeľ, Vladimír Butko
a Mons. Róbert Bezák, úlohy moderátorky sa
ujala Alena Heribanová. Vstup na program,
v ktorom budú účinkovať Eva Farná, No
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Name, Kandráčovci, Hrdza, Zora Jandová
a Zdeněk Merta, spevácky zbor Lúčnica a Lucia Duchoňová, je voľný. Výťažok z podujatia
bude použitý na Konto ľudí dobrej vôle.

 Pred radnicou opäť otvoríme Dúhový dvor
Milí priatelia, pristavte sa a vojdite aj vy do
Dúhového dvora, ktorý bude otvorený počas
Dní zdravia 16. a 17. júna pred trnavskou
radnicou. Sami sa presvedčíte, že aj inak
obdarené deti môžu svojím talentom a zručnosťou vykúzliť výnimočnú atmosféru plnú
rozprávkových bytostí. Môžete im pomôcť
v boji proti zlej a škaredej ježibabe, ktorá
Dúhový dvor zakliala a spustila naň čierne
mračná nedôvery, predsudkov a neúcty.
Deťom aj tento rok príde pomôcť proti zlej
čarodejnici i známa slovenská moderátorka
a herečka Bibiana Ondrejková, hosťkou bude
„superstáristka“ Dominika Stará. Okrem
hlavného programu, ktorý bude ako pestrá
dúha plný fantázie, tanca a spevu, ponúkneme vám aj prezentáciu výrobkov handicapovaných ľudí v predajných stánkoch.
Podporte aj vy svojou účasťou a potleskom
inak obdarených ľudí na ceste za zdravým
sebavedomím. Tešíme sa na vás. Za všetkých
účinkujúcich vám vopred ďakuje organizačný štáb podujatia. Dúhový dvor organizuje
Mesto Trnava v spolupráci so Spoločnosťou
na pomoc osobám s autizmom v Trnave.
 Prvá etapa rekonštrukcie Cukrovej

ulice sa má čoskoro začať
Dvadsaťštyri nových stožiarov verejného
osvetlenia aj s novými rozvodmi chce inštalovať mestská samospráva na Cukrovej ulici.
V čase uzávierky tohto vydania sa uskutočňuje verejná súťaž na dodávateľa a ak všetko pôjde podľa doterajších predpokladov,
práce na prvej etape rekonštrukcie tejto
ulice by sa mali čoskoro začať. Okrem nových svietidiel na pravej strane komunikácie
majú pribudnúť aj nové chodníky pre chodcov a cyklistov. Chodník pre peších bude široký 1,5 m a od komunikácie bude oddelený
jeden a pol mesta širokým pásom zelene,
cyklochodník má mať šírku dva metre.
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 Rekultivácia skládky v Boleráze
Mesto Trnava 19. júla 2010 uzatvorilo s Ministerstvom životného prostredia SR Zmluvu
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia. Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Životné
prostredie a spolufinancovaný Európskou
úniou, Kohéznym fondom. V súčasnosti
prebieha proces verejného obstarávania.
Predpokladaný začiatok samotných prác je
v druhej polovici roka 2011. Cieľom projektu je znižovanie a eliminácia negatívnych
vplyvov na životné prostredie uzatvorením
a rekultiváciou skládky odpadov v obci Boleráz. Rekultiváciou skládky sa zlepší životné
prostredie v dotknutom území a jeho okolí,
a zabráni sa aj možnosti kontaminácie povrchových a podzemných vôd. Povrch skládky
bude po úpravách a zriadení krycej a rekultivačnej vrstvy zatrávnený, a po obvode areálu skládky bude vysadená hygienicko-izolačná zeleň. Celkové oprávnené výdavky na
realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu
3 665 467,42 eur. Nenávratný finančný príspevok predstavuje 3 482 194,05 eur. Mesto
sa na spolufinancovaní projektu podieľa sumou vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov a úhradou všetkých prípadných
neoprávnených výdavkov na projekt.
 Kostoly v historickom centre
sú počas turistickej sezóny otvorené
Mesto Trnava aj v tomto roku zabezpečilo
pre návštevníkov mesta i Trnavčanov po
viacerých rokovaniach s vedením arcibiskupského úradu, farského úradu a správcami
jednotlivých kostolov bezplatné sprístupnenie ôsmich trnavských sakrálnych pamiatok
počas letnej sezóny. Dominanty Trnavy
– Katedrála sv. Jána Krstiteľa a Bazilika sv.
Mikuláša budú vzhľadom na veľký záujem
verejnosti sprístupnené až do konca kalendárneho roka. Pri vstupe do každého kostola
bude zverejnená informácia o otváracích
hodinách všetkých kostolov v historickom
centre. Návštevníci sakrálnych pamiatok
budú mať k dispozícii aj informačný leták
o otváracích hodinách s orientačnou map-
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kou a fotografiou kostola. Na sprístupnenie
kostolov vyčlenila samospráva z rozpočtu
mesta sumu približne 11 000 eur.

 Podporme trnavských kandidátov
na Strom roka
Mesto Trnava prihlasuje do deviateho
ročníka ankety Strom roka 2011 borovicu
hladkú – Pinus strobus, rastúcu vo dvore
súkromného pozemku na Ulici Petra Pazmáňa a buk lesný červenolistý – Fagus silvatica
„Atropurpurea“ v Parku Janka Kráľa. Anketa
Strom roka je súčasťou grantového programu Nadácie Ekopolis – Ľudia pre stromy,
ktorý podporuje skvalitňovanie životného
prostredia výsadbou drevín alebo ich záchranou. Cieľom ankety je upozorniť na význam
stromov v životnom prostredí, poukázať na
najodvážnejší, najstarší alebo inak vzácny
strom, niečo sa dozvedieť o jeho minulosti
a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie
a jeho ochranu. Zo všetkých prihlásených
stromov vyberie porota 12 finalistov. Verejné hlasovanie o víťaza ankety sa uskutoční
od júla do októbra 2011. Fotografie a príbehy stromov budú uverejnené na internetových stránkach Nadácie Ekopolis, spoločnosti Skanska a v médiách. Hlasovať bude môcť
ktokoľvek prostredníctvom SMS správy,
korešpondenčného lístka, pohľadnice alebo
priamo na internete. Výsledky ankety budú
známe koncom októbra. Víťazný strom
dostane odmenu vo forme odborného ošetrenia od členov ISA Slovensko a finančný
príspevok 330 eur. Stromy, ktoré sa v ankete
umiestnia na 2. a 3. mieste, získajú rovnakú
peňažnú čiastku, ktorá môže byť použitá na
ich ošetrenie alebo úpravu okolia. Navrhovatelia troch víťazných stromov budú odmenení poukážkami na nákup kníh.
 Letničky sú vysadené, počasie
si vyžiadalo už dve kosby trávnikov
Približne 7 300 letničiek vysadila počas
mája mestská samospráva namiesto dokvitnutých sirôtok na kvetinové záhony na
verejných priestranstvách v meste. Prím
hrajú tento rok osvedčené ružové a červené begónie doplnené žltými a oranžovými
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aksamietnicami a modrými šalviami, petúnie, netýkavky, muškáty, plektranty, ale aj
ozdobný ovos a kany indické. Prvé kosenie
trávy v mestskej verejnej zeleni sa tento
rok začalo už v apríli, druhá kosba sa začala
v máji. Pokosenie 1 937 532 m2 trávnatých
plôch vrátane okolia závodu PSA trvá spravidla tri až štyri týždne v závislosti od počasia
a stavu trávového porastu, posledná kosba
sa spravidla uskutočňuje v októbri. Na tento
účel je z rozpočtu mesta na rok 2011 vyčlenená čiastka 362 180 eur.

 Výťažok z reprezentačného plesu
mesta bol odovzdaný
Dvadsiatim dvom organizáciám, špeciálnym
školám, združeniam a nadáciám, ktoré sa venujú ťažko telesne a mentálne handicapovaným deťom, mládeži a dospelým, odovzdali
primátor Vladimír Butko a jeho zástupcovia
Kvetoslava Tibenská a Bystrík Stanko finančný výťažok zo 16. reprezentačného plesu
mesta Trnavy. Suma 4 400 eur bola rozdelená
zástupcom Asociácie detí a mládeže ADAM,
Združenia priateľov detí detských domovov,
Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, OZ STROM, Klubu sklerosis multiplex,
Klubu stomikov, Klubu vozíčkarov, Ligy proti
rakovine, SPOSA-T pre autistické deti, Slovenskej ligy celiakov, Slovenského zväzu telesne
postihnutých, OZ Kubináci, Spojených škôl
na Beethovenovej, Čajkovského a Spojnej ulici, Zväzu diabetikov, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, stacionára
Náš dom, Zväzu postihnutých civilizačnými
chorobami, Únie nevidiacich a slabozrakých,
Ligy proti reumatizmu. Zoznam sponzorov,
ktorí pomohli mestu naplniť charitatívnu
myšlienku plesu, bol zverejnený v marcovom
vydaní Noviniek z radnice.
 Udelenie Ceny Jána Palárika
Občianske združenie Životnými cestami
Jána Palárika udelilo 10. mája v Divadle
Jána Palárika pred benefičným predstavením Palárikovej komédie Zmierenie alebo
Dobrodružstvo pri obžinkoch Cenu Jána
Palárika. Prvým oceneným sa stal in memoriam Mons. prof. PhDr. Jozef Vavrovič, rodák
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z neďalekého Báhoňa, ktorý bol dlhoročným
riaditeľom Pápežského slovenského ústavu
sv. Cyrila a Metoda v Ríme a patril k veľkým
obdivovateľom diela J. Palárika. Výťažok
z benefičného predstavenia je určený na
podporu realizácie sochy J. Palárika v jeho
rodnej obci Raková.

 Like/ Dislike – nová výstava
v západnom krídle radnice
Pod týmto názvom je od začiatku júna otvorená v západnom krídle radnice výstava štyroch
mladých umelcov z Trnavy – Alžbety Stillerovej, Zuzany Tvaroškovej, Petra Sitiča a Martina
Kubalu. Cieľom ich projektu je prezentácia
tvorby mladých autorov, oživenie a podpora
kultúry v našom meste. Výstava je orientovaná na fotografiu a kresbu človeka. Všetci
štyria autori už získali ocenenia na súťažiach
Genius loci Trnavy, Trnavský fotopark, EuropeDirectSenica, Trnavský objektív a AMFO 2010.
 StreeTT Session nielen pre mladých
športovcov a umelcov
Nová atraktívne športovo-kultúrne podujatie
s názvom StreeTT Session pripravila mestská samospráva v spolupráci s neziskovou
organizáciou Bronco pre všetkých mladých
ľudí, ktorí majú chuť realizovať svoje tvorivé
nápady či prezentovať svoje schopnosti v
netradičných športoch, a tiež pre všetkých,
ktorí sa chcú potešiť pohľadom na ich tvorbu
a športovú exhibíciu. Uskutoční sa 18. júna
od 11. do 23. hodiny v mestskom amfiteátri
a vstup naň je voľný. Súťažiť sa bude v športových disciplínach Street bmx – technických trikoch v podobe skokov na rampách,
„grindoch“ po zábradliach a múrikoch na bicykloch BMX a Flatland bmx – štýle jazdy na
hladkých rovných povrchoch. Súťažiaci budú
posudzovaní na základe schopnosti udržiavať koordináciu a rovnováhu pri predvádzaní
množstva náročných pohybov. V ponuke
bude tiež Flatland/Street contest, škola
skateboardingu (OZ Street sports Trnava)
a Yo Yo exhibícia (Slovak yoyo power). Na
podujatí budú mať svoje zastúpenie aj rôzne
druhy umenia: hudba v podaní skupín Fuera
Fondo a Puding pani Elvisovej a detské di-
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vadlo Dobrodružstvá kapitána Kotvičku, O
pyšnej Margarétke v podaní Divadla Agapé.
Súčasťou diania sa stane aj druhý ročník
súťažnej výstavy fotografií pod holým
nebom Trnavský fotopark, ktorú pripravuje
fotoklub Iris v spolupráci s mestom Trnavou.
Nebudú chýbať workshopy o fotografovaní,
výtvarné umenie v štýloch graffiti (Poin
3 crew), street art (Dominika Žáková), autorská filmová tvorba Martiny Slovákovej,
dokumentárne filmy s tematikou cyklistiky,
bicykle a doplnky. Záujemcovia sa môžu po
prihlásení zapojiť do Flatland/Street contestu, aj do Trnavského fotoparku.

 Pozývame vás
na pochod zdravia pre seniorov
Tretí pochod zdravia pre seniorov mesta
Trnavy sa začne 9. júna o 10. hodine na Trojičnom námestí a povedie po tradičnej trase
do Kamenného mlyna, kde je pre účastníkov
pripravený športovo kultúrny program a posedenie pri muzike. Seniori, ktorí sa chcú
zúčastniť, sa môžu do 1. júna prihlásiť na
Mestskom úrade na Trhovej ulici v Trnave
v kancelárii č.168 alebo na telefónnom čísle
32 36 168. Členovia denných centier dôchodcov sa môžu prihlásiť aj u svojho predsedu.
Akcia sa bude konať len v priaznivom počasí.
Kto si netrúfa zvládnuť trasu chôdzou, môže
využiť mestskú autobusovú dopravu, prípadne iný spôsob dopravy. Organizátormi podujatia sú Mesto Trnava a Stredisko sociálnej
starostlivosti v spolupráci s ôsmimi dennými
centrami – bývalými klubmi dôchodcov.
 Bellušov vodojem má nové osvetlenie
Osvietenie jedinečnej technickej pamiatky,
vodárenskej veže – Bellušovho vodojemu na
sídlisku Vodáreň 10. mája slávnostne odovzdali do prevádzky predstavitelia Trnavskej
vodárenskej spoločnosti (TAVOS) a zástupcovia dodávateľskej spoločnosti LIGHTECH
z Bratislavy. Päťdesiat metrov vysokú vežu
osvetľuje zospodu 8 halogenidových diód
s výkonom 150 Wattov. Ďalších dvanásť výbojok osvetľuje strechu a vežičku vodojemu.
Interiér veže osvetľuje šesť líniových LED
reflektorov. Spoločnosť TAVOS chce opäť
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sprístupniť vežu verejnosti pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v sobotu 4. júna.

033/551 48 34 alebo 0903 404 372. Prihlášky nájdete na stránke www.stkdn.sk

 Kurz drôtovania
v Západoslovenskom múzeu
V priestoroch Západoslovenského múzea
sa v sobotu 25. júna o 14. hodine uskutoční
v poradí už tretí kurz Školy ľudových remesiel. Pod vedením majstra drotára Jána Šušuka z Hlohovca sa záujemcovia naučia základné
drotárske techniky a vzory, vytvoria si vlastný prívesok či prsteň. Vstup na kurz je voľný.

 Aj v Trnave sa už uskutočňuje zber
použitého rastlinného oleja
Slovnaft v spolupráci so spoločnosťou Rest
Oil prinášajú ekologické a ekonomické riešenie problému s použitým rastlinným olejom.
Do ich projektu sa môžu zapojiť aj všetky
trnavské rodiny a jednotlivci, ktorým nie je
ľahostajné, kde a ako končí olej z domácich
kuchýň a fritéz. Použitý rastlinný olej môžu
odovzdať 2. júla 2011 od 15. do 19. hodiny
v čerpacej stanici na Bučianskej ulici v Trnave. Použitý rastlinný olej má byť bez vody
a zvyškov jedál, uchovaný v bežných polyetylénových fľašiach alebo v špeciálnych fľašiach slúžiacich na tento účel, dostupných
na čerpacích staniciach spoločnosti Slovnaft.
Zozbieraný olej bude odborne spracovaný
a ekologicky zhodnotený na ďalšie použitie
ako biozložka pri výrobe pohonných hmôt.
Za každý deciliter oleja bude odovzdávajúcim pripísaný bonusový bod na špeciálnu
kartu. Za nazbierané body si odovzdávajúci
budú môcť vybrať niektorú zo zaujímavých
odmien z katalógu. Aktuálny zoznam čerpacích staníc spolu s časom zberu nájdete aj na
stránke www.slovnaft.sk a www.restoil.sk

 Konzervatórium pripravilo letnú tanečnú školu pre deti
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana
Nebylu na Hollého ulici v Trnave v spolupráci s Mestom Trnavou pripravilo vo svojich
priestoroch dennú letnú tanečnú školu pre
žiakov 1.– 5. ročníka základných škôl, ktorá
sa uskutoční v pracovných dňoch od 1. do
8. júla od 8. do 16. hodiny. Prihlásení žiaci sa
zoznámia so základmi klasického, ľudového
i moderného tanca pod vedením skúsených
pedagógov – bývalých sólistov SND a SĽUK-u.
Okrem tanečných hodín budú pre nich
pripravené rôzne hry, vychádzky tanečné
koncerty. Zabezpečený bude aj pitný režim,
desiata a obed. Cena letnej tanečnej školy
je 80 eur. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do
10. júna písomne alebo telefonicky na tel. č.
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Unikátna spomienka na profesora Gleska
„Týmto ocenením som sa stal Trnavčanom,“ povedal pred viac než desiatimi rokmi prof.
PhDr. Pavol Glesk, CSc. Bolo to tesne po tom, čo mu mesto Trnava udelilo významné ocenenie
za jeho celoživotné dielo, z ktorého značnú časť venoval práve Trnave, najmä v oblasti rozvoja vysokoškolského športu, a tiež olympizmu.
Rodák z Lučenca (1931), žijúci v Bratislave, ale v konečnom dôsledku srdcom v Trnave,
vykonal ako vedúci katedry telesnej výchovy a športu Materiálovo technologickej fakulty
Slovenskej technickej univerzity počas svojho dlhoročného trnavského pôsobenia (od roku
1988 až do svojej smrti) neprehliadnuteľné kvantum práce, za ktoré mu toto ocenenie zaslúžene patrí. Pred necelým mesiacom si osobnosť profesora Gleska pri príležitosti jeho nedožitých osemdesiatin ocenila usporiadaním vedeckej konferencie materská Katedra telesnej
výchovy a športu, teda jeho bývalí spolupracovníci vedení nástupcom, docentom Mariánom
Mericom – Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied Slovenskej technickej univerzity. V úvodnej časti zaujalo emotívne vystúpenie Petra Kurhajca, bývalého reprezentanta
v päťboji zo Spoločnosti Ferdinanda Martinenga, k témam bytostne vlastným profesorovi
Gleskovi. Etike v športe, humanite, olympizmu a fair play. Viac-menej skôr so spomienkami
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než hodnotením potom vystúpil jeho dlhoročný spolupracovník, chodec a neskôr tréner
Milan Belko, aby po ňom prišiel so svojou „troškou“ aj autor týchto riadkov. Veď to bol práve
Trnavský olympijský klub, na pôde ktorého sa v roku 2002 zrodil návrh na ocenenie Pavla
Gleska, a kde sme potom aj jeho realizáciu zapili dobrým vínkom z jeho utajených zdrojov.
Vedecká konferencia síce ani zďaleka nebola len spomienkovým stretnutím, mala svoj
odborný program pod názvom Vedecké práce 2011, ale i tak tú ďalšiu, odbornú časť, začal
profesor Rudolf Horváth z prešovskej univerzity neopakovateľnou osobnou spomienkou na
Pavla Gleska. Nečudo, aj on ako bývalý vynikajúci športovec, hádzanársky republikový reprezentant, prišiel aktívne do styku napríklad s jeho tréningovými metódami. Metódami, ktoré
nie jedného slovenského športovca priviedli na olympijské, či majstrovské stupne víťazov
(Chmelková, Lehotská, Šuranová, Ozoráková, Tejbus, Polák). Veď ako tréner alebo funkcionár
sa zúčastnil deviatich letných či zimných olympijských hier, bol podpredsedom Československého olympijského výboru, predsedom Slovenskej olympijskej akadémie. To okrem iného.
Pre nás bol spoluzakladateľom Trnavského olympijského klubu (1997) a má jedinečnú zásluhu na rozvoji Kalokagatie na Slovensku, zrodenej práve v Trnave.
Aj pod dojmom spomienok na túto osobnosť nášho, aj vysokoškolského športu, potom získali o čosi zvláštnejší náboj nasledovné vystúpenia odborníkov k danej problematike. O nich
sa môže záujemca oveľa podrobnejšie zoznámiť prostredníctvom vedeckého zborníka vydaného organizátormi, ktorý taktiež nesie dedikáciu Venované profesorovi Pavlovi Gleskovi. Je
veľmi dobré, že ani smrť neruší náš pozitívny vzťah k takejto osobnosti a bola mu venovaná
spomienka aj takýmto unikátnym spôsobom.
Edo KRIŠTOFOVIČ

Na Vančurovej podchytia nadané deti včas
Učenie prostredníctvom hier, projektov a kooperácie, riešenia problémových
úloh či experimentov. Veľký priestor na diskusiu a vyjadrenie vlastného názoru,
uprednostňovanie sebahodnotenia žiakov, ale i spôsoby práce podporujúce ich bádateľské aktivity, kritické myslenie a tvorivosť. To všetko sú metódy, ktoré uprednostňujú pri práci s intelektovo nadanými deťmi učitelia trnavskej Základnej školy
s materskou školou na Vančurovej ulici.
Majú tu pre ne zriadené špeciálne triedy, prípadne sú niektoré z týchto detí integrované do bežných tried. Venujú sa im už niekoľko rokov a ich snaženie prináša svoje ovocie nielen v podobe
vyučovacích výsledkov. Nadané deti tiež úspešne reprezentujú svoju školu i mesto na mnohých
súťažiach. Svedčí o tom napríklad minuloročné tretie miesto dnes už deviataka Andreja Bocána
v celoslovenskom kole geografickej olympiády, pričom kolo krajské a okresné s prehľadom
vyhral minulý i tento školský rok a rovnako v tomto roku zvíťazil aj v okresnom kole biologickej
olympiády. Andrej sa však blysol aj medzi vedeckými nádejami zo Slovenska a Čiech a získal na
druhom ročníku súťaže Topoľčianski vedátori – amatéri nielen cenné víťazstvo vo svojej kategórii biológia a geografia, ale aj hlavnú cenu vedcov.
Jeho spolužiačka Jana Javorová zasa tento rok vyhrala okresné kolo fyzikálnej olympiády,
pričom Tomáš Stanislavský skončil v rovnakej súťaži tretí a ďalší ich spolužiak Andrej Bartók
bol v okrese prvý v olympiáde z anglického jazyka. Zahanbiť sa však nedajú ani intelektovo
nadaní žiaci z nižších ročníkov. Či už ide o siedmaka Martina Molnára a jeho druhú priečku
v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, alebo Michaelu Bittnerovú a jej krásnu
tretiu priečku na súťaži Topvedam. Prípadne ich spolužiačku Lenku Bachoríkovú a jej výborné výsledky v matematickej olympiáde. Veľmi teší i tohtoročné prvenstvo piataka Šimona
Ugora v celoslovenskej súťaži prednesu slovenských ľudových povestí Šaliansky Maťko.
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„Aj tieto skutočnosti svedčia o tom, že podchytiť takéto deti už v útlom veku je pre ich
vývoj veľmi dôležité,“ potvrdila riaditeľka školy Anna Čápošová. Významnú úlohu podľa jej slov
zohráva fakt, že nadané deti nie sú oddelené, majú možnosť poznať ďalšie šikovné a bystré
deti, spoločne potom pracujú a rozvíjajú sa vo veľmi podnetnom prostredí. „Aj pre tie z nich,
ktoré sú integrované do bežných tried, majú pedagógovia pripravené špeciálne pracovné listy
či úlohy navyše,“ vysvetlila riaditeľka. Dodala, že identifikáciu intelektovo nadaných detí uskutočňuje centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Rozpoznať niektoré
znaky, by však mohli aj rodičia. „Niektoré z nich veľmi skoro po narodení rozpoznávajú ľudí aj
predmety, skôr sa kontaktujú s okolitým svetom a skôr tiež začínajú chodiť. Sú zvedavé, majú
množstvo otázok, na ktoré sa dožadujú presnej odpovede, priťahujú ich intelektuálne hry,
menej súvisiace s pohybom. Na druhej strane sa však ťažšie prispôsobujú, nerešpektujú autority, sú presvedčené o svojej pravde, nechcú ísť tou istou cestou ako ostatní. Často majú problém vytvoriť si sociálne kontakty so svojimi rovesníkmi, vyhľadávajú preto spoločnosť starších
detí, prípadne dospelých,“ uzavrela riaditeľka.
Renáta KOPÁČOVÁ

Šermiari si dali vyrobiť špeciálny meč Trnava 1
V májovom čísle Noviniek z radnice sme sa rozprávali s členmi Kompánie trnavských žoldnierov
o ich aktivitách a expozícii v bašte pri Bernolákovej bráne. Teraz dávame priestor ich kolegom.
Združeniu, ktoré má však viacero podobných atribútov. Združuje milovníkov histórie, ktorí pre
jej propagáciu sú ochotní obetovať voľný čas a množstvo energie. Trnavský šermiarsky cech
je šermiarska skupina, ktorej počiatky siahajú do roku 1999. Od skupiny historického šermu
sa postupom času vykryštalizovalo šermiarske združenie, ktorého hlavnou náplňou je stredoveké bojové umenie založené na podrobnom štúdiu pôvodných šermiarskych manuskriptov.
V rekonštrukcii šermu patria k najstaršej skupine na Slovensku. Okrem historického šermu sa
venujú aj spoznávaniu hmotnej európskej kultúry. Osobitne si cech vybral za zaujímavé roky
1450 – 80 ako hlavné obdobie pre živú rekonštrukciu historických reálií, kostýmov, zbraní
a artefaktov. Cech má svoje sídlo v jednej z veží trnavských hradieb – blízko Františkánskej
ulice. Nielen o rekonštrukcii tejto veže, s ktorou majú členovia cechu veľké plány, hovorili dvaja
členovia Trnavského šermiarskeho cechu Martin Tibenský a Anton Kohutovič.
 Ako ste sa k takej náročnej disciplíne, ako je šerm, dostali? Bolo to cez históriu
a cez túžbu zažiť časť tejto histórie aj na vlastnej koži?
M.T.: Začali sme ako nadšenci klasického divadelného šermu, ktorý je možné vidieť na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach. Naše nároky však rástli, až sme sa začali zaujímať o pôvodný
šerm – o veci, ktoré s ním súviseli. Robili sme rôzne výskumy a rekonštrukcie šermu. Keďže som
študoval históriu, postupne sa nám podarilo zistiť, že európske dedičstvo v šerme je naozaj výnimočné. Máme zbierku asi 50 manuskriptov, poznali sa majstri z celej Európy a je to porovnateľné
s východnými bojovými umeniami. Mnoho Európanov ani nevie o tomto veľkom dedičstve.
A. K.: K šermu sme sa dostali z akejsi romantickej predstavy o stredoveku a rytierstve. Postupne, ako sme to študovali, sme prišli na to, že romantizujúci stredovek nebol celkom taký ako si ho
väčšina z nás predstavuje, ale oveľa zaujímavejší. A tak sme sa postupne dostali k rekonštrukcii
a obnove pôvodného európskeho bojového umenia. V súčasnej dobe stále v našom priestore dominujú tradičné ázijské umenia. My sa snažíme propagovať tie európske, ktoré boli na rovnakej,
ak nie vyššej úrovni, no postupne v priebehu 17. – 18. storočia celkom upadli do zabudnutia.
 Ako sa zachytával a zaznamenával šerm, jeho jednotlivé úkony a fázy? Bolo to
ako pri zaznamenávaní tanca – povedzme v balete?
A. K.: Zachovalo sa asi 50 rukopisov, ktoré sa týkajú šermu. Prvé boli veľmi jednoduché, s obrázkami a jednoduchým popisom. Postupne sa vyvíjala aj metodika, ako sa učiť šerm, začali
sa vytvárať komplexné knihy, kde boli popisované tréningové postupy a jednotlivé ťahy.
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M. T.: Nám sa postupne z rôznych európskych archívov podarilo získať tieto manuskripty.
Nechali sme si ich posielať za pomerne vysoké náklady. Dnes je situácia iná, veľa materiálov
je publikovaných na internete, čo zjednodušuje prácu pri takomto výskume. Prvé zachytenia
šermiarskych techník boli formou básní, ktoré jednoduchí ľudia nevedeli rozlúštiť. Bola to akási
utajená báseň. Žiaci autora majstra Johannesa Lichtenauera postupne túto báseň vykladali, interpretovali jednotlivé verše tejto básne, a tak vypracovali celkovú metodiku cvičenia šermu.
 Ako ste sa od šermu dostali k Trnavskému šermiarskemu cechu a aktivitám, ktoré už nie sú čisto šermiarske?
M. T.: Okrem týchto aktivít, ktoré sme si chceli splniť, sme si boli vedomí, že treba založiť
nejakú formu združenia, prostredníctvom ktorej sa dá budovať isté zázemie, napríklad aj
cez možnosť čerpania rôznych grantov, cez možnosti zastrešenia pri organizovaní podujatí
a konferencií. Združenie sme založili v roku 2002. Často spolupracujeme aj so spomínanou
Kompániou trnavských žoldnierov, napríklad na prehliadkach v meste. Vytvorili sme spoločne aj festival o stredovekom táborení, ktorý už pravidelne býva súčasťou jarmoku. A pokiaľ
ide o našu vežu blízko Františkánskej ulice – nie je, jednoducho povedané, až tak komerčne
využiteľná na rôzne prezentácie dobového života. Je to dané najmä polohou a stavom,
v akom sa momentálne nachádza. Nám sa objekt našej veže páčil tým, že bol zapadnutý,
nikým nepovšimnutý a schátraný. Bol to isto aj náš malý lokálpatriotizmus, že sme sa pustili
do rekonštrukcie našej veže, že sme chceli aj osobne pomôcť. Niektoré podujatia sa tam už
aj zrealizovali. Do budúcna by sme tam chceli organizovať aj odborné stretnutia.
A.K.: V Trnave nebola žiadna skupina historického šermu, ku ktorej by sme sa mohli pridať.
Ešte na gymnáziu sme založili takúto šermiarsku skupinu, v ktorej sme sa snažili všetky tieto
ambície splniť, teda predstavu o stredoveku, šermovanie a ďalšie aktivity. Objekt sme získali
asi pred rokom a pol a pustili sme sa do rekonštrukcie. Bol v zlom stave, napriek tomu, že
pred pätnástimi rokmi ho rekonštruoval pamiatkový úrad. Veža bola narušená bezdomovcami a podlahy a krovy boli spálené. Museli sme všetko kompletne vymeniť, vrátane spomínaných podláh a schodísk. Steny a elektrifikácia neboli na vyhovujúcej úrovni. Tie najťažšie
práce už máme za sebou. Podlahy a elektrifikáciu sme vyriešili, nové okná nám objekt uzavreli pred neželanými návštevníkmi, a momentálne čakáme na natiahnutie omietok. Po tejto
práci sa už budeme venovať tým krajším veciam ako je vybavenie veže a príprava podujatí.
 Ako sa dá v takomto pracovnom nasadení držať tempo aj v šerme?
M. T.: Ide síce o umenie, ale je to aj šport. A keďže chceme dosahovať výsledky v prehliadkach, musíme cvičiť koordináciu, udržiavať sa v kondícii. Máme pravidelné tréningy trikrát
týždenne. Šerm je značne náročný na fyzickú kondíciu, pretože to nie je len šport, je dôležité
napríklad koordinovať pohyby tak, aby sa vylúčilo zranenie spoluhráča.
A. K.: Od nášho vzniku sa snažíme spolupracovať s rôznymi výrobcami, snažíme sa byť aj pri
vzniku týchto zbraní. Chceme, aby spĺňali naše očakávania. Postupne sa vykryštalizovali také
športové kusy, ktoré vyhovujú aj tréningu. Objednávame ich zo zahraničia a tie staršie kusy,
výstavnejšie, od našich slovenských výrobcov. Trnavský šermiarsky cech sa aj spolupodieľal na výrobe zbraní pre rekonštrukciu v rámci stredovekého šermu. Napríklad, v ďalekom
Gdańsku v Poľsku jeden remeselník vyrába špeciálny typ meča, ktorý má názov Trnava 1.
Je to náš osobný model, ktorý preberajú naši kolegovia v Poľsku a Česku. Objednávame dva
typy zbraní: sú to historické repliky podľa múzejných exponátov, a druhými sú tréningové
zbrane, ktoré spĺňajú rôzne kritériá na bezpečnosť a podobnosť tým reálnym zbraniam. Naše
bojové umenie je však prepojené aj s rôznymi formami turnajov športového charakteru,
čiže potrebujeme bezpečné ochranné pomôcky a zbrane, ktoré nebudú ohrozovať súpera.
M. T.: Keď sa pozriete na rôzne súťaže vo východných bojových umeniach, pri sparingovej
súťaži, teda reálnom boji, sa používajú bambusové meče. V našom prostredí sa všetko robí
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so železnými mečmi, musia teda spĺňať parametre klasickej zbrane. To znamená tuhosť,
no pri zásahu protivníka ho nemôžu zraniť. Napríklad sme si dali vyrobiť špeciálne kožené
ochranné prvky, ktoré ochraňujú zátylok, ramená, krk, a postupne sa rozširuje tento inventár tak, aby sme mohli bez strachu robiť zápasy s oceľovými zbraňami.
 Kde vás možno vidieť – viac na Slovensku, alebo v zahraničí?
M. T.: S kolegami z kompánie sa zapájame do rozvoja cestovného ruchu v Trnave, spomínali
sme prehliadky s ukážkami historického charakteru, pravidelné podujatie Stredovek pod
hradbami. Chodíme najmä vyučovať do zahraničia, boli sme v Nemecku, Maďarsku a vo Švédsku. Zameriavame sa na odborné kruhy, prispievame aj k niektorým verejným prednáškam
a rôznym historickým ukážkam.
Martin JURČO, foto: -tšc-

Niekoľko slov k vežiam Baziliky sv. Mikuláša
a o tom, ako sme v roku 1982 namiesto televíznych novín sledovali zábery z kaplnky dnešného arcibiskupského úradu
Som rád, že veže Baziliky sv. Mikuláša boli zrekonštruované, a hlavne južná aj so zvonmi. Rád
by som prispel niekoľkými riadkami so svojimi zisteniami o oboch vežiach.
V roku 1958 boli veže natreté červenou farbou. Pracovala tu skupina horolezcov z južných Čiech
a medzi nimi aj jeden kňaz – františkán „vo výrobe“. Z hovoru som zistil, že vezmú dole aj „kohútov“
– erb mešťana a kapitána Pavla Holého. Kohútov očistili a presvedčil som sa o letopočte 1588, ktorý
bol na znaku. Bolo to 10. júla 1958. Aj archívne pramene potvrdili, že znak Pavla Holého dal na vrchol
veží administrátor ostrihomského arcibiskupstva biskup Mikuláš Telegdi, ktorý spravoval diecézu
v rokoch 1573 – 1586. Spomínaný Pavol Holý zanechal kostolu sv. Mikuláša viac bohatých základín.
Bolo to v časoch, kedy veže mali nerovnakú výšku, lebo severná bola oveľa nižšia.
Prešli roky a veľký požiar 23. júna 1666 veľmi poškodil severnú vežu, ktorú v roku 1676 dal
arcibiskup Juraj Selepčeni postaviť do výšky južnej veže.
V roku 1967 boli kupoly veží znovu natierané. V istý júlový deň popoludní pracovníci natierajúci veže priniesli na faru sv. Mikuláša kovovú tabuľu, ktorú našli v severnej veži v guli
pod Holého erbom – kohútom. Pridali, že guľa je veľmi poškodená, rozrezaná a nie sú v nej
žiadne iné doklady. Tabuľa hovorila o arcibiskupovi Jurajovi Selepčenim a farárovi Ondrejovi
Peterfym a mala označenie letopočtu 1676 s týmto textom:
SUB CELIMO PRINCIPE GEORG.SZELEPCHENY – ARCHIEPPO STRIGONIEN. ET RSSMO DOMINO ANDREA PETERFY ABBATE SZEKSZARDIE ET PLEBANO ISTIUS CIVITATIS TYRNAVIEN. APPOSITA EST
MODUS PRO ORNAMENTO AN. MDCLXXVI.
Juraj Selepčeni bol arcibiskupom v rokoch 1666 – 1685 a Andrej Peterfy bol farárom v rokoch 1676 – 1687.
Na záver pridávam objasnenie jednej „veľkej tajnosti“. V bývalom Saleziánskom ústave,
kde je dnes sídlo arcibiskupstva, boli za komunizmu kasárne a niekoľko vojenských bytov.
Spomínam si, ako som raz ráno v roku 1982 videl drôt natiahnutý z vrcholu kaplnky kasární
na južnú vežu kostola. Predpokladal som, že je to vojenské tajomstvo. O niekoľko dní večer
počas televíznych novín obraz „vypadol“ a namiesto pokračovania správ sme sledovali zábery z kasárenskej kaplnky. Za pracovnými stolmi sedeli uniformované ženy i v civile, a veľa
dôstojníkov, medzi nimi aj naša známa pani Štefáková. Ráno som ju stretol, a keď som jej
povedal, že sme ju videli v televízii, povedala mi len toľko, že je z toho „veľký bengál“.
Nuž iste. Veď mnohí spoznali kaplnku i s tajnosťami, ktoré odkryla štátna televízia. Na fare
o montovaní drôtu nevedeli, veď nik sa nepýtal „poddaných“, a tak aj cirkevné objekty slúžili
na posilnenie jestvovania režimu. Preto od rána chodili príslušníci štátnej bezpečnosti a vypytovali sa, kto a čo videl.
Hadrián RADVÁNI
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy
1. 6. 1846 – Uskutočnilo sa slávnostné
otvorenie konskej železnice Bratislava
– Trnava, ktorá bola prvou železnicou v bývalom Uhorsku (165. výročie).
1. 6. 1926 – Vo Veľkej Mani sa narodil
arcibiskup, teológ, diplomat a redaktor
DOMINIK HRUŠOVSKÝ, ktorý študoval v trnavskom seminári a roku 1992 bol vymenovaný za pomocného biskupa Trnavskej
arcidiecézy (85. narodeniny).
1. 6. 1946 – V Bratislave sa narodil výtvarník, umelecký fotograf a pedagóg PETER
BABKA, ktorý pôsobil v Trnave ako riaditeľ
Základnej umeleckej školy (65. narodeniny).
2. 6. 1931 – V Trnave sa narodila operná
speváčka a sólistka opery SND v Bratislave
ELENA KITTNAROVÁ, ktorej mesto Trnava
udelilo roku 1998 Čestné občianstvo (80.
narodeniny).
3. 6. 1911 – V Modre sa narodil sochár a výtvarný pedagóg RUDOLF HORNÁK, ktorý
pôsobil na PdFUK v Trnave a v rokoch 1964
– 65 bol jej prodekanom (100. výročie).
3. 6. 1946 – V Trnave sa narodila divadelná a filmová herečka SOŇA VALENTOVÁ,
nositeľka Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy za rok 2001 (65.
narodeniny).
6. 6. 1951 – V Trnave umrel dlhoročný starosta mesta JURAJ VYSKOČIL (60. výročie).
7. 6. 1931 – V Bratislave sa narodil futbalista, kňaz a publicista JURAJ KADLEC,
bývalý hráč Spartaka Trnava a Čestný občan mesta Trnavy, ktorý žije v Kanade (80.
narodeniny).
11. 6. 1896 – V Tekovskom Hrádku sa narodil akademický maliar a hudobník JOZEF
BALOGH, portrétista významných trnavských osobností, ktorý pôsobil v Trnave od
roku 1928 až do smrti (115. výročie).
14. 6. 1771 – Na zasadnutí trnavského magistrátu bol prijatý za trnavského mešťana
kníhtlačiar VÁCLAV JELÍNEK, v tom čase
zamestnanec univerzitnej tlačiarne (240.
výročie).

17. 6. 1946 – V Horných Štitároch sa narodil architekt JOZEF DANÁK, projektant
Domu kultúry odborov Tirnavia a viacerých
ďalších budov v Trnave (65. narodeniny).
21. 6. 1896 – V Hrnčiarovciach sa narodil kňaz,
salezián, pedagóg, spisovateľ a publicista JÁN
HLUBÍK, ktorý pôsobil na Kopánke a roku 1996
mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta
Trnavy in memoriam (115. výročie).
21. 6. 1901 – V Trnave sa narodil spisovateľ, publicista, redaktor a učiteľ FRAŇO
SVOBODA, ktorý používal pseudonym F.S.
Trnavčan (110. výročie).
23. 6. 1666 – V Trnave vypukol veľký
požiar, pri ktorom prišlo o život 16 obyvateľov a okrem dvoch ulíc mu padlo za obeť
skoro celé mesto (345. výročie).
24. 6. 1531 – V Trnave sa narodil dvorný
historik cisára Ferdinanda I., lekár, básnik,
prekladateľ a vydavateľ JÁN SAMBUCUS,
jeden z najväčších stredoeurópskych humanistov, ktorého pamiatku v Trnave pripomína pamätná tabuľa na radnici a ulica
nesúca jeho meno (480. výročie).
26. 6. 2006 – V Bratislave umrel divadelný
a filmový herec LOTÁR RADVÁNYI, ktorý
v Trnave vyrastal a neskôr v rokoch 1960
– 65 bol členom hereckého súboru Krajového divadla v Trnave (5. výročie).
28. 6. 1911 – V Krupine sa narodil hudobný skladateľ, pedagóg a dirigent spevokolu
Bradlan ANTON CÍGER, ktorý pôsobil v Trnave (100. výročie).
28. 6. 1921 – V Rakoviciach sa narodil
biskup PETER DUBOVSKÝ, ktorý študoval
na trnavskom gymnáziu, neskôr prednášal
na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity
a v rokoch 1991 – 99 bol predsedom Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde je aj pochovaný (90. výročie).
30. 6. 1621 – V Trnave umrel uhorský
palatín, krajinský sudca, diplomat, bojovník proti Turkom a hlavný kapitán hornouhorských vojsk ŽIGMUND FORGÁČ (390.
výročie).
P.R.
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Trnavskí muzikanti
Západoslovenské múzeum v Trnave pripravuje materiál na svoju novú výstavu
v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského, ktorú chce otvoriť 6. októbra 2011
na Deň TTSK. Výstavou doplní dejiny hudby v Trnave reprezentované dosiaľ v tomto priestore expozíciami Dejiny cirkevného hudobného spolku, Život a dielo Mikuláša Schneidera Trnavského a Dvorana slávy DOBRO. Populárna hudba v Trnave za čias
socializmu (1948 – 89) je témou, ktorá bola možno pre hudobnú históriu donedávna ešte mladá na to, aby dostala výstavnú podobu. Spracovaná bola len čiastkovo
prostredníctvom odborných a populárnych článkov v regionálnej tlači, prípadne
niekoľkými diplomovými prácami vysokoškolákov. Nová výstava sa pokúsi podať
čo najkomplexnejší pohľad na nedávne dejiny a vývoj modernej hudby v Trnave
v kontexte dobovej situácie na Slovensku a vo svete. Pred jej otvorením ponúkame
čitateľom časopisu Novinky z radnice zopár zaujímavých tém, ktoré môžu v expozícii očakávať.

MODERNÁ TANEČNÁ HUDBA V TRNAVE

I. ČASŤ

Moderná hudba I. polovice 20. sto1
ročia vo svete vychádzala najmä
z koreňov černošskej hudby a reprezentoval ju napríklad ragtime, dixieland, blues, boogie-woogie, swing,
jazz a pod. Mladé Československo sa
v dvadsiatych a tridsiatych rokoch
zabávalo aj pri kapelách, ktoré hrali
na počúvanie i do tanca. V rámci
operety sa spopularizovali niektoré
piesne tak, že sa s nich stali šlágre,
ktoré vychádzali na gramoplatniach.
Vtedy ešte rozbitné platne sa u nás
vydávali pod značkami Ultraphon, Supraphon a Esta. Na rozšírenie hudobného obzoru
poslucháčov malo veľký vplyv vysielanie rozhlasu. Od roku 1923 sa začalo šíriť rozhlasové
vysielanie v Československu a od roku 1926 vysielal Československý rozhlas aj na Slovensku.
Vznik samostatného slovenského štátu spôsobil aj oddelenie českej a slovenskej hudobnej
produkcie. V tomto období dominoval na Slovensku záujem o ľudovú hudbu. Nedostatok
domácej tanečnej hudby podnietil činnosť hŕstky slovenských skladateľov, tak vznikli viaceré šlágre od autorov Dusík – Braxatoris – Kaušitz. Táto trojica priniesla len v roku 1939 asi
štyridsať nových piesní. Populárni boli speváci Štefan Hoza, Janko Blaho a idol žien František
Krištof Veselý.
V miestnych pomeroch pôsobili najmä kaviarenské dixielandové kapely charakteristické
trojhlasom trúbky, klarinetu a trombónu. V tridsiatych rokoch postupne nahrádzali cigánske
kapely, ktoré dovtedy v kaviarňach hrávali. Podľa vzoru veľkých orchestrov hrávali hudobníci
pri svojich pultoch s označením kapely a mali svoje pravidelné rozmiestnenie väčšinou vo
dvoch radoch za sebou. Kaviarenské kapely hrávali prevažne modernú tanečnú hudbu – tango,
čardášový fox a valčík. V období Slovenského štátu sa počúvala aj tzv. Deutsche tanz-musik.
Pred druhou svetovou vojnou hrávala v Trnave prvá džezová skupina Jazz slovenskej ligy
(1). Založil ju Ján Jaura a postupne v nej pôsobilo viacero hudobníkov: Eugen Nemeš – klavír,
Dodo Kopačka – trúbka, saxofón a harmonika, Jozef Filípek – trúbka a harmonika, Ján Lukáč
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– klarinet a saxofón, Ladislav Lang – husle
a saxofón, Štefan Laták – klarinet a saxofón,
Jozef Heriban – bicie a spev. Áno, bol to ten Jozef Heriban, ktorý v roku 1946 odišiel do Prahy, a tam sa stal známym operným spevákom
účinkujúcim v Národnom divadle. Kapelníkom
bol talentovaný hudobník Ján Jaura, s ktorého
menom sú spojené aj iné hudobné aktivity
v Trnave. Po vojne bol Ján Jaura dirigentom
a zbormajstrom veľkého orchestra a speváckeho zboru MIER v Kovosmalte, ktorý zožal
v roku 1955 veľký úspech na súťaži v Prahe.
Na trnavskom gymnáziu založil a viedol hudobno-spevácky súbor (v r. 1957 – 60), ktorý mal
orchester zložený z približne 40 muzikantov a asi 60-členný spevácky zbor. Neskôr ho oficiálne viedol zástupca riaditeľa gymnázia Ervín Frimmel, no odborne mu asistoval Ján Jaura.
V orchestri bolo 12 huslistov, 2 violončelisti, harmonikárka, 2 trubkári, trombonista, klarinetista, 2 gitaristi, kontrabasista, bubeník a iní. Hrali budovateľské skladby ako napr. Barikády,
Mužne vpred, ale aj skladby národného cítenia ako napr. Hoj vlasť moja.
Jozef Filípek mal aj vlastnú kapelu
3
– Kapela JF (3), ktorá hrávala v Imperiali
(2). Obsadenie: Jozef Filípek – trúbka,
harmonika, vibrafón, Ján Lukáč – klarinet a saxofón, Štefan Orosz – basa, Ervín Kovalčík – bicie a harmonika, Eugen
Nemeš – klavír.
Dôležitým povojnovým kultúrnym
stánkom v Trnave sa stal Kultúrny
dom v Kovosmalte. Svoj oficiálny názov
niekoľkokrát zmenil (kultúrny dom
Coburgových závodov, kultúrny dom
Kovosmaltu, kultúrny dom ZK ROH
TAZ), no málokto si pamätá, kedy ho vlastne postavili. Podľa ústneho rozprávania cez vojnu
(Slovenský štát) ovládali Coburgove závody Nemci (zbrojovka Coburg), a práve oni sa rozhodli postaviť túto budovu, aby zabezpečili priestory na kultúrne podujatia pre svojich zamestnancov. V budove bola priestranná jedáleň s kuchyňou, veľká kultúrna sála s javiskom,
kolkáreň, byt hostinského a hostinec a byt správcu. Neskôr, po vojne, bolo neďaleko areálu
postavené kúpalisko. Jedáleň kultúrneho domu
4
mala kapacitu 100 – 150 ľudí a konali sa v nej
aj menšie podujatia a schôdze, divadelná sála
s balkónom mala kapacitu až 1 500 ľudí.
Ešte počas vojny v rokoch 1942 – 45 hrával
v Trnave prvý trnavský big-band pod názvom
Tatra jazz (4). Hrávali najmä tanečné zábavy,
plesy a kabarety v Trnavskom divadle. Zloženie
kapely bolo: dychy (trúbky, trombón a saxofóny) gitara, husle, harmonika, klavír a bicie. Vedúcim bol Milan Wölfel – klavír, hrali tam: Dodo
Kopačka – harmonika a trúbka, Jozef Filípek
2
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– tenor saxofón, harmonika a trúbka, Štefan Laták – klarinet a saxofón, Ladislav Galbavý
– bicie, Eugen Nemeš – gitara, Diener – trombón, Vlado Wölfel – husle, učiteľ Ehm – husle
a saxofón, Ladislav Lang – saxofón a husle, Križan – husle. Spievala s nimi speváčka Milka
Keslerová. Po vojne táto kapela zanikla.
Vznik ľudovodemokratického štátu ovplyvnil celý život v povojnovej krajine. Niektoré zmeny sa udiali okamžite, niektoré sa pomaly vsúvali do života ľudí. Tak to bolo i na poli kultúry.
Štát sa snažil riadiť postupne všetko,
5
aj vkus občanov. Vznikli nové pojmy
– „ľudová umelecká tvorivosť“ a „záujmová umelecká činnosť“, pod ktoré sa
skryli mnohokrát gýčové a amatérske
produkcie. Všetky buržoázne produkty, i tie hudobné, boli považované za
nepriateľské. Do kultúry prenikla ako
bežná prax cenzúra. Populárna hudba
bola súčasťou vystúpení v zábavných
podnikoch, k širšej verejnosti sa dostávala aj rozhlasovým vysielaním. Ďalšie médium, dôležité aj pre šírenie zábavy, bola televízia.
Pravidelné televízne vysielanie sa začalo v roku 1954, najskôr len tri dni v týždni. Denne začala televízia vysielať od roku 1958.
V 50. rokoch bola odpísaná opereta ako úpadkový žáner a prejav buržoáznej kultúry, hoci
sa dovtedy tešila veľkému diváckemu záujmu aj na poli amatérskych súborov. Na toto uvoľnené miesto sa dostala estráda, s cieľom zapojiť čo najviac ľudí do kultúrno-politickej práce.
Estrády poskytli ľuďom uvoľnenie a oddych bez ohľadu na kvalitu. Koncertnú a estrádnu
produkciu v mestách zabezpečovali viaceré inštitúcie, napr. Hudobná a artistická ústredňa.
Na vydávanie československej hudobnej produkcie na gramoplatniach v povojnovom období
mal monopol jediný podnik – v roku 1945 znárodnený Supraphon.
Kaviarenské kapely mali v Trnave tradíciu ešte z čias prvej republiky. Po vojne hrávali modernú tanečnú hudbu a reagovali na vývoj domácej, a čias6
točne i zahraničnej scény. V Trnave kontinuálne pokračovali
niektoré z predvojnových kaviarenských kapiel. Známa
bola kapela Doda Kopačku (5), ktorá hrávala pravidelne
v Imperiali. Jej obsadenie bolo: Dodo Kopačka – kapelník,
saxofón a harmonika, Ján Lukáč – klarinet, Imrich Gažovič
– saxofón a harmonika, Karol Svetkovič – bicie a lekárnik Jozef Ferényi – klavír. Neskôr hral v kapele aj Ľudovít Galbavý
husle a tenor saxofón. Spievala s nimi aj Vlasta Radványiová
– Jurčová. Ďalšou bola kapela Ruda Gajlíka, ktorá hrávala
u Thalmeinera (Krym, obr. 6) a kapela Jozefa Kudriho st.
v Pezinskej vinárni. V hostinci U zeleného stromu hrávali
Schifferovci – otec Schiffer na cimbal, na bicie Vilo Schiffer
(neskôr sochár a medailér v Paríži) a neznámy tretí člen
zoskupenia hral na saxofón a harmoniku. Ešte hrávali aj
Kopúnkovci, Čirkovci (Štefan Čirka – saxofón, Štefan Slezák
– gitara, ďalší členovia nie sú známi) a Adámkovci.
Adámkovci (7) boli kapela z Bieleho Kostola, ktorá vznikla niekedy medzi rokmi 1947 – 49.
Založil ju Jozef Adámek (1914 – 2000) – altsaxofonista, huslista a hráč na havajskú gitaru.
Zakladajúcimi členmi boli Vojtech „Béla“ Hrivňák (1920 – 1988) – tenor saxofón, Ján Kudry
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(1920 – 1987) – kontrabas, Jozef
Stanek (1923 – 2001) – bicie, Vladimír Morávek (1932 – 1975) – harmonika, František Masár „Franco
Királ – Faja“ (1909 – 1993) – trúbka, havajská gitara. V roku 1951
prišiel do kapely Augustín Hacaj
(1925 – 2009) – altsaxofón, klarinet a po odchode Jozefa Adámka
(do Bratislavy) prevzal v roku 1953
kapelnícku taktovku. V obsadení
sa postupne objavili aj ďalší známi
trnavskí muzikanti, napríklad René
Návoj, multiinštrumentalista a vynikajúci aranžér, ktorý v kapele pôsobil v rokoch 1964
– 1967, Stanislav Gálik – trúbka a alt saxofón, Miloš Frőlich – trúbka, Milan Repčík – klávesy,
Štefan Slezák st. – gitara a neskôr aj mladá generácia Peter Hrivňák – harmonika, trúbka, klávesy a Augustín Hacaj ml. – klávesy, gitara. V časoch najväčšej popularity absolvovali Adámkovci vyše 70 odohraných podujatí ročne. Mnohé manželské páry terajších sedemdesiatnikov v okolí Trnavy oslávili svoj sobáš pri tónoch tejto kapely. Nechýbali ani na prvomájových
veseliciach, buď v Bernolákovom parku – „v promenáde“, alebo v Kamennom mlyne.
V roku 1954 sa sformovalo väčšie hudobné zoskupenie Big band (pôsobil približne v rokoch
1954 – 57) – hrali 4 saxofóny, 3 trúbky, trombón, basa, bicie, klavír, gitara. Kapelníkom bol Rudolf Gajlík zvaný Lugáno – 1. trúbka. Obsadenie: René Návoj – 2. trúbka, Arpád Gajlík – 3. trúbka, Jozef Draho – 1. alt saxofón, Ján Lukáč – 2.tenor saxofón, Albert Bujan – 3. alt saxofón,
Viliam Hudcovič – 4. tenor saxofón, Milan Miškay – trombón, Ladislav Ozábal – kontrabas, Andrej Lošonský – klavír, Antonín Ryšavý – bicie a na gitaru hral Svätopluk (zatiaľ je známe iba
krstné meno). V druhej polovici 50. rokov boli ešte známe tanečné zábavy vo fabrike Figaro,
kde hrala kapela ZK ROH Figaro. Obsadenie mala na konci 50. rokov nasledovné: Roland Kurdel
– trúbka, Anton Vitáloš – bas saxofón, Jaromír Pádivý – klarinet, Jozef Adamík – bicie, Karol
Bodorík – gitara, na tenor a alt saxofón hrali dvaja konzervatoristi z Bratislavy.
V polovici 50. rokov začali organizovať v Kovosmalte pre mladých ľudí mládežnícke popoludnia – čaje, známejšie neskôr pod trnavským názvom Té o pécy. Každú nedeľu okrem
prázdnin sa od 16. do 21. hodiny konali programy pre mládež spojené s tancovaním. Najskôr
bývali v jedálni kultúrneho domu, no keď ich návštevnosť stúpla, presunuli ich do veľkej sály.
Organizátormi sa okrem odborového zväzu stala aj organizácia ČSM. Programy boli spočiatku
sledované, dozeralo sa na ne. Každý cech fabriky sa striedal so službou na čajoch, a tá sledovala priebeh zábavy. V prvých rokoch to brali prísne v zmysle socialistickej zábavy. Keď začal
nejaký pár tancovať charleston alebo podobný moderný tanec, službukonajúci ich vyhodil
ako „vyznávačov prehnitej západnej kultúry“. Keď však prešli čaje do veľkej sály a moderná
hudba prenikla viac do bežného života mladých ľudí, prestal byť spôsob tanca a hudby tak
prísne posudzovaný. Treba však dodať, že to bol aj následok mierneho uvoľnenia politickej
klímy od polovice 60. rokov. Za pekného počasia sa konali čaje aj v záhrade. Program na čajoch spočíval jednak z hudobnej produkcie kapely, ktorá získala na danú sezónu angažmán,
a z programu hostí. Na moderovanom programe hostí vystupovali nielen populárne osobnosti z Trnavy a z okolia (herci, športovci), ale objednávali ich aj cez agentúru Pragokoncert.
Zo zápiskov Ing. Karola Bodoríka napríklad vieme, že v rokoch 1962 – 65 v programe vystúpili
herci z Krajového divadla, členovia Tatra kabaretu v Bratislave, Zuzka Lonská a Zdeněk Kratochvíl, Bea Litmanová, Ján Kuchár, Ota Šimánek, Jaroslav Ďuríček, Maja Velšicová, Michal
7
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Slivka, Zdeno Sychra, Jozef Krištof, klaviristi Juraj Berczeler a Tomáš Seidman a iní.
V kultúrnom dome TAZ sa konali okrem mládežníckych popoludní aj iné podujatia, napríklad spevácka súťaž Hľadáme mladé talenty, neskôr Trnavský škovránok. Výrazné spevácke
talenty si mnohokrát priamo zo súťaže zobrali účinkujúce kapely do svojho obsadenia. O kapelách, ktoré na čajoch hrávali, napíšeme viac v budúcom čísle.
Mgr. Lucia DUCHOŇOVÁ, PaedDr. Simona JURČOVÁ, Západoslovenské múzeum v Trnave
Fotografie sú zo súkromného archívu Eugena Nemeša, Vlasty Jurčovej a z archívu Juraja Hlobena

Zdroje:
1. Diplomová práca Marián Mrva: Tanečné orchestre v Trnavskom okrese a ich výchovné pôsobenie na mládež, Pg. fakulta UK v Trnave, 1973, s. 6 – 8
2. Kronika kapely Dixieland, ktorú viedol Ing. Karol Bodorík
3. Čordášová, S.: Ako sa Trnavčania v 20. storočí zabávali a obliekali. Trnavské dni 1993 – 2008, zborník,
vydalo Mesto Trnava, Tirna 2008, s. 34 – 39
4. Adámkovci – podľa spomienok Augustína Hacaja ml.
5. Jazz slovenskej ligy a Tatra jazz podľa rozprávania JUDr. Eugena Nemeša
6. podľa rozprávania informátorov: Ing. Karol Bodorík, Viliam Hudcovič, Mgr. Marián Mrva, Ing. arch. Marián Remenár, Dr. Peter Horváth
7. ročníky časopisu Kultúra a život Trnavy 1970 – 1990
8. internetové stránky: http://www.birdz.sk/hudba/vznik-modernej-popularnej-hudby-na-slovensku/
18054-clanok.html, http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_popul%C3%A1rna_hudba

Jubileum Mikuláša Schneidera Trnavského
V tomto roku si pripomíname 130. výročie narodenia Mikuláša Schneidera Trnavského, hudobného skladateľa, národného umelca a spolutvorcu základov
našej hudobnej kultúry prvej polovice 20. storočia.
Narodil sa v Trnave 24. mája 1881, jeho život a hudobná tvorba sa viažu okrem študentských
rokov v Budapešti, Viedni a Prahe na rodné mesto, v ktorom roky pôsobil, a ktoré tak veľmi
miloval. Svoje bytostné spojenie s ním prejavil v memoárovej knihe Úsmevy a slzy, ktorá bola
vydaná až po jeho smrti. jeho národné cítenie a profesionálny vzťah k cirkevnej hudbe rámcovali i jeho skladateľské smerovanie. Vznikli diela Ecce sarderos magnus, Missa Solemnis,
Ofertorium Perfice gressus a ďalšie. Pre amatérske spevokoly upravoval ľudové piesne a veľkú pozornosť venoval umelej piesňovej tvorbe. Slovenskej a českej verejnosti sa dostala do
rúk zbierka piesní Slzy a úsmevy. V oblasti duchovnej cirkevnej hudby tvoril sólové a zborové
skladby, vokálno-inštrumentálne diela a omšové cykly. Je autorom Jednotného katolíckeho
spevníka, do ktorého vložil 226 vlastných piesní a za toto dielo mu pápež Pius XI. udelil titul
Rytier rádu sv. Gregora. Po práci na JKS dokončil operetu Bellarosa a zbierku piesní O matke.
Ako sedemdesiatpäťročný zložil symfóniu Spomienková, za ktorú mu bol v roku 1956 udelený titul Národný umelec.
Mikuláš Schneider Trnavský bol činný i literárne a hudobno-teoreticky. Mnohostranne sa
zapájal do organizačného života v hudobnom školstve, života spolkového a verejného, za čo
mu bola v roku 1940 udelená Štátna cena.
Trnavčania a celé Slovensko sú umelcovi vďační za jeho hudobnú tvorbu a vrelý vzťah k národu. Cena Mesta Trnavy udelená in memoriam ako i titul Trnavčan 20. storočia a jeho busta
na Kapitulskej ulici sú toho dôkazom. S úctou pozeráme na Baziliku sv. Mikuláša v Trnave,
v ktorej sa vďaka jeho hudobnej tvorbe i dnes môžeme započúvať do nádherných chrámových skladieb a piesní JKS. Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave si
pripomenul 130. výročie majstra na slávnostnom koncerte 29. mája v Bazilike sv. Mikuláša.
Ladislav VYMAZAL, regenschori
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Trnavská univerzita na známkach a pečiatkach
Že je historická Trnavská univerzita jednou z najvýznamnejších vzdelávacích
ustanovizní Uhorska, a tým aj Slovenska, je známe. A že sa na poštové známky
spravidla dostávajú významné osobnosti, organizácie, udalosti a ich výročia,
je známe tiež. Ako je to s našou Trnavskou univerzitou v spojení s poštovými
známkami a inými filatelistickými a poštovými materiálmi?
Musíme začať od jej zakladateľa kardinála Petra Pazmáňa. Ten svoj úmysel založiť univerzitu
oznámil 6. 1. 1635, teda na sviatok Troch kráľov. Známok s touto tematikou je dostatok vo
vydaniach viacerých krajín, nielen slovenských.
Máme šťastie pri zakladateľovi Trnavskej univerzity: Maďarsko vydalo v r. 1935 pri príležitosti 300. výročia jej založenia sériu známok s vydareným portrétom kardinála P. Pazmáňa.
Podobne to bolo aj v r. 1985 k 350. výročiu založenia univerzity. Bola vydaná síce iba jedna
známka, zato však mala kupón s medailou Univerzity Lóranta Őtvösa s uvedením roku 1635,
teda rokom vzniku TU ako pokračovateľkou tradície prvej úplnej univerzity Uhorska. Zaujímavá bola aj príslušná obálka 1. dňa (FDC) vydaná maďarskou poštou, lebo v jej kresbovej
časti bol nezvyčajný pohľad na univerzitné budovy v smere od Invalidskej ulice v Trnave.
Priamo poštovou známkou možno doložiť aj ďalšie osobnosti v súvislosti so vznikom univerzity alebo jej pôsobením. Napr., pápeža Urbana VIII., od ktorého sa čakal súhlas na zriadenie univerzity, vidíme na známke Vatikánu. Cisárovnú Máriu Teréziu, ktorá svojím, pre Trnavu
nešťastným rozhodnutím v r. 1777, dala univerzitu presťahovať do Budína, zobrazujú viaceré
rakúske známky. Zaujímavý je aj upravený tlačový list Slovenskej pošty, na ktorom sú 4 známky
cisárovnej a navyše na obálke 1. dňa je k 150. výročiu ňou schváleného poštového práva veľmi
pekná veduta Trnavy. Aj samotné presťahovanie univerzity do Budapešti možno dokumentovať slovenskou známkou s portrétom vynálezcu šachového automatu – Turka, Wolfganga von
Kempelena, ktorý pracoval na dvore cisárovnej a dohliadal na sťahovanie univerzity.
Historické budovy univerzity nájdeme zobrazené aj na strojovej poštovej pečiatke z obdobia 1. ČSR, ktorá sa používala k bernolákovským oslavám, alebo na obrazovej časti poštového
lístka. Podobný lístok vydala Slovenská pošta i tohto roku k 375. výročiu univerzity. Bohužiaľ,
organizátori osláv „pozabudli“ na príležitostnú poštovú pečiatku, ako to bolo napr. pri konferencii k 360. výročiu, kedy bol portrét Petra Pazmáňa spracovaný podľa výtvarného návrhu
majstra Wiliama Schiffera podľa busty vo vestibule univerzity. Vtedy sa Peter Pazmáň prvý raz
dostal do slovenskej príležitostnej poštovej pečiatky, lebo naše ostatné príležitostné pečiatky
k 300. a 350. výročiu boli iba textové.
Vo februári 1985 bola vydaná 2-korunová československá známka s textom 1635 Univerzita v Trnave s čiastočnou vedutou Trnavy, pritom ale nebolo na nej vidieť žiaden z prvkov univerzity, ani Katedrála sv. Jána Krstiteľa. Kresba FDC však zobrazovala priečelie univerzitnej
budovy, avšak na obálke mylne označovanej za budovu jej lekárskej fakulty, ktorá je oproti.
To, že bola založená burza sv. Vojtecha, môžeme ilustrovať československými, slovenskými alebo poľskými známkami tohto svätca aj slovenskou známkou k výročiu Spolku sv.
Vojtecha. Seminár sv. Štefana môžeme dokladať maďarskými známkami s obrazom svätca
alebo jeho korunou, ktorá je pre našich južných susedov mimoriadne významným symbolom. Neblahé časy vojen a povstaní Rákocziho, Tökölyho, ktoré spôsobili prerušenie činnosti univerzity, tiež možno doložiť maďarskými známkami alebo niektorými príležitostnými
pečiatkami. Okrem toho koruna sa nachádzala istý čas aj v Trnave v dome, kde žil náš národný umelec, hudobný skladateľ Mikuláš Schneider Trnavský, takže to je ďalšia tematická
súvislosť, zobrazená známkou. Aj slovenská príležitostná známka Poľná pošta, ktorá mala
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inauguráciu v Hrnčiarovciach, súvisela s uvedenými povstaniami, najmä Vianočnou bitkou
pri Hrnčiarovciach v roku 1704, kedy sa používala príležitostná poštová pečiatka a preprava zásielok jazdcom na koni k pamätníku bitky pri ceste na Bratislavu.
Možno pokladať za zaujímavú súvislosť, že jeden z trojice Košických mučeníkov, ktorých
ostatky sú uložené v Trnave (v Kostole sv. Anny na Hviezdoslavovej ul. a v Kostole sv. Trojice
– Jezuitskom kostole na Štefánikovej ul. ), sv. Marek Križin, bol pred jestvovaním Trnavskej univerzity riaditeľom Kapitulnej školy a do Trnavy ho povolal P. Pazmáň. Ďalšia súvislosť je v tom,
že kardinál dal pozostatky Košických mučeníkov v r. 1635, teda práve v roku vzniku univerzity,
previezť do Trnavy. Aj na to existujú príležitostné poštové pečiatky, ktoré dokumentovali túto
udalosť a používali sa počas návštevy Jána Pavla II. na Slovensku, konkrétne aj v Trnave.
Vieme, že tlačiareň univerzity vydávala nielen knihy, ale aj grafické listy, medirytiny a medzi autorov týchto prác popri niektorých Holanďanoch, českom rytcovi Hollarovi bol aj arcibiskup Selepčéni. Hollarove diela možno nájsť zobrazené na československej poštovej známke a arcibiskupa Selepčéniho v poštovej pečiatke, používanej v jeho rodisku Slepčanoch.
Pri ceste do Blatného Potoka sa mal v Trnave zastaviť učiteľ národov Jan Amos Komenský.
A v apríli 1650 bol 3 dni v Trnave u kalvínskeho kňaza Canisaessa (je na nemeckej známke).
A tak jeho pobyt v Trnave si len ťažko možno predstaviť bez návštevy univerzity. A poštových známok s portrétom tohto kňaza, humanistu a pedagóga je viac.
Bývalé Československo vydalo celinovú obálku s portrétom Mateja Bela, ktorý vo svojich
Notíciách písal aj o Trnavskej univerzite. Na zaujímavej poštovej známke z r. 1970 zasa vidíme
astronóma Maximiliána Hella v laponskom kroji, keďže na severe Európy sledoval prechod
Venuše cez slnečný disk, a tým môžeme ilustrovať ďalšiu osobnosť Trnavskej univerzity, ktorá založila na jej pôde astronomické observatórium. Možno k tomu doložiť aj príležitostnú
poštovú pečiatku.
Rovnako môžeme spomenúť aj pôsobenie zakladateľa modernej historiografie Samuela
Timona S.J. na univerzite v Trnave, ktorého súpisy študentov sú dodnes zdrojom cenných poznatkov, lebo v Trenčianskej Turnej sa v máji 1996 používala obdobná poštová pečiatka.
Na rakúskej známke nájdeme lekára V. Swietena, ktorý reformoval lekársku fakultu Viedenskej univerzity, čo malo byť príkladom aj pre Trnavu podľa nariadenia Márie Terézie.
Zaujímavá je i takáto súvislosť: prvým profesorom a zakladateľom Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici r. 1763 bol botanik Mikuláš Jacquin, ktorému prírastky do zbierok zasielal aj Jozef
Winterl, prvý profesor chemicko-botanickej katedry lekárskej fakulty TU. Oboch nájdeme na
poštových známkach: prvý je na rakúskej, druhý na maďarskej známke.
A ešte niekoľko poznámok: vlani bol jubilejný rok 375. výročia vzniku univerzity. Slovenská
pošta si ho pripomenula vydaním poštového (ľudovo korešpondenčného ) lístka so zobrazením
historických budov katedrály a budov univerzity. Aj vytlačená známka na poštovom lístku je zaujímavá, je to gotická pečať mesta Trnavy. (Škoda, že práve trnavská pošta ich veľmi nepredávala
a nepoužívala.) Príležitostná pečiatka, tak ako to bolo naposledy v rokoch 300., 350. a 360. výročia vzniku univerzity, tentoraz v jubilejnom roku chýbala. Škoda, že organizátori jubilejných osláv
na to pozabudli a aj vydanie poštového lístka s motívom TU bolo z iniciatívy pošty, konkrétne
vedúceho odboru POFIS, Mgr. Martina Vanču, Phd., za ktoré mu patrí poďakovanie.
A čo budúcnosť? Mali by sme pokračovať, podobne ako s historiografiou univerzity. Na
poštové známky by sa pri vhodných okrúhlych výročiach mohli dostať niektoré osobnosti
slávnych mien, napr. prvý rektor J. Dobronoky, František Weiss, Andrej Jaslinský, Martin
Palkovič či Martin Sentiváni i ďalší, ktorí by si to právom zaslúžili. Takisto by stálo za úvahu
zhotovenie príležitostných poštových pečiatok pri jubileách otvárania jednotlivých fakúlt
alebo pri niektorých významných počinoch v dejinách univerzity, ako bolo napr. v univerzitnej tlačiarni vydanie niektorých slovníkov alebo spevníka Cantus catolici.
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Niektoré okrúhle výročia sa už premeškali. Ale budúcnosť predsa pokračuje, je pred nami
a iba tá spolu s našou snahou dokáže aspoň niektoré zámery uskutočniť. Možno hľadať aj
iné historické súvislosti, napr., ak moravské Brno používalo poštovú pečiatku s textom: Když
Brno obléhali Švédové..., vo vojne to malo priame dôsledky, napr. na to, že poklesol počet
študentov na Olomouckej univerzite, čo sa prejavilo ich následným prijatím v relatívne blízkej Trnave... To sa dá tiež filatelisticky a poštovo doložiť, lebo je viac poštových známok aj
poštový lístok k výročiu Univerzity Olomouc aj miest Brna, Olomouca a Trnavy.
Teda, nemali by sme byť nevšímaví k vlastnej histórii... Viac obrazovej dokumentácie k príspevku nájde čitateľ v publikácii MVDr. J. Molnára o Histórii Trnavy na poštových dokumenMgr. Ján MIČKA
toch.
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II. časť

Proces rozbehu Trnavskej univerzity bol sám osebe zložitý akt, ale výrazne ho skomplikovala výmena vládnej garnitúry, ktorá vzišla z parlamentných volieb konaných
v júni 1992. Antagonické vzťahy, ktoré v tom čase existovali medzi politickými stranami na Slovensku, mali dopad aj na kreovanie Trnavskej univerzity.
Zo strany ministerstva školstva sa postupne začalo spochybňovanie menovania Antona
Hajduka za rektora prezidentom ČSFR Václavom Havlom, keďže v zmysle vtedajšieho zákona
o vysokých školách bol rektor univerzity navrhovaný z radov profesorov a docentov, avšak A.
Hajduk túto podmienku v čase svojho menovania nespĺňal. Okolo platnosti menovacieho dekrétu prvého rektora TU sa rozvírila široká polemika a k tejto téme vypracoval podrobnú odbornú
analýzu Pavel Holländer, v tom čase pôsobiaci na Právnickej fakulte Univerzity v Kieli. Podľa jeho
rozboru rektor Hajduk mal stále platný menovací dekrét, pretože vtedajší platný vysokoškolský
zákon nepočítal s možnosťou vzniku nových univerzít a zákon preto nedefinoval, ako v prípade
neexistencie akademického senátu, ktorý inak navrhuje a volí vedenie univerzity, postupovať
pri voľbe rektora novej vysokej školy. Menovanie A. Hajduka za rektora TU tak P. Holländer považoval za právoplatné a toto stanovisko si rektor aj osvojil.
I napriek polemike okolo menovacieho dekrétu na Trnavskej univerzite naďalej prebiehal
proces jej dobudovania a rektor uzatváral pracovné zmluvy s ďalšími učiteľmi. Dôležitým medzníkom života univerzity sa stal 1. september 1992, kedy si akademická obec zvolila desaťčlenný
Akademický senát TU, ktorého prvým predsedom sa stal Michal Slivka. Za dekana Pedagogickej fakulty bol zvolený Ján Drdúl, dekanom Fakulty humanistiky sa stal František Kočiš a do
funkcie prorektora TU senát schválil Jána Regendu. Prvé prijímacie pohovory na fakulty TU sa
uskutočnili v riadne plánovanom termíne 9. až 18. septembra 1992. Fakulta humanistiky otvárala študijné odbory filozofia, psychológia, klasické jazyky, sociológia, politológia, kulturológia
a história a tri zdravotnícke predmety: klinické ošetrovateľstvo a rehabilitácia, ošetrovateľstvo
a sociálna starostlivosť a laboratórne vyšetrovacie metódy v medicíne. Na Pedagogickú fakultu
sa bolo možné prihlásiť na odbory učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ a učiteľstvo pre 2. stupeň ZŠ a na
štúdium učiteľstvo pre stredné školy.
Kroky zo strany ministerstva školstva namierené proti TU však neustávali. Ale ani po neslávne
známej výmene zámky na dverách rektorátu, zablokovaní účtu univerzity a po zápise s falošnou
pečiatkou TU sa ministerstvu nepodarilo zabrániť otvoreniu pedagogického procesu na univerzite, a preto začalo hľadať iné cesty smerujúce k zániku TU. Na podnet ministra bol vypracovaný
návrh zákona o zrušení TU, ktorý bol vládou urýchlene prerokovaný a koncom októbra 1992
predložený na schválenie NR SR. Avšak voči tomuto chystanému kroku sa zdvihla vlna nesúhlasu.
Mestská rada v Trnave, ktorú reprezentovali politické kluby HZDS, SNS, SZS, KDH a NEKA sa dokázala v tejto veci zjednotiť a v liste z 22. októbra adresovanom premiérovi a ministrovi školstva
vyjadrila jednoznačnú podporu myšlienke zachovania Trnavskej univerzity, ktorá „je vecou kultúrneho povznesenia Slovenska“. Rovnako sa zachovalo aj Mestské zastupiteľstvo mesta Trnavy,
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ktoré navyše zdôraznilo jednu veľmi dôležitú skutočnosť: kým na Slovensku sa riešila kauza TU,
v Budapešti práve vznikla univerzita, ktorá sa odvolávala na tradície pôvodnej univerzity, založenej v Trnave Petrom Pázmaňom v roku 1635. V tomto kontexte zastupiteľstvo považovalo vládny
návrh na zrušenie TU za „pokus o odcudzenie časti našej slovenskej minulosti“ a apelovalo na „národnú hrdosť zainteresovaných strán“.
V tom čase sa na TU pripravovalo slávnostné otvorenie školského roka a imatrikulácia prvých študentov. Akcia bola pôvodne symbolicky plánovaná na 17. novembra 1992, avšak potom, čo predseda
parlamentu vytýčil prerokúvanie návrhu zákona o zrušení TU v NR SR na 15. novembra, bolo celé
podujatie preložené na 8. november. Slávnosť sa začala svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, po ktorej primátor mesta Imrich Borbély odhalil v aule TU bustu Petra Pázmaňa, ktorú zhotovil
trnavský rodák, sochár William Schiffer. Oficiálny akt inaugurácie sa uskutočnil v preplnenej sále
trnavského divadla za prítomnosti mnohých rektorov a zástupcov univerzít z celej ČSFR, diplomatického zboru, cirkevných hodnostárov, zástupcov štátnych a mestských úradov, prvých poslucháčov
a hostí. Trnavskú univerzitu pozdravili a listom podporili mnohé zahraničné univerzity, okrem iných
predseda poradného výboru Helsinskej pobočky organizácie Human Rights Watch podporil úsilie TU
v mene združenia 25 amerických univerzít. Podporu vyjadrili tiež filozofi z Harvardskej univerzity
a osobitným listom aj svetovo uznávaný mysliteľ a filozof Karl Popper.
Len štyri dni po tejto slávnosti dva výbory NR SR – Ústavnoprávny a Výbor pre vzdelanie, vedu
a kultúru, prerokúvali vládny návrh zákona o zrušení TU, pričom oba parlamentné orgány ho zhodne
navrhli stiahnuť z rokovania NR SR. Zároveň však odporučili vláde SR, aby s rektorom UK v Bratislave
prerokovala možnosť zriadenia „vysunutého pracoviska Univerzity Komenského v Trnave“. V prípade neúspešného rokovania mala podľa uznesenia Ústavnoprávneho výboru NR SR vláda odsúhlasiť
návrh zákona, ktorým by sa posunul termín začatia školského roka na TU o jeden, prípadne dva roky
– bez ohľadu na to, že zákon prijatý v takejto podobe by bol nevyhnutne retroaktívny, keďže na
univerzite už takmer mesiac prebiehal riadny vyučovací proces. Druhý parlamentný orgán – Výbor
pre vzdelanie, vedu a kultúru okrem toho, že prípadné zrušenie TU považoval za neakceptovateľné,
navrhol realizovať na TU určité úpravy: mal byť menovaný nový rektor, zmenený Štatút TU i personálne zloženie AS TU a mali prebehnúť nové konkurzy na učiteľov. Napriek týmto odporúčaniam
nebolo jasné, ako záverečné hlasovanie o zákone v parlamente dopadne. Avšak v tomto období zohrala mimoriadne dôležitú rolu informácia, ktorú už skôr prezentovalo trnavské mestské zastupiteľstvo – že v Budapešti bola založená Katolícka univerzita, ktorá sa hlásila za ideovú pokračovateľku
historickej Pázmaňovej Trnavskej univerzity. Táto skutočnosť ovplyvnila najmä poslancov za SNS
a návrh zákona o zrušení Trnavskej univerzity bol 15. novembra 1992 definitívne stiahnutý z programu rokovania NR SR, a na rokovací stôl parlamentu sa už viac nedostal.
Pre Trnavskú univerzitu sa končil mimoriadne dôležitý a rušný rok 1992 v znamení oficiálnej
voľby rektora Akademickým senátom TU hneď potom, čo A. Hajduk obhájil docentúru na Karlovej
univerzite v Prahe. Ešte predtým si akademická obec TU, už aj za prítomnosti študentov, zvolila
nový 14-členný akademický senát, na čele so staronovým predsedom M. Slivkom. Nový AS TU
z troch predložených kandidátov (A. Hajduk, J. Regenda, A. Gronský) jednomyseľne navrhol na
menovanie dovtedajšieho rektora TU A. Hajduka. Návrh bol odoslaný na ministerstvo školstva
na predloženie a schválenie predsedovi československej vlády Janovi Stráskému, ktorý dočasne
prevzal kompetencie prezidenta po abdikovanom V. Havlovi. Bola to však posledná fáza existencie
ČSFR, kedy právomoci federálneho premiéra zanikali, ale prezident SR ešte neexistoval. Minister
školstva s predložením menovacieho dekrétu otáľal, a až v marci 1993 posunul návrh do vlády SR,
ktorá ho ale neschválila. Boj univerzity o právo na existenciu sa ukončil až 21. 10. 1993, kedy A.
Hajduka do funkcie vymenoval novozvolený prezident SR Michal Kováč.
PhDr. Marián MANÁK, PhD. Archív Ústavu dejín Trnavskej univerzity
K histórii obnovenej Trnavskej univerzity v Trnave podrobnejšie: Dejiny Trnavskej univerzity 1635 – 1777,
1992 – 2010 (editori Jozef Šimončič, Alžbeta Hološová). Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010. 370 s.
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Sčítanie obyvateľov a domácich zvierat 1869
Sčítania obyvateľov patria medzi najstaršie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovania. Prvé moderné sčítanie obyvateľov konané podľa zásad stanovených na
medzinárodných štatistických kongresoch sa v Rakúsko-Uhorsku uskutočnilo
v roku 1869. Týmto sčítaním sa začala nová éra populačných cenzov a v podstate naň nadväzujú aj dnešné sčítania.
Zákonný článok o sčítaní ľudu z 29. marca 1869 určil konanie cenzov v desaťročných
intervaloch vždy k 31. decembru v rokoch končiacich nulou (s výnimkou roku 1869); teda
v rokoch 1880, 1890, 1900 a 1910. Predmetom sčítania boli všetky osoby prítomné k danému termínu v mieste sčítania. V Zalitavsku, s výnimkou Chorvátska-Slavónska, riadenie
náležalo do kompetencie Uhorského kráľovského ministerstva vnútra a metodickú stránku, spracovanie a publikovanie výsledkov zabezpečovala štatistická sekcia, ktorá vznikla
pri Uhorskom kráľovskom ministerstve poľnohospodárstva, priemyslu a obchodu v roku
1867 pod vedením štatistika Karola Keletiho. Pred sčítaním boli určené sčítacie komisie
a každé sídlo bolo rovnomerne rozdelené na sčítacie obvody. V každom obvode bol komisiou vymenovaný kontrolór, ktorý dohliadal na výber ďalších ľudí, ktorí pomáhali pri
zbere hárkov. Pri sčítaní boli použité dva typy sčítacích hárkov. Sčítacie hárky slúžiace pre
sčítanie obyvateľov slobodných kráľovských miest a miest so zriadeným magistrátom
– bejelentési ív, vypĺňané hlavou domácnosti alebo iným členom domácnosti, ktorý vedel
písať. V ostatných sídlach bol použitý druhý typ – felvételi ív, ktoré vypĺňal poverený
sčítací komisár, ktorému obyvatelia nahlasovali údaje o sebe. Sčítanie v sídlach, kde sčítacie hárky vypĺňali majitelia jednotlivých domácností, začalo 28.12.1869 rozdaním hárkov
majiteľom domov, ktorí ich rozdistribuovali do jednotlivých domácností. Vyplnené ich
mali vyzberať najneskôr 3. 1. 1870, kedy zároveň skontrolovali úplnosť ich vyplnenia,
vyhotovili zberný hárok za celý dom a potvrdili, že žiadna bytová domácnosť nechýba.
Ak bol byt v čase sčítania neobývaný, bol odovzdaný prázdny sčítací hárok. Zberné hárky
za každý dom postúpili majitelia domov osobe poverenej na zber hárkov, ktorá mala ešte
raz preveriť správnosť ich vyplnenia. Náklady hradil štát a v prípade zle zabezpečeného
sčítania mohla byť mestu uložená pokuta.
Sčítací hárok vypĺňaný za každú bytovú domácnosť mal štyri strany. Údaje o byte
obsahovala prvá strana, údaje o členoch domácnosti druhá a tretia a údaje o domácich
zvieratách štvrtá strana. Sčítacie hárky za všetky bytové domácnosti v dome boli vložené
v zbernom hárku.
Na prvej strane sčítacieho hárku bol uvedený názov krajiny, župy, mesta, ulice, číslo
domu, číslo bytu v dome, situovanie obývaných priestorov (suterén, prízemie, poschodie,
povala), špecifikácia obývaných priestorov (počet izieb, kuchýň, komôr) a iných užívaných
priestorov (obchod, sklad, maštaľ a pod.). Zisťovalo sa, či byt slúži iba na bývanie, príp. či
patrí k domácnosti obchod, či iné výrobné priestory.
Dve vnútorné strany sa týkali obyvateľov a obsahovali krstné mená a priezviská
všetkých členov domácnosti, v poradí ako určoval pokyn pre vyplnenie tlačiva, a to: hlava
rodiny, manželka, deti a vnuci podľa veku, ďalšie osoby zdržujúce sa v dome, pomocný
personál (sluhovia, slúžky, tovariši, učni). Následne bolo treba uviesť pohlavie zapísanej
osoby, rok jej narodenia, rodinný stav (v tom čase mohol byť – slobodný, manželský, ovdovený alebo rozlúčený). Prvýkrát bolo predmetom štatistického zisťovania vierovyznanie obyvateľov. U každej osoby staršej ako 14 rokov malo byť uvedené, aké zamestnanie
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vykonáva, či je zárobkovo činná. Ak išlo o osobu bez riadneho zamestnania, bolo treba
spresniť, z akých peňazí žije, či z vlastných alebo z almužny. V ďalšej rubrike mali byť bližšie popísané okolnosti zamestnania, či zapísané zamestnanie vykonáva samostatne alebo
ako pomocník, či je majiteľom, majstrom, tovarišom, učňom. Predmetom zisťovania bola
aj domovská príslušnosť k danému mestu; prítomnosť a vzdialenosť dotyčnej osoby, či sa
nachádza v čase sčítania v dome, resp. či je dočasne (menej ako 1 rok) alebo trvale (viac
ako 1 rok) mimo domu. Medzi zisťovanými údajmi bol aj dopyt na gramotnosť sčítaných
osôb, osobitne bolo treba uviesť, či sčítaná osoba vie iba čítať alebo či vie čítať aj písať.
V poslednej rubrike bol priestor určený pre poznámky. Podľa inštrukcie tu malo byť poznačené fyzické a mentálne postihnutie, či dotyčná osoba patrí k riadnemu vojsku, krajinskej obrane, vojnovým invalidom, záložníkom. V prípade vojaka, bolo treba zapísať jeho
vojenskú hodnosť, uviesť kde vykonáva vojenskú službu a u akého regimentu.
Na strane štyri boli rubriky špecifikujúce jednotlivé druhy chovaných domácich zvierat;
bolo treba presne uviesť – počet koní (žrebcov, kobýl, žriebät, či ide o ťažké alebo ľahké
plemeno), mulíc, oslov, uhorského a švajčiarskeho rožného dobytka (kráv, býkov, teliat),
oviec (šľachtené a obyčajné), kôz, ošípaných a včelích úľov.
Kto odmietol poskytnúť údaje alebo ich neuviedol pravdivo, mohol dostať pokutu vo
výške dvadsať zlatých alebo si odsedieť štyri týždne vo väzení. Údaje z tohto sčítania sa
za všetky sídla triedili a sumarizovali ručne a výsledky boli vydané tlačou.
Sčítacie hárky z Trnavy
Podľa výsledkov publikovaných v miestopisnom lexikóne sídiel Uhorska z roku 1873 bolo
v Trnave k 31. 12. 1869 zapísaných 725 domov a 9 737 obyvateľov.
Sčítacie hárky sa zachovali iba z 1. štvrte (popisné čísla domov 1 – 98, okrem č. 55 – 59
a 74) z vtedajších ulíc Hauptplatz, Untere lange Gasse, Brodplatz, Fruchtgasse, Theatergasse a Promenade-Bastei (v súčasnosti časť Trojičného námestia, Hlavná ulica, Radlinského
ulica a Vajanského ulica). V hárkoch je zaznamenaných 92 domov, v ktorých bolo 268 bytov,
z nich 5 bolo neobývaných. Z hľadiska umiestnenia bytu bolo 65 % na prízemí, na poschodí
bolo 29 % bytov, 6 % domácností situovanie bytu neuviedlo. V suteréne bol jeden 2-izbový
byt, pri ktorom bola pekáreň. Byty na prízemí boli väčšinou 1- a 2-izbové s kuchyňou a komorou, na poschodí zväčša 3- a 4-izbové. Najväčší 11-izbový byt bol v dome s popisným č.
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16 obývaný grófom Emilom Dezasse, v ktorom boli zapísaní okrem hlavy domácnosti jeho
manželka Eleonóra, deti František, Mária a Henrieta, príbuzná barónka Adelaida a pomocný
personál (vychovávateľka, opatrovateľka detí, kuchárka, pomocnica v kuchyni, sluhovia
– spolu 10 osôb). Byty nádenníkov a malých remeselníkov sa skladali zvyčajne z izby, komory a kuchyne, pričom u remeselníkov bola izba zároveň aj dielňou. Respondenti pri otázke, či
slúži byt iba na bývanie, príp. či patrí k domácnosti obchod, či iné výrobné priestory, často
uviedli bez bližšieho špecifikovania iba všeobecné pomenovanie obchod, sklad.
V rámci iných užívaných priestorov bola uvádzaná aj maštaľ a stajňa. V tejto časti
mesta chovalo hospodárske zvieratá 30 % domácností. Sčítaných bolo presne 57 koní,
39 kráv, 6 býkov, 7 teliat, 36 ošípaných a 26 včelích úľov. Najväčší podiel mala terajšia
Hlavná ulica. Spomínaných 26 včelích úľov uviedol v sčítacom hárku na popisnom č. 48
Ján Balažovič a najväčší počet domácich zvierat bolo zapísaných v dome s popisným č. 39
patriacom Hugovi Franskému (6 kráv, 8 koní, 7 ošípaných).
Bytovú domácnosť tvorili všetky osoby bývajúce v jednom byte, pokrvne príbuzné aj
cudzie. V zachovaných sčítacích hárkoch bolo zapísaných 1 340 obyvateľov, pri jednoduchom spriemerovaní žilo v jednej domácnosti 5 osôb. Rodinné domácnosti tvorené
osobami v príbuzenskom vzťahu tvorili väčšinu 84,4 %. Najväčší podiel mali úplné rodinné domácnosti (otec, matka, deti) 51,53 %. Neúplné rodiny (jeden z rodičov a deti) mali
9,5 % podiel. V priemere na jednu úplnú rodinu pripadali 3-4 deti (presne 3,5 dieťaťa),
na neúplnú rodinu 2 deti. Podiel rodinných domácností tvorených manželským párom,
resp. manželmi a ďalšími príbuznými (bez detí) predstavoval 20 %. Najmenší podiel mala
zložená domácnosť – dve a viac rodinných jadier (manželia a rodičia jedného z manželov)
2,7 %. Nerodinné domácnosti tvorili 15,6 % (domácnosť jednotlivca, ktorý bol slobodný,
ovdovený, bez udania rodinného stavu). Nerodinnou domácnosťou bola aj domácnosť
Celestína Vaculíka, 22-ročného cukrára, ktorý bol zapísaný v 3-izbovom byte s 2 kuchyňami, komorou a nebytovým priestorom – skladom a cukrárňou. Ďalší členovia domácnosti
boli Max Magran, 25-ročný obchodník, Adolf Fleischmann, 21-ročný pomocník v obchode
a Bernard Hirsch, 12-ročný učeň. Počet členov a zloženie jednotlivých bytových domácností bolo závislé najmä od veľkosti majetku a druhu vykonávanej činnosti. V domácnosti
Jána Toscana, 31-ročného kominára, ktorý žil s manželkou a 1-ročným synom Viktorom,
boli zapísaní traja tovariši a slúžka. Z hľadiska rodinného stavu väčšinu slúžok a sluhov
tvorili osoby slobodné, ich priemerný vek bol 21 rokov. Hugo Smekal, 35-ročný obchodník
s klobúkmi, žil s manželkou, dcérami Emíliou, Irmou a Lujzou, pomocný personál tvorili
štyri ženy – kuchárka, slúžka, pestúnka a opatrovateľka detí. Z hľadiska podielu mužov
a žien na počte pomocného personálu v jednotlivých domácnostiach mali v mestách
vyšší podiel ženy. Domácnosti drobných remeselníkov a nádenníkov boli bez služobného
personálu, redukované zväčša na rodinné jadro. Na radnici z piatich služobných bytov,
v ktorých bolo zapísaných 23 osôb, boli štyri byty obývané osobami v príbuzenskom vzťahu (otec, matka, deti) a bytovú domácnosť jedného tvorili osoby slobodné, bez uvedenia
príbuzenského vzťahu, všetko bez pomocného personálu.
V prvej štvrti okrem spomínanej radnice bol zapísaný mestský špitál, lekáreň, ordinácia
lekára, telegrafný úrad, kníhtlačiareň, hotel, 18 krčiem a výčapov, 2 kaviarne, cukrárenská
výroba, fotoateliér, 3 trafiky a viac ako 30 obchodov (s miešaným tovarom, s korením,
s norimberským tovarom, so soľou, s klobúkmi, so sedlami, atď.). Spomedzi remeselníkov
mali najväčšie zastúpenie krajčíri, obuvníci, murári, pekári, ale zastúpené boli takmer
všetky remeslá. Z iných povolaní úradníci, vojaci vo výslužbe, organista, učiteľ telesnej
výchovy, žalárnik, a pod. U vydatých žien zväčša nebolo uvedené oficiálne povolanie, ich
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úlohou bola starostlivosť o domácnosť. Iné postavenie mali ovdovené ženy, samozrejme,
v závislosti od finančného zázemia rodiny, kedy po smrti manžela zaujali zvyčajne jeho
miesto. V prípade slobodných a vydatých žien bolo postavenie ženy ako hlavy domácnosti výnimkou – Leopoldína Dohnány, 48-ročná vydatá majiteľka fotoateliéru, žijúca
v domácnosti s 20-ročnou dcérou, 11-ročným synom, slúžkou a podnájomníkom. Obývali
2-izbový byt s komorou, kuchyňou a k bytu patril fotoateliér.
Z hľadiska pohlavia bolo v sčítacích hárkoch v 1. štvrti zapísaných 627 mužov a 713 žien.
Podľa klasifikácie vekových štruktúr obyvateľstva, ktorá člení populáciu do troch vekových
zložiek, predstavovala populácia Trnavy v roku 1869 progresívny typ, ktorý je typický prevahou detí nad starými rodičmi. Detská zložka (vek 0 – 14 rokov) tvorila 32 %, reprodukčná
zložka (vek 15 – 49 rokov) 54 % a poreprodukčná zložka (vek 50 a viac rokov) mala 14 % podiel.
Rozdelenie obyvateľstva na vekové skupiny z hľadiska účasti na pracovnom procese (vek 0
– 19 rokov – 44,26 %, vek 20 – 59 rokov – 47,49 % a vek 60 a viac rokov – iba 8,2 % obyvateľov)
spomínaný pomer ešte viac zvýrazňuje. Mediánový vek, čiže vek, ktorý rozdeľuje populáciu na
dve rovnakopočetné časti (polovicu s nižším a polovicu s vyšším vekom) bol 25 rokov.
Na otázku zisťujúcu rodinný stav jednotlivca odpovedalo 43 % obyvateľov starších
ako 15 rokov – slobodná/slobodný, 43,9 % osôb – vydatá/ženatý, 12,46 % odpovedalo
vdova/vdovec a neodpovedalo 0,6 % obyvateľov. V populácii osôb nad 50 rokov, kedy
sa zisťuje počet trvale slobodných osôb, bol podiel slobodných mužov 10,9 %, ženatých
64,1 %, ovdovených 23,9 % a 1 % mužov rodinný stav neuviedlo. U žien nad 50 rokov bol
podiel slobodných 9,8 %, vydatých 31 %, ovdovených žien 56,9 % a 2 % žien rodinný stav
neuviedli. Nízky počet vdovcov naznačuje rýchly vstup ovdovených mužov do ďalšieho
manželstva, teda – kým väčšina mužov aj nad 50 rokov žila v manželstve, ovdovené ženy
už žili zväčša bez partnera.
V konfesionálnej štruktúre mesta dominovali rímsko-katolíci (73,4 %), k izraelitom
sa prihlásilo 20,1 % obyvateľov, nasledovali evanjelici a.v. (5,4 %), evanjelici h.v. (0,3 %)
a 0,8 % osôb vierovyznanie neuviedlo.
Rodisko Trnava malo uvedené najviac osôb – takmer 45 %, nasledovali mestá a dediny
Bratislavskej župy, Nitrianskej župy a lokality ležiace na území dnešného Rakúska, Nemecka, Česka a Maďarska. Sídla ležiace mimo územia vtedajšieho Rakúsko-Uhorska boli
uvádzané ojedinele. U 6 % obyvateľov miesto narodenia uvedené nebolo. Domovskú príslušnosť k Trnave uviedlo 63,6 % obyvateľov, 27,2 % respondentov odpovedalo – nie a na
zisťovanú otázku neodpovedalo 9,1 % obyvateľov.
Istý druh vzdelania mala viac ako polovica populácie. Úplne gramotných (vedeli písať
aj čítať) bolo 62 % obyvateľov, čiastočne gramotných (iba čítať) 4 % obyvateľov a negramotnosť priznalo 26 % obyvateľov nad 7 rokov, nevyplnená rubrika zostala u 8 % osôb.
U dospelej populácie bol podiel gramotných mužov vyšší ako podiel gramotných žien,
u detí bol podiel oboch pohlaví vyrovnaný.
Na záver možno dodať, že výhodou zvoleného spôsobu vypĺňania sčítacích hárkov
zástupcami jednotlivých domácností bola presnejšia špecifikácia rodinných a sociálnych
pomerov, nedostatkom nejednotnosť a neúplnosť zápisov. Nie každý bol pri vypĺňaní rovnako precízny. Napriek tomu nám zachované záznamy približujú populáciu mesta, naznačujú rodinné a sociálne pomery jej členov a pootvárajú dvere do domácností Trnavčanov
žijúcich v 2. polovici 19. storočia.
Mgr. Miriam MIKUŠOVÁ
Pramene:
MV SR, Štátny archív v Bratislave, pobočka Trnava, MG Trnava, Sčítanie obyvateľov 1869
A Magyar korona országainak helységnévtára. Budapest, 1873
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Benefičný Ekofest otvára Trnavské kultúrne leto
Štvrtý ročník multižánrového benefičného open – air festivalu Ekofest sa
uskutoční 24. júna 2011 v trnavskom Mestskom amfiteátri a historicky po prvýkrát otvorí Trnavské kultúrne leto. Výťažok z festivalu bude venovaný na
revitalizáciu Botanickej záhrady v Trnave.
Festival Ekofest, ktorý je jediný
svojho druhu na Slovensku, vznikol
v roku 2008 v Trnave a odvtedy sa
pravidelne koná každé leto. Výťažok
z neho je vždy venovaný na životné
prostredie, resp. výsadbu zelene
v Trnave. Doposiaľ bolo vďaka festivalu v Trnave vysadených dvadsať
odrastených stromov – v roku 2008
na uliciach Botanickej, Hospodárskej
a B. Smetanu, a viac ako dve stovky
ruží rôznych šľachtených kultivarov
na uliciach Ústianskej a Krajnej a v roku 2010 v Ružovom parku. Výťažok
z Ekofestu 2011 chceme venovať na revitalizáciu Botanickej záhrady v Trnave.
Veľa Trnavčanov nevie, že na sídlisku Prednádražie, konkrétne v areáli MtF Slovenskej
technickej univerzity, sa nachádza botanická záhrada založená už v roku 1967, ale doposiaľ verejnosti neprístupná. Botanická záhrada, ktorá bola pýchou vtedajšej pedagogickej
fakulty, začala v deväťdesiatych rokoch pustnúť. Nikto sa o ňu nestaral, v záhrade sa kopili
smeti a postupne upadala. V roku 2007 sa situácia, našťastie, zmenila. Vďaka iniciatíve environmentálnych aktivistov, študentov, pedagógov MtF STU, Mestu Trnave a jeho finančnej
podpore, sa začala jej postupná revitalizácia. Spočívala v odstránení odpadu, ošetrení chorých a poškodených drevín, pravidelnej kosbe. Záhrada získala nové oplotenie, bolo v nej
vysadených dvadsať nových stromov. V tomto roku v máji bolo vysadených ďalších dvanásť
vzácnych stromov (fotografia je z tejto akcie) a v pláne je aj sprístupnenie záhrady verejnosti. K tomuto cieľu ju má priblížiť aj výťažok z Ekofestu 2011. .
Program Ekofestu 2011 bude v porovnaní s vlaňajškom pestrejší, s ambíciou osloviť širšie
spektrum verejnosti. To, že Ekofest zostáva po hudobnej stránke festivalom živej, poctivej
muziky, sa však nemení a trnavské kapely dostanú na svoju prezentáciu až dve tretiny hudobného priestoru. V minulosti mali tretinu, ale pretože Trnava má viacero veľmi zaujímavých a dobrých kapiel, rozhodli sme sa, že ich podporíme vo väčšej miere a dostanú možnosť
otvoriť kultúrne leto pred domácim publikom.
Hlavným headlinerom sú Horkýže Slíže, ktoré majú veľkú a vekom neobmedzenú základňu fanúšikov vďaka svojej kvalitnej muzike a špecifickým humorne – satirickým textom,
ktorých autorom je ich spevák a basgitarista Kuko. Ďalším headlinerom predovšetkým pre
skôr narodených sú legendárni Collegium Musicum, ktorých história sa začala písať už v roku
1969. V roku 2008 sa dala skupina dohromady v skvelej zostave Marián Varga (klávesy, organ), František Griglák (gitara), Fedor Frešo (basgitara) a Martin Valihora (bicie). Táto zostava
je nepochybne zárukou kvalitného hudobného i umeleckého zážitku. Treťou netrnavskou
kapelou je formácia HT zo Žiliny.
Ďalších šesť kapiel – Hudba z Marsu, Golden Vein, The Downhill, Hash, Dysanchely a Nightfall bude prezentovať trnavskú hudobnú scénu. Zaujímavosťou je, že v kapele Nightfall je
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priemerný vek hudobníkov iba 16 rokov, no napriek tomu sú všetci veľmi talentovaní a majú
veľký potenciál. Tri ženské spevy a vokály v tejto kapelke hrajúcej hardrock tvoria veľmi
zaujímavý a na Slovensku nezvyčajný kontrast.
Aj sprievodný environmentálny program bude bohatší ako vlani. Počet filmov, ktorých
premietanie na Ekofeste sa stretáva s čoraz väčším záujmom, bude v tomto roku dvojnásobný. Premietať sa bude približne desať dokumentárnych filmov s prevažne environmentálnou
tematikou z domácej, ale aj nemeckej, japonskej a českej produkcie. Návštevníci budú mať
možnosť diskutovať na rozličné environmentálne témy a problémy počas štyroch besied.
Zamerané budú napríklad na témy botanická záhrada v Trnave, ropný zlom, zmena klímy,
atómová problematika, či ochranárske združenie Slatinka.
Environmentálny kolorit podujatia dotvoria aj tri vernisáže. Trnavčan Matúš Plecho
– trojnásobný víťaz súťaže Genius Loci Trnavy nám predstaví svoju výstavu fotografií
pod názvom Trnava poetická – rybníky. Ďalší Trnavčan Martin Kochan bude prezentovať
výstavu s názvom Zviera. Tretia výstava Po nás potopa bude z dielne lesoochranárskeho
zoskupenia VLK.
Tradičnou súčasťou sprievodného programu budú prezentácie ochranárskych združení
Slatinka, VLK, Greenpeace, Priatelia Zeme – CEPA a Priatelia Zeme (SPZ).
Lístky na podujatie zakúpite v predpredaji po 7 eur v kníhkupectve Artfórum. Na mieste

bude vstupné 9 eur, deti do 10 rokov a osoby ZŤP majú vstup zdarma. Viac informácií
získate na webstránke: www.ekofest.sk
-ml-, foto: archív autora

Trnavský festival Lumen sa začína už o dva dni
Svätou omšou v amfiteátri otvorí v piatok 3. júna popoludní J. E. Mons. Róbert
Bezák v poradí už devätnásty ročník festivalu Lumen. Silná tradícia a úspešná
organizácia sa opäť postarali o to, aby mohla Trnava aj tento rok hostiť najväčší stredoeurópsky gospelový festival. Prvý júnový víkend patrí nielen dobrej
hudbe, ale i zaujímavému sprievodnému programu.
Festival sa teší medzi fanúšikmi gospelovej hudby veľkej obľube, o čom svedčí aj jeho desaťtisícová návštevnosť. Organizátori sa preto rozhodli rozšíriť program o dve pódiá. Okrem
Trojičného námestia bude program paralelne prebiehať aj v amfiteátri, na nádvorí radnice
i vo viacerých prednáškových miestnostiach v širšom centre mesta.
Piatkový hudobný program na námestí otvoria britskí Shackleton, ktorých na hlavnom pódiu
vystrieda špeciálny hosť festivalu, slovenská kapela Hudba z Marsu, a po nich prídu talianski
Summertime i Parachuteband z Nového Zélandu. V tanečnom štýle ukončí hlavný program
britský DJ Andy Hunter.
Festivalová sobota sa začne svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, a po nej prebehnú dva bloky prednášok a workshopov. Popoludní sa v amfiteátri uskutočnia koncerty
slovenských gospelových kapiel S2G Band, eSPé, Jeno´s Btorhers a Tretí deň. Na hlavnom
pódiu vstúpi rapová formácia Regiment, rockeri z The Elements, desaťčlenná energická
funky zostava Lakatos Projekt z Maďarska a chorvátska ska/punk-rocková skupina October
Light. Chip Kendall, ktorého ste mali možnosť vidieť na festivale aj v roku 2010 s formáciou
„thebandwithnoname“, odštartuje hlavný program večera. Bodkou hudobnej časti festivalu
bude v podobe energickej show vystúpenie headlinera festivalu, skupiny Newyboys (U.S.A).
Festival je spojením nielen multižánrovej hudby, ale aj divadla, filmu, diskusií a workshopov
na najrôznejšie témy.
Na Lumene nebude chýbať tradičný hosť – divadlo aTak, ktoré predstaví svoju novinku
s rozprávkovým nádychom zimOsen. Daniel Hevier povedie v rámci workshopov inšpiratívnu
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dielňu tvorivosti, predstavivosti, hry slov, farieb a pohybov. Čo má spoločné rock s kresťanstvom, vám prostredníctvom hudby, zaujímavých faktov a videoklipov priblíži ThLic. Lukáš
Petruš. Tvorivý workshop o tom, či médiá formujú, alebo deformujú, si pre návštevníkov
festivalu Lumen pripravila Alena Ješková. S faktami a fikciami o sociálnych médiách sa podelí Peter Šebo. Pri téme médií ostanú aj Miriam a Tomáš Kuzárovci a zodpovedajú otázky
o aktuálnosti slovenského kresťanského webu, o trendoch a výzvach v tejto oblasti. Technologický pokrok, etika v medicíne a témy, v ktorých ide o život, s vami rozoberie Marek
Michalčík z občianskeho združenia Fórum života. Z Trnavy sa prostredníctvom zaujímavých
rozprávaní zážitkov hostí prenesiete na Haiti, Sibír, do Azerbajdžanu, misijného Rumunska, Indie, Afriky či Peru. Braňo Jobus porozpráva nielen o spanilej jazde Muflóna Ancijáša, knižkách
a alkohole, ale predvedie aj svoj sólový projekt Albusus. Program festivalu je pestrý, venuje
sa i otázkam sexuality či vnímania ľudského tela. Alena Matuškova odpovie na konkrétne
otázky o hľadaní zamestnania a kariére po skončení VŠ. Dávid Drafi povie o dôležitosti výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ale i o tom, prečo je HIV a AIDS problém. Organizátori sa
obzvlášť tešia, že pozvanie do „lumeňáckej obývačky“ prijali minister vnútra Daniel Lipšic
a poslankyňa NR SR Jana Žitňanská, ktorí sa venujú téme hodnôt, bezpečnosti a politickej
angažovanosti.
Slávnostným ukončením devätnásteho ročníka festivalu Lumen bude sobotňajšia polnočná svätá omša.
Návštevníci si môžu detailný program pozrieť na internetovej stránke festivalu www.fln.sk,
kde sa dozvedia všetky potrebné informácie o účinkujúcich i programe.
-lf-

Svetlo v sieti, alebo Trnavský fotopark 2

Druhý ročník súťažnej výstavy fotografií pod holým nebom sa začne 18. júna
o 13. hodine v mestskom amfiteátri
Na jar a cez leto robia ľudia rôzne veci. Chodia na huby, na ryby, k moru na dovolenku,
venujú sa svojim záhradkám, chodia na prechádzky. A niektorí chodia na fotopark. Pretože fotopark má svoju neopakovateľnú atmosféru. Fotopark je fiesta. Prehliadka fotografií rozmanitých žánrov, formátov a techník nezošnurovaných požiadavkami galérií či
výstavných siení. Ale i stretnutie tých a s tými, ktorí fotografie tvoria, cizelujú ich k obrazu svojmu, zhmotňujú svoje predstavy na papier i v tejto barbarskej dobe monitorov
a displejov mobilných telefónov. Stretnutia s tými, ktorí fotografie obdivujú, nadchýnajú sa nimi, sú nimi unášaní do sveta farieb, tvarov, štruktúr, emócií či každodenného
života. Na fotoparku to jednoducho žije.
Tohtoročný trnavský fotopark organizuje občianske združenie Fotoklub IRIS v spolupráci s Mestom Trnavou, a po prvý raz je toto podujatie aj súčasťou akcie StreeTT
Session. Prezentácia fotografií adjustovaných na sieťach medzi stromami sa začne 18.
6. 2011 o 13. hodine v priestoroch mestského amfiteátra. Zvykom na fotoparkoch je
vypočuť si vox populi. Nie inak to bude aj tentoraz. Návštevníci budú môcť vyjadriť svoj
názor na vystavené fotografie nalepením fotobodu na kartu autora. Autor s najväčším
počtom fotobodov získa hodnotnú cenu. Okrem ceny udelenej na základe hlasovania
verejnosti udelí ďalšiu cenu odborná porota. Určite bude zaujímavé sledovať, do akej
miery sa v názoroch na najlepšiu fotografiu oba tábory zhodnú. Ako to všetko dopadne,
sa dozvieme 18. 6. 2011 o 19. hodine, kedy budú slávnostne vyhlásené výsledky.
Milan MARÔNEK, predseda fotolubu IRIS
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Jubilant Dušan Lenci spomína aj divadlo v Trnave
Aj keď súčasná Trnava kultúrne žije so
súčasným súborom Divadla Jána Palárika
a z tradície výnimočných osobností ešte
z čias existencie Divadla pre deti a mládež (s osobnosťami ako Blaho Uhlár, Jaroslav Filip, Anna Šišková, Juraj Nvota a ďalší), málo sa hovorí o generácii úspešných
slovenských divadelníkov niekdajšieho
Krajového divadla v Trnave. Mnoho osobností z tohto súboru prežilo krátky čas divadla v úlohe mladých elévov, čerstvých
absolventov Vysokej školy múzických
umení v Bratislave. Žiaľ, súbor Krajového
divadla dlho nevydržal, zrušili do v roku 1965 a na celých 9 rokov zostalo divadlo v Trnave
bez stáleho divadelného súboru.
Jedným z tých, ktorí prišli do Trnavy rovno z Vysokej školy múzických umení
v Bratislave, bol herec a jubilant Dušan Lenci (narodený 18. mája 1941). Rodák
z Banskej Bystrice vyrastal najmä na tradícii ochotníckeho divadla, ktoré bolo
v tomto meste veľmi živé. Po absolvovaní univerzity pôsobil v Krajovom divadle
v Trnave vyše dve divadelné sezóny.
Potom sa nechal zlákať svojím rodiskom a prijal angažmán v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Po siedmich úrodných rokoch sa stal členom súboru Divadla Andreja
Bagara v Nitre, kde hrá dodnes. Od začiatku štúdia na vysokej škole až doteraz hral vo viac
ako 240 postavách na rôznych divadelných javiskách.
Pri príležitosti svojho životného jubilea sa Dušan Lenci pristavil aj pri svojom pôsobení
v Trnave. Na naše divadelné dosky spomínal najmä s láskou. „Moja bývalá manželka pochádza z Trnavy, preto som logicky nasmeroval svoje kroky do tohto mesta. Pamätám si, že
tam boli problémy s bytmi – mnoho členov súboru nemalo kde bývať, alebo do Trnavy dochádzali. Krajové divadlo v Trnave vzniklo zrušením Dedinského divadla, časť hercov a personálu prešla do Trnavy a časť do Spišskej Novej Vsi. Rád si spomínam na svojich kolegov,
s ktorými sme v tomto súbore trávili chvíle pri naštudovávaní inscenácií. Mojimi prvými hrami boli Prefíkaná vdova a Čapkov R. U. R., ktoré režíroval divadelný herec a režisér Dezider
Janda, zostavovateľ prvého slovenského divadelného slovníka, a v rokoch 1959 až 1965 aj
riaditeľ Krajového divadla,“ spomína na roky strávené v Trnave Dušan Lenci. Krajové divadlo
v Trnave v roku 1963 siahlo aj po náročnom texte Bertolda Brechta Kaukazský kriedový
kruh a režisér Tibor Rakovský obsadil do jednej z úloh Dušana Lenciho. Počas jeho krátkeho
pôsobenia v Trnave ho do tretice oslovil režisér Dezider Janda účinkovať v hre Krásavec od
A. N. Ostrovského. „Po zrušení divadla sa všetci rozpŕchli do ďalších divadiel, časť išla do Bratislavy, časť do Nitry. Žiaľ, mnoho mojich kolegov z Trnavy je už po smrti. Za tú sezónu som
toho veľa nezažil, no bolo to milé ako pre každého eléva, ktorý sa po vysokej škole dostane
do divadelnej mašinérie. Bolo pre mňa fascinujúce cítiť a vnímať divadlo, celý ten moloch
a systém, jednoducho, ako to funguje,“ hovorí s úsmevom dnes čerstvý sedemdesiatnik
Dušan Lenci, ktorý mal možnosť si ešte prednedávnom zahrať v českom filme režiséra Jiřího
Svobodu Les mrtvých.
Text a foto: Martin JURČO
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V Trnave pribudla nová galéria – arcidiecézna
Na Arcibiskupskom úrade v Trnave 28. apríla
2011 za účasti arcibiskupa Róberta Bezáka,
primátora Trnavy Vladimíra Butka, predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora
Mikuša a ďalších hostí z oblasti umeleckého
a kultúrneho života otvorili Galériu Trnavskej arcidiecézy. Prvou výstavou, ktorú si
návštevníci môžu pozrieť, je výstava s názvom Trnavské kostoly. Nápad vznikol spontánne pri realizácii projektu Noc kostolov
ako jedna z ďalších možností prezentácie
umeleckého bohatstva Trnavskej arcidiecézy. Výstava Trnavské kostoly vznikala pod
odborným vedením riaditeľky Inštitútu
kresťanskej kultúry Filozofickej fakulty
Trnavskej univerzity Aleny Piatrovej a jej
kolegyne Ingrid Štibranej.
Kurátorka výstavy Alena Piatrová prirovnala otvorenie galérie k zázraku. Jej vznik je pre ňu „znakom
nádeje, že v prostredí cirkvi na Slovensku sa niečo deje. Upúšťa od stavania povestných
veľkolepých katedrál a začína sa uberať cestou budovania kultúry a kultúrnosti.“ Úloha
galérie do budúcnosti je podľa nej jednoznačná: „Kresťanstvo sa usiluje o obnovu života,
a preto sa usiluje aj o obnovu kultúry a umenia. Úlohou kresťanstva je vrátiť umeniu ľudskosť, kultúru života a pozitívne hodnoty, pretože umenie má byť estetické. Umenie nemá
ľudí obracať, umenie má očistiť, upozorniť na iný rozmer chápania sveta a človeka v ňom.
A na tento cieľ môžu poslúžiť také inštitúcie, ako sú cirkevné múzeá a cirkevné galérie.“
Podľa kurátorky Ingrid Štibranej, ktorá sa spolupodieľala na koncepcii výstavy, má nová
galéria všetky predpoklady stať sa trvalou súčasťou trnavského kultúrneho prostredia.
V prejave vysvetlila motívy vedúce k výberu hlavnej témy výstavy: „Mimoriadne inšpiratívny v tomto smere bol veľkorozmerný votívny obraz s Madonou a patrónmi františkánskeho a jezuitského rádu, namaľovaný v poslednej tretine 17. storočia lokálnym maliarom
so signatúrou FG, azda františkánskym bratom menom Georgius. Zbožný maliar namaľoval
obraz z vďaky za pomerne skoré odstránenie následkov ničivého požiaru, ktorý v priebehu
dvoch dní 23. a 24. júna 1666 zachvátil údajne s výnimkou troch kostolov a dvoch mestských ulíc celú Trnavu. Zahynulo pri ňom 16 ľudí. Scenéria ohňom zasiahnutej Trnavy je
zobrazená v dolnej časti tohto vzácneho obrazu.“
Aj tento výnimočný obraz je prvýkrát sprístupnený verejnosti na tejto výstave.
Pre trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka je vznik galérie a projekt Noc kostolov výbornou príležitosťou, ako ukázať a podeliť sa s nesmiernym kultúrnym dedičstvom Trnavskej arcidiecézy. „Kategória krásna je hlboko duchovná. Umenie prichádza ako pozvanie,
lebo v takomto priestore sa dá byť iba dobrý. Priestor umenia privádza k vznešenejším
myšlienkam,“ vysvetlil arcibiskup a zdôraznil, že práve krása spája a že jeho arcidiecéza
chce ukázať nielen krásu trnavských kostolov, ale ponúknuť možnosť hľadať ďalšie cesty
krásy. „Umenie človeka očisťuje a robí ho lepším, “ dodal.
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Výstava Trnavské kostoly prezentuje umeleckú reflexiu trnavských zákutí, ulíc a námestí
s vežami kostolov či ich fasádami. Návštevníci tieto známe časti Trnavy uvidia v grafikách Edity
Ambrušovej, Karla Votlučku a vedutách Emila Pauloviča, Jozefa Balogha a ďalších autorov.
Na vzniku výstavy kurátorky úzko spolupracovali so Západoslovenským múzeum v Trnave, Galériou Jána Koniarka, Spolkom sv. Vojtecha a Slovenským národným múzeom Červený
kameň. Výstava sa koná v rámci podujatia Noc kostolov, ktoré sa uskutočnilo v Trnavskej
arcidiecéze 27. mája. Zámer Noci kostolov a vzniku samotnej galérie je rovnaký: netradičným a pútavým spôsobom priblížiť nielen veriacim, ale aj tým, ktorí chrámy nenavštevujú,
umelecké a historické zaujímavosti jednotlivých kostolov a odkryť aj bežne nedostupné
priestory či ozrejmiť liturgické symboly a kresťanskú ikonografiu. Diela vystavené v galérii
sú zároveň aj dokumentom historickej premeny Trnavy.
Výstavu Trnavské kostoly môže verejnosť navštíviť do 30. júna 2011. Galéria bude otvorená denne okrem pondelka od 11. do 18. hodiny, vstup je z Ulice M. Sch. Trnavského a je
bezplatný.
Tlačová správa Arcibiskupského úradu v Trnave

Milovník oblakov nevídaných krás
V tomto roku si slovenská kultúrna verejnosť pripomenie 70. výročie smrti básnika
Katolíckej moderny, absolventa trnavského gymnázia, Paľa Ušáka Olivu. Obecný
úrad a Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu v Kátlovciach a Spolok
sv. Vojtecha v Trnave pozývali 15. mája 2011 pri príležitosti 70. výročia smrti básnika už na XX. ročník súťaže v prednese poézie a prózy žiakov základných škôl.
Pavol Ušák Oliva bol kňazom a básnikom. I napriek krátkemu životu, len dvadsaťsedem rokov, sa natrvalo zapísal do nášho literárneho života. Básne uverejňoval v rôznych časopisoch
a vyšla mu len jedna básnická zbierka, Oblaky. Zomrel v liečebni Kvetnica na vtedy zákernú
chorobu – tuberkulózu. Rodáci mu chceli v roku 30. výročia smrti postaviť pomník, ale na
príkaz vtedajšej vrchnosti musel byť spred rodného domu odstránený ešte pred jeho odhalením. Svojím požehnaním súťaž na počesť milovníka oblakov otvoril 17. mája 1992 jeho spolubrat a básnik, milovník svetla Svetloslav Veigl a stal sa jej duchovným otcom. Na začiatku
podujatia zaznela jeho báseň Básnikova modlitba.
A. Florianová v Katolíckych novinách 11. júla 1993 napísala, že „pri dvíhaní a šírení kultúry
nie je dôležité, kde sa podujatie koná, ale s akou oduševnenosťou a úprimnosťou sa uskutočňuje.“ Tieto slová sú platné dodnes. Po sv. omši nasledovala spomienka pri pamätníku Pavla
Ušáka Olivu. Súťažiacich aj čestných hostí privítal vkusne vyzdobený vstupný areál domu
kultúry. Na úvod vystúpili člen opery SND, rodák z Kátloviec Daniel Čapkovič s Kristínou Krajčovičovou s hudobným sprievodom Martiny Tomašovičovej.
Súťaž XX. ročníka charakterizoval historicky najväčší počet škôl, reprezentovaných recitátormi aj autormi vlastnej tvorby, ktorých hodnotila porota na čele s básnikom Teodorom
Križkom. V kategórii žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl zvíťazila Katarina Kuracinová zo
Základnej školy A. Merici v Trnave. Aj v kategórii žiakov 5.-7. ročníka zvíťazil žiak ZŠ A. Merici
Juraj Kriško. V kategórii žiakov 8. – 9. ročníka si víťazstvo odniesla Kristína Paulovičová z Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre. V kategórii vlastnej tvorby palmu víťazstva získala Katarína Petríková, ôsmačka ZŠ v Dechticiach. Zároveň získala aj mimoriadnu
cenu poroty. V kategórii študentov stredných škôl zvíťazila Martina Justová z Gymnázia A.
Merici v Trnave a laureátkou súťaže sa stala Mária Ďurková z Gymnázia A. Merici v Trnave.
Pod úspešný priebeh jubilejného ročníka sa podpísali všetci zanietení organizátori, včítane
básnikovej sestry Hany Kostolánskej Ušákovej, ktorá po skončení podujatia pozvala súťažiacich a hostí do básnikovho rodného domu.
Margita KÁNIKOVÁ

novinky
z radnice

kultúra/šport

Zlaté pero pre člena Klubu priateľov Trnavy
Na akadémii ku Dňu slovenskej štátnosti, ktorá sa uskutočnila 15. januára 2011
v Zürichu za prítomnosti slovenského veľvyslanca Jána Foltína, bolo udelené ocenenie Zlaté pero Združenia Slovákov vo Švajčiarsku 2011 rodákovi z Ružindola a absolventovi trnavského gymnázia MUDr. Jánovi Milanovi Bernadičovi.
Majiteľmi Zlatého pera sú mnohí naši významní spisovatelia, ako napríklad univerzitný profesor Dr. Róbert Letz alebo spisovateľ a publicista Ing. Alexander Žemla.
Ján Milan Bernadič štúdium medicíny na bratislavskej univerzite dokončil v roku 1952 a v roku 1957 získal titul odborného lekára – neurológa. Umiestenku dostal do Liptovského Mikuláša
a do augusta 1968 bol vedúcim lekárom rehabilitačného oddelenia nemocnice s poliklinikou
v Prievidzi. Po okupácii rodnej krajiny vojskami Varšavskej zmluvy sa s manželkou a tromi synmi rozhodol emigrovať. Jeho snahou bolo, aby ich deti mohli slobodne vyrastať a po kresťanský žiť bez strachu zo straty zamestnania. Jeho syn Ján v osemdesiatych rokoch doteraz ako
jediný Slovák slúžil v garde Svätého otca. V súčasnosti pôsobí ako kňaz v misii pre zahraničných
Slovákov vo švajčiarskom Bazileji. Novou vlasťou Ján Milana Bernadiča sa stalo Švajčiarsko, kde
si po zložení nostrifikačných skúšok v Oltene otvoril súkromnú psychiatrickú ordináciu. Po celý
čas sledoval boj dvoch systémov, Východ – Západ, pomery doma a v strednej Európe. Motiváciou odchodu z vlasti sa zaoberal v knihe O emigrantoch a utečencoch. Zlaté pero ZSvŠ 2011
mu bolo udelené práve za obohatenie slovenskej literárnej tvorby spomínanou knihou, za Rozpomienky kňaza, preklady článkov a kníh so vzťahom k domovine v nemeckom a slovenskom
jazyku, ako aj za práce pri príležitosti 500. výročia úmrtia brata Mikuláša z Flue, ako vďaka
krajine za prijatie slovenských politických utečencov v roku 1968.
V časopise Slovenské zahraničie 2/2009 si o knihe môžeme prečítať: „Možno predpokladať,
že rôznorodý obsah bude zaujímavé a poučné čítanie nielen pre toho, komu sa dostane do rúk,
ale aj pre každého, kto sa v globalizovanom svete a zjednocujúcej Európe rozhodne stať migrantom.“ Na obálke knihy je obraz akademického maliara Ladislava Záborského Útek do Egypta
z roku 1968, ktorý autor v spomínanom roku daroval vtedajšiemu pápežovi Pavlovi VI.
Slávnostné laudatio pripravil Ing. Miroslav Šuvada a rámci kultúrneho programu zazneli aj
Ružičky Mikuláša Schneidra Trnavského.
Margita KÁNIKOVÁ

Pohár primátora mesta Trnavy 2011
Areál Lokomotívy zvyčajne v sobotu doobeda ožíva pravidelnými futbalovými stretnutiami
rôznych družstiev FK Lokomotíva, v predposlednú májovú sobotu však privítal aj tenistov.
Antukové dvorce 1. Tenisového centra totiž hostili deviaty ročník populárneho Pohára primátora mesta Trnavy. Organizovalo ho občianske združenie Trnavská tenisová liga v tradičnej spolupráci s Mestom Trnavou. Podujatie nezostalo nič dlžné svojmu názvu, jeho otvorenia
sa zhostil primátor mesta Trnavy Ing. Vladimír Butko spolu s riaditeľom turnaja Ing. Pavlom
Dienerom. Boje prebiehali vo štvorhre na všetkých 4 dvorcoch 1. Tenisového centra a priniesli
mnoho zaujímavých duelov. Celkový počet zúčastnených tenistov sa vyšplhal na 36, na turnaji
teda v pavúku hralo spolu 18. dvojíc. V dvoch semifinálových súbojoch si skrížili tenisové rakety štyri najlepšie dvojice, v prvom podľahli otec a syn Puškárovci súperom Jánovi Branišovi
a Miroslavovi Brnovi dvakrát 3:6. Tí sa napokon v záverečnom zápase turnaja stretli s úspešnou
dvojicou z druhého semifinále, ktorou boli po výhre nad Ivanom Bihárim a Milanom Lackovičom
Milan Fandl a Bystrík Polák. Finálový zápas priniesol kvalitný tenis a z celkovej výhry sa napokon
tešila dvojica Ján Braniša, Miroslav Brno, ktorí svojich protivníkov vôbec nešetrili a zaslúžene
zvíťazili 6:1 a 6:2. Tradičné podujatie takto úspešne zvládlo svoje deviate narodeniny a na budúci rok ho čaká prvé jubileum.
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Grand Prix Tyrnavia bola skutočne grand
Číslo trinásť obvykle vzbudzuje na tvárach ľudí aspoň malé obavy, no organizátorom Grand Prix Tyrnavia prinieslo čosi celkom iné. Práve trinásty ročník tejto
medzi tanečníkmi aj divákmi populárnej súťaže na dva dni celkom ovládol trnavskú Mestskú športovú halu. Víkend na prelome apríla a mája sa zmenil na
oslavu pohybu, elegancie a krásy.
História Grand Prix pozná mnoho mien, no tri z nich sú azda výnimočné. Miroslav Balún,
Helena Anthony Balúnová a Jaroslav Lieskovský. Ich zásluhou vstala z popola myšlienka
tanečnej Trnavy. Miroslav Balún je riaditeľom Karloveského tanečného centra a zároveň
riaditeľom Grand Prix Tyrnavia. Pri kormidle tohto podujatia je trinásty rok a udržuje
ho na výbornej úrovni. Grand Prix Tyrnavia si vyžaduje skúsenú organizáciu, no najmä
vášeň a zápal pre tanec, pre šport elegancie.
Trnave urobil radosť aj úspech domácich, v množstve zúčastnených párov sa nestratili ani Trnavčania a vytancovali výborné výsledky. Okrem párov z rôznych kútov Slovenska videli diváci aj ukrajinské, maďarské, české či talianske páry. Samotné podujatie ponúklo množstvo kvalitných výkonov a zlatým klincom oboch súťažných dní boli večerné
galaprogramy v štandardných aj latino tancoch. V štandardných tancoch dospelých po
vlaňajšom druhom mieste zvíťazila dvojica Dušan Lamoš Feré a Lenka Lopašovská z KTŠ
Tyrnavia. Ich výhra bola sprevádzaná neskrývanou radosťou a dojatím, a niet sa čo čudovať – zvíťaziť na Grand Prix je vždy veľkým úspechom. V ten istý deň si víťazné pocity
vychutnával aj ďalší pár z KTŠ Tyrnavia. Daniel Kecskeméty a Eliška Lenčešová triumfovali v latino juniorov a okrem nich sa vo finále umiestnil aj pár Štefan Pintér– Gabriela
Langová z TK Welcome Trnava. Tí skončili na druhom mieste aj v open junior. Výborne
si počínali aj Filip Cipár a Tereza Řehořová(TK Welcome), ktorí skončili druhí v kategórii
mládež a trnavská dvojica Tomáš Uváček – Martina Reiterová vo farbách TK Dansovia
Bratislava s tretím miestom v kategórii dospelých.
Podujatie, ktoré dokázalo do Trnavy prilákať viac ako 400 súťažiacich z 15 krajín,
ako aj úspechy trnavských párov, len podčiarkli tanečnú tradíciu Malého Ríma. Mesto
Trnava, ktoré sa na akcii podieľalo ako spoluorganizátor spolu s Karloveským tanečným
centrom a Trnavským tanečným centrom, teda napísalo ďalšiu úspešnú kapitolu do príbehu Grand Prix Tyrnavia. A tá si môže k trinástemu ročníku pripísať ešte dve slová. Skutočne GRAND.
Eduard GUNIŠ

Ocenenia Športovec roka 2010 sú odovzdané
Tradičná anketa o Športovca roka 2010, ktorú pravidelne realizuje Komisia mládeže
a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave, sa opäť uskutočnila koncom mája. Ocenenia boli odovzdané v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na radnici, ktorá
privítala okrem športovcov aj žiakov a študentov ohodnotených Cenou primátora mesta Trnavy za mimoriadne študijné výsledky.
Ocenenie prevzali v kategórii kolektívov Sport Club Pohoda – oddiel silového trojboja, v kategórii mužov futbalista Kamil Kopúnek a atlét Libor Charfteitag (hod kladivom)
a Adam Gažo (judo), v kategórii mládeže Arpád Szakács (judo), Daniel Kecskeméty a Eliška
Lenčešová (tanec), Monika Púchla (plávanie), Andrej Rímeš (športové rybárstvo) a Filip Praj
(streľba, dvojitý trap). V kategórii talent bol ocenený plavec Tomáš Púchly.
EG
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ŠK Komplet Modranka

Život je niekedy ako šachovnica. Rád sa pýta. Hráš? Rozmýšľaš, ktorým smerom sa pohnúť?
V šachu je to podobné. Nie je isté, čo sa stane po nasledujúcom kroku, no vždy je to lepšie
ako ostať stáť na mieste. Svoje o tom iste vedia členovia šachového klubu z Modranky.
Ich záľubou sa stal kráľovský šport, ktorý ani nie je tak celkom športom. To, že je
kráľovský, naznačuje už jeho názov. Šach bolo pomenovanie pre vládcu v starovekej
Perzii, ktorý zároveň prepožičal meno tejto pôvodne indickej hre. Aj typické „šach mat“
má perzský pôvod a znamená „kráľ je bezmocný“.
Bezmocní však nie sú šachisti z Modranky. Naopak, ich úspechy nezostali bez povšimnutia
ani na slovenskej úrovni a klub sa pod vedením Ing. Júliusa Gajarského vypracoval na
slovenskú elitu. Veľkou výhodou je veková neobmedzenosť − dobrým šachistom môže
byť (a často aj býva) školák, pracujúci i dôchodca. Šach navyše nevyžaduje náročné
podmienky a zabezpečenie, dobrý šachista si na zápasy nosí len za batôžok umu, obúva
sa do bystrosti a jeho povinným oblečením je trpezlivosť.
Šachisti z Modranky úspešne spolupracujú aj s Mestom Trnavou, ponúkajú množstvo
atraktívnych festivalov pre deti a mládež, spomeňme populárnu Tyrnaviu šachových
nádejí, Vianočný turnaj v šachu či Trnavskú letnú šachovú ligu. Mimoriadne úspešnými
mládežníckymi šachistami sú Samir Sahdi, Natália Bangová a Rastislav Kavoň, ktorí vo
svojich kategóriách získali majstrovské prvenstvá. Rastislav Kavoň dokonca vlani získal
ocenenie Talent roka 2009 v tradičnej ankete Športovec roka, ktorú organizuje Komisia
mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trnave. A to je dôkazom, že v ŠK Komplet
Modranka sa pracuje kvalitne. Šach mat.
EG

Platobné výmery a úhrada dane z nehnuteľností
Mesto Trnava ako správca dane z nehnuteľností oznamuje občanom, že v priebehu mesiaca júna 2011 dostanú platobné výmery na daň z nehnuteľností na
rok 2011.
Splatnosť dane z nehnuteľností u fyzických osôb:
Ak vyrubená ročná daň nepresahuje 16 eur, je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, t. j. do 30 dní odo dňa prevzatia platobného
výmeru, ak je vyrubená ročná daň vyššia ako 16 eur, je splatná v dvoch rovnakých splátkach nasledovne:
 1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, t. j. do
30 dní odo dňa prevzatia platobného výmeru
 2. splátka do 30. septembra 2011, alebo naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, t. j. do 30 dní odo dňa jeho doručenia.
Daň z nehnuteľností môžu občania uhradiť:
 Prevodom na účet správcu dane, ktorého číslo je uvedené v platobnom výmere,
 hotovostnou platbou do pokladnice Mestského úradu v Trnave, Trhová ul. 3,
 platobnou kartou do pokladnice Mestského úradu v Trnave, Trhová ul. 3,
 priamym vkladom v hotovosti na účet Mesta Trnavy číslo 1002482001/5600, v DEXIA
banke Slovensko, a.s., v pobočke Trnava,
 priamym vkladom v hotovosti na účet Mesta Trnavy číslo 811751043/7500, v ČSOB, a.s.,
v pobočke Trnava
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Úradné hodiny v pokladnici MsÚ:
Pondelok 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.30  utorok 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.30  streda 8.00
– 11.30, 12.30 – 16.30  štvrtok 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.30  piatok 8.00 – 11.30, 12.30
– 14.00
Upozorňujeme občanov, že s platobným výmerom nebude zasielaný poštový peňažný
poukaz. Ak by občania chceli uhradiť daň na pošte formou poštového peňažného poukazu, bude im zaslaný na požiadanie, alebo si ho môžu vyzdvihnúť priamo na Mestskom
úrade v Trnave, Trhová ul. 3 u informátora, prípadne v kancelárii prvého kontaktu.
Úsek správy daní a poplatkov MsÚ

Skôr, ako odídete na dovolenku...
Blíži sa letné obdobie a s ním aj vytúžený čas dovoleniek. Je jedno, či dovolenku
trávime doma v záhrade, na chalupe, chate či v prostredí krásnej slovenskej
prírody alebo v zahraničí. Podstatné je, že očakávame od nej oddych, „vypnutie“ a načerpanie nových síl do ďalších dní, ktoré v dnešnej dobe na každého
z nás kladú čoraz väčšie nároky.
Tieto stránky Noviniek boli často venované aktuálnym témam infekčných ochorení,
ktoré ohrozujú verejné zdravie a ktorým je možné predchádzať očkovaním. Preto sme
opýtali MUDr. Miriam Ondicovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave,
či aj v letnom období číhajú na naše zdravie nejaké ohrozenia...
Na to, aby sme si letné dovolenkové obdobie v plnej miere vychutnali je potrebné,
aby sme ho prežili hlavne v zdraví. Žiaľ, mikroorganizmy – baktérie, vírusy, parazity sú
v prostredí všadeprítomné, nepoznajú hranice a aj keď ich voľným okom nevidíme,
môžu nám spôsobiť značné nepríjemnosti tým, že zapríčinia rôzne ochorenia.
V letnom období má „zelenú“ predovšetkým veľká skupina alimentárnych ochorení
– čiže ochorení pochádzajúcich z potravín. O salmonelózach bolo toho popísaného dosť,
v Trnavskom okrese je chorobnosť 113,5 prípadov na 100 000 obyvateľov a ostatných
rokoch majú vzostupný trend. Chcela by som zdôrazniť, že salmonelózy nie sú žiadnym
banálnym ochorením – vysoké horúčky s teplotami až do 40°C, intenzívne vodnaté
hnačky môžu zapríčiniť nebezpečné odvodnenie organizmu a pacienti často musia
byť hospitalizovaní na infekčnom oddelení. Salmonelózy môžete „chytiť“ z tzv. lahôdkarských výrobkov s obsahom vajec. Majonézovým šalátom s domácou majonézou
zo surových vajec sa určite treba vyhnúť. Vajcia obsahujúce zárodky salmonel vôbec
nemusia byť zmyslovo narušené. Baktérie sa neničia ani nízkymi teplotami – mrazením,
takže pri použití vajec do domácej zmrzliny sa môžeme salmonelózou nakaziť aj o tri
mesiace... Riziko ochorenia spočíva v tom, že salmonely sa v pripravenom pokrme prudko pomnožia, čím dosiahnu hladinu, ktorá vyvolá do 48 hodín prvé príznaky ochorenia.
Ďalšou rizikovou požívatinou je samotné hydinové mäso, najmä pokrmy pripravené
narýchlo – rôzne minútky, a pod. Na zničenie salmonel v pokrme je potrebné dôkladné
prevarenie či prepečenie. Pracovné dosky slúžiace na porciovanie mäsa je nutné dôkladne poumývať, osušiť, a až potom ich použiť na krájanie zeleniny do surových šalátov.
Prírodným zdrojom salmonel sú drobné hlodavce, ktoré svojimi výlučkami kontaminujú
krmivo pre hydinu, a takto ju infikujú. Rezervoárové hlodavce môžu výlučkami kontaminovať pri chybách v skladovaní napríklad aj veľké balenia maku, či korenín. Keď takéto
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požívatiny použijeme napr. na posypanie chutných slivkových knedlí alebo rezancov,
ktoré ďalej neprejdú tepelnou úpravou, môžeme ochorieť.
K menej známym rizikovým faktorom prenosu salmonelóz ohrozujúcim najmä deti
patria aj domáci miláčikovia – exotické vtáky a korytnačky.
Podľa klinických príznakov veľmi podobným ochorením sú kampylobakteriózy, ktoré
je možné od salmonelóz odlíšiť len mikrobiologickou diagnostikou. K rizikovým faktorom sa pri tomto ochorení pridáva aj konzumácia neprevareného surového mlieka z automatov, korbáčiky, syry a bryndza zakúpené v nekontrolovanom predaji.
Z vody môžeme získať ďalšie veľmi nepríjemné ochorenia – a to nielen vo voľnej
prírode, ale aj pri pobyte v hotelovom zariadení. Týmto ochorením je vírusový zápal
pečene A – ľudovo aj žltačka typu A. Každoročne sú na Slovensku evidované importované prípady ochorení, ktoré si pacienti priviezli napríklad z Egypta, či iných exotických
krajín. Voda, ktorú pijú v tropických podmienkach – ak nie je kontrolovaná a originálne
balená vo fľašiach, môže byť kontaminovaná vírusom hepatitídy. Pripomínam, že určité
riziko cestou vody predstavujú aj čerstvé zeleninové šaláty, či kocky ľadu používané na
chladenie nápojov. Vírusový zápal pečene A sa neprejaví hneď počas pobytu, ale až po
uplynutí približne mesačnej inkubačnej doby. Žltačka je typickým ochorením s fekálno-orálnym prenosom, čiže ochorením zo špinavých rúk a nedodržiavania základných
hygienických podmienok. Preto dodržiavanie základných princípov hygieny rúk je v prevencii tohto ochorenia podmienkou číslo jeden.
V čase pobytu v exotickom prostredí môžeme priamo ochorieť na tzv. hnačky cestovateľov. Ide najčastejšie o hnačkové ochorenia vyvolané baktériou Escherichia coli
– konkrétne takými jej sérotypmi, ktoré sa v našich podmienkach nevyskytujú, avšak
voči ktorým je domorodé obyvateľstvo imúnne. Preto aj pri liečbe nie sú účinné naše
lieky, ale lieky zakúpené v tamojšej lekárni. Brušný týfus a paratýfusy vyvolávané
baktériami salmonela typhi a paratyphi patria k závažným alimentárnym ochoreniam,
ktoré pred zavedením antibiotík do liečby mali vysokú smrtnosť. Pre cestovateľov do
exotických podmienok vo voľnej prírode je k dispozícii očkovacia látka.
K fekálno-orálnym ochoreniam z vody patrí aj dyzentéria – bacilárna úplavica, ktorá
má veľmi podobné klinické príznaky ako salmonelóza. Na rozdiel od salmonelóz na vznik
infekcie stačí len veľmi nízka infekčná dávka. Ochorenia vznikajú najmä v druhej polovici
leta v nedostatočne zachlórovaných kúpaliskách, kam baktériu shigela dyzentérie môže
zaniesť osoba, ktorá je v rekonvalescencii ochorenia. Prenášačom úplavice môžu byť aj
muchy, ktoré na svojich nožičkách prenesú baktériu na nechránené potraviny. Dôkladné
umývanie ovocia a zeleniny v zdravotne bezpečnej vode spolu s umývaním rúk sú opäť
významnými preventívnymi opatreniami pred nákazami s fekálno-orálnym prenosom.
Pri pobyte vo voľnej prírode a pri kúpaní v prírodných kúpaliskách hrozia ochorenia
na leptospirózu s inkubačným časom okolo 10 dní. Leptospiry napadajú bunky pečene podobne ako žltačka. Prírodné prostredie je leptospirami kontaminované močom
infikovaných voľne žijúcich zvierat a nakaziť sa môžeme napríklad pri rybolove či pri
potulkách v prírode.
Pri výpočte ochorení nemožno nespomenúť kliešťovú encefalitídu a lymskú boreliózu, ktoré prenášajú kliešte. Slovensko sa nachádza v endemickej oblasti stredoeurópskej kliešťovej encefalitídy. Proti tomuto ochoreniu je možné očkovanie za plnú úhradu
vakcíny pacientom. Lymská borelióza sa vyskytuje asi 20-krát častejšie ako kliešťová
encefalitída, vakcína proti nej zatiaľ v EÚ neexistuje. Pri prevencii lymskej boreliózy je
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dôležité čo najvčasnejšie odstránenie kliešťa, pretože k inokulácii pôvodcu ochorenia
– borélií prichádza už na 4. deň po napadnutí kliešťom.
Pri plánovaných cestách najmä do voľnej prírody v exotických krajinách je nutné najneskôr 3 mesiace pred vycestovaním informovať sa na možnosti prevencie aj takých
ochorení ako je žltá zimnica, malária, cholera či ďalších závažných ochorení, proti ktorým je možné získať imunitu zaočkovaním.
Pri vycestovaní na južnú pologuľu v letnom období treba pamätať, že tam majú práve zimné obdobie a vírusy chrípky AH1N1/2009 i naďalej budú premorovať neimúnnu
populáciu. K vírusovým nákazám prenášaným vzduchom mi nedá nespomenúť, že nezaočkované deti proti osýpkam pri cestách s rodičmi do Nemecka, Francúzska, Talianska
či Bulharska alebo Grécka podstupujú riziko akvirovania tohto vysoko prenosného a závažného ochorenia, a to nielen v detskom veku, ale prakticky v ktoromkoľvek veku, až
kým toto ochorenie dieťa neprekoná a nevytvorí si potrebnú imunitu.
Poznámka redakcie: po tomto výpočte rizík letného obdobia ani nevieme, či sa vôbec
máme tešiť na vytúženú dovolenku...?
Platí tu staré zlaté pravidlo: lepšie predchádzať ako liečiť. Aj tieto informácie majú
čitateľom Noviniek z radnice poslúžiť nie na zastrašovanie, ale na získanie základných
vedomostí, ktoré im umožnia pohodovo a bez zdravotných problémov stráviť aj tohtoročné leto. V prípade nejasností nás môžete telefonicky, mailom alebo i osobne kontaktovať. Na vaše otázky radi odpovieme aj na pripravovaných Dňoch zdravia, ktoré
prebehnú v dňoch 16. a 17. júna 2011 – v poradni epidemiológie.
MUDr. Miriam ONDICOVÁ, RÚVZ Trnava

Recepty zeleninových jedál – vyhlásenie súťaže
Vážení čitatelia, je najvyšší čas, aby ste do súťaže zeleninových jedál, ktorú vyhlasujú
Kancelária Zdravé mesto Trnava a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity, zaslali svoje obľúbené recepty zeleninových jedál. Súťaž bude vyhodnotená
na Dňoch zdravia, ktoré sa uskutočnia od 16. do 18. júna. Víťazov odmeníme knižnými
cenami. Recepty zasielajte na adresu Kancelária ZMT, Mestský úrad v Trnave, alebo na
moju mailovú adresu: bchmelik@truni.sk
Šošovica na cibuli
Potrebujeme: 1⁄4 kila šošovice (namočenej cez noc), 1 veľkú cibuľu, olivový olej, soľ,
mleté čierne korenie.
Šošovicu zlejeme a uvaríme v primeranom množstve vody. Cibuľu nakrájame na malé
kocky a smažíme na oleji do sklovita. Uvarenú šošovicu scedíme a pridáme na panvicu
s cibuľou, mierne okoreníme, podlejeme trochou teplej vody, v ktorej sme varili šošovicu. Dusíme na slabom ohni. Osolíme a podávame.
Zapečená zelenina s oreganom
Potrebujeme: paradajky, papriku, huby, zemiaky, olivový olej, oregano, čierne korenie,
soľ.
Na plech vymastený olivovým olejom kladieme plátky zemiakov, paradajok, papriky
a húb, alebo v miske vrstvíme striedavo na seba. Osolíme, posypeme korením a oreganom. Pečieme asi 30 minút, po dopečení pokvapkáme olejom.
Rubriku pripravil prof. MUDr. Bohumil Chmelík, Trnavská univerzita
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POZVÁNKY
KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO
 7. júna 2011 sa začína nový cyklus
školení na ZVYŠOVANIE INFORMAČNEJ
GRAMOTNOSTI PRE SENIOROV.
Prihlásiť sa môžete osobne v študovni
Knižnice Juraja Fándlyho, II. posch., alebo
telefonicky na t. č. 5511782, kl. 14

 9. júna od 13.00 do 18.00 h v záhrade
Knižnice Juraja Fándlyho
10. júna od 9.00 do 18.00 h
JÚNOVÁ BURZA KNÍH
V spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku
slovenských knihovníkov
Príďte si vybrať, možno objavíte knihu,
ktorú dlho hľadáte.
Knihy sa budú predávať za symbolickú sumu
0,50 €
Výťažok bude venovaný na aktivity pre deti
a vzdelávaciu činnosť Spolku slovenských
knihovníkov
V prípade nepriaznivého počasia v čitárni
Knižnice JF v Trnave

 16. júna o 17.00 h
čitárni Knižnice Juraja Fándlyho
Fórum humoristov:
DAJTE NÁM TO PÍSOMNE
Pozývame všetkých, ktorí sa chcú so
svojou literárnou tvorbou prezentovať
v internetovom zborníku HUMOR_
ZASINAČ.SK 2011
PODUJATIA PRE DETI

 6. júna o 10.00 h v oddelení pre deti
12.30 h v pobočke Vodáreň, ZŠ Atómová 1
FAREBNÝ SVET OČAMI OKSANY LUKOMSKEJ
Stretnutie detí s jubilujúcou ilustrátorkou
Oksanou Lukomskou. V rámci cyklu Kniha
a ešte trochu viac

 VEDOMOSTNO-ZÁBAVNÉ SÚŤAŽE
PRE DETI
3. júna o 15.00 h Spoznaj hravo svoje telo
10. júna o 15.00 h S abecedou do sveta
17. júna o 15.00 h Vedomostný milionár

 HODINA HUDOBNEJ VÝCHOVY
Hudobno-slovné pásma o živote a tvorbe
hudobných skladateľov, hudobných štýlov,
smerov, období, druhov a foriem (džez,
muzikál, šansón, populárna hudba, slovenská
ľudová pieseň, impresionizmus, staroveká
hudba, stredoveká hudba, baroková hudba).
Hodina je doplnená počúvaním ukážok
z bohatej fonotéky

 HUDBA OKOLO NÁS
Hudobno-zábavné programy pre deti
v školských kluboch v popoludňajších
hodinách. Záujemcovia o kolektívnu
návštevu si môžu dohodnúť termín osobne
v hudobnom oddelení, telefonicky (033/
55 11 590) alebo e-mailom (hudobne_oddele
nie@kniznicatrnava.sk

GALÉRIA JÁNA KONIARKA
Kopplova vila GJK

 SKÚTER III
Bienále mladého slovenského
a českého umenia
Kurátor výstavy: Vladimír Beskid
Výstava potrvá do 5. 6. 2011
Stále expozície:

 JÁN KONIAREK (1878 – 1952)
Zakladateľ moderného slovenského
sochárstva

 KLENOTY DOMOVA – slovenské klasické
umenie 20. storočia

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

 5. júna o 19.00 h
v Synagóge – Centre súčasného umenia
IVA BITTOVÁ
Sólo – husle a spev. Samostatný koncert

pozvánky
slávnej moravskej speváčky, huslistky,
skladateľky a herečky Ivy Bittovej, výraznej
predstaviteľky českej alternatívnej
hudobnej scény

 TVORIVÉ DIELNE
V priestoroch Galérie Jána Koniarka sa
uskutočňujú tvorivé dielne a výtvarná
tvorba k aktuálnym výstavám pre MŠ a ZŠ
(podľa záujmu škôl)

DIVADLO JÁNA PALÁRIKA
1. streda 10.00  ADELKINA CESTA ZA
ŠŤASTÍM
2. štvrtok 10.00  MACO MAŤO hľadá
hniezdo
19.00  VŠETKO O ŽENÁCH
5. nedeľa 16.00, 19.00  NESLADÍM,
Stanislav Štepka, RND Bratislava
10. piatok 10.00  DIVÁ KAČKA (Henrik
Ibsen) VEREJNÁ GENERÁLKA 19.00  DIVÁ
KAČKA (Henrik Ibsen) PREDPREMIÉRA
11. sobota19.00  DIVÁ KAČKA (Henrik
Ibsen) PREMIÉRA
14. utorok 19.00  DIVÁ KAČKA
15. streda 19.00  PANDORINA SKRINKA
16. štvrtok 10.00, 19.00  ZMIERENIE alebo
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
17. piatok 10.00  MACO MAŤO hľadá
hniezdo
18. sobota 19.00  VŠETKO O MUŽOCH
20. pondelok 10.00  OSTROV OBJAVOV
19.00  VRÁTILA SA RAZ V NOCI
23. štvrtok 19.00  DIVÁ KAČKA
24. piatok 10.00  ADELKINA CESTA ZA
ŠŤASTÍM
19.00  PANDORINA SKRINKA
27. pondelok 19.00  PRESTUPNÁ STANICA
28. utorok 10.00  800 MÍĽ PO AMAZONKE
19.00  BENÁTKY POD SNEHOM
Štúdio
4. sobota 19.00  PARVA ROMA
9. štvrtok 19.00  TAJOMNÝ POKOJ VECÍ
17. piatok 19.00  PARVA ROMA
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ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM
KLARISKÝ KLÁŠTOR
Múzejné námestie 3
EXPOZÍCIE:
ARCHEOLÓGIA, GOTICKÁ TRNAVA, DEJINY
TRNAVY, UMELECKÉ REMESLO V ČÍNE
A JAPONSKU, KAMPANOLOGICKÁ EXPOZÍCIA,
ORATÓRIUM, ĽUDOVÁ HRNČINA, ĽUDOVÝ ODEV
ZÁPADNÉHO SLOVENSKA, PRÍRODA MALÝCH
KARPÁT, KRÁSA ZAŠLÝCH ČIAS, ŠTEFAN CYRIL
PARRÁK – POCTA KRÁĽOVI ZBERATEĽOV,
SAKRÁLNE PAMIATKY
VÝSTAVY:

 ANNDUAL / PEOPLE-METER
40 autorov zo 4 krajín vystavuje figurálne diela
Vernisáž 10. júna o 16.00 h
Výstava potrvá do 31. 8. 2011

 SPOMIENKA NA JÚLIUSA BALOGHA
Výstava z tvorby trnavského maliara
k nedožitej 90-tke
Výstava potrvá do 30. septembra 2011

 BOLO U NÁS MORE
nová prírodovedná výstava
potrvá do 31. 12. 2011

 KRÁSY ŽIVEJ PRÍRODY
predĺžená do 31. 12. 2011

 TRNAVSKÉ DROBNOSTI
predĺžená do 30. 4. 2012

 ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Jozef Balogh zo zbierok ZsM
PODUJATIA

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

 POODHALENÝ SVET PRAVEKU
prednáška archeológa Mgr. Tomáša Kolona
prezentácia ukážok vo vitrínach
na objednanie pre školy

novinky
z radnice
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ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL
Drotárstvo
v sobotu 25. júna o 14.00 h

POČÍTAČOVÉ KURZY
Každý štvrtok od 10.00 h pre prihlásených
účastníkov

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

MESTSKÉ TÁBORY
Turnusy: 11. 7. – 15. 7., 18. 7. – 22. 7., 25. 7.
– 29. 7., 1. 8. – 5. 8., 8. 8. – 12. 8., 15. 8. – 19.
8. 2011. Denný pobyt v pondelok až piatok
od 8.00 – 16.00 h, vek detí od 7 – 12 rokov.

EXPOZÍCIE:
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA
TRNAVSKÉHO, DEJINY CIRKEVNÉHO
HUDOBNÉHO SPOLKU, DVORANA SLÁVY DOBRA
AKO POČÚVALI HUDBU NAŠE BABKY
A DEDKOVIA – expozícia hracích skriniek,
gramofónov a magnetofónov
MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY – OLÁHOV
SEMINÁR
Námestie sv. Mikuláša 10
EXPOZÍCIA
WILLIAM SCHIFFER – ŽIVOT A DIELO SOCHÁRA
A MEDAILÉRA
VÝSTAVA
MAPY A ATLASY
Výstava z historického knižného fondu
sprístupnená do 30. 9. 2011
Západoslovenské múzeum, Galéria
Jána Koniarka, Divadlo Jána Palárika
a Knižnica Juraja Fándlyho sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského
samosprávneho kraja

KALOKAGATIA
 3. júna o 10.30 h v kine Hviezda
VYHODNOTENIE LITERÁRNYCH SÚŤAŽÍ
žiakov ZŠ a SŠ

 10. júna od 15.00 do 20.00 h v K-CVČ
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ KALOKAGATIE
Vystúpenie detí zo záujmových útvarov,
nafukovací hrad, diskotéka...
MAMA KLUB na Limbovej ulici
pre mamičky s deťmi na MD
každý pondelok, utorok, štvrtok, piatok na
od 8.00 do 12.00 h a od 15.00 do 18:00 h
INTERNET PRE VEREJNOSŤ
Každý štvrtok od 13.00 do 16.00 h

ŠPORT
 4. a 5. Júna o 14.00 h a 10.00 h
v Mestskej športovej hale
GYM-FESTIVAL TRNAVA
Medzinárodné preteky športových gymnastiek, najvýznamnejšie v SR 24. ročník
(zároveň 43. ročník Pohára starobylej Trnavy, najstaršej gymnastickej súťaže na
Slovensku)
Organizátori: Klub gymnastických športov
Slávia, Slovenská gymnastická federácia,
Mesto Trnava
 9. – 12. júna o 10.00 h
v Národnom streleckom centre
VEĽKÁ CENA TRNAVY V ŠPORTOVEJ STREĽBE
34. ročník, súčasť Svetového pohára
Usporiadateľ: Združenie brokových klubov
Trnava
 16. júna o 9.30 h v Športovom areáli
zdravia ŠK Trnava – Modranka
POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRNAVY
20.ročník futbalového turnaja mestských
polícií a partnerských miest (Bohumín, Břeclav, Trnava, Zabrze)
Organizátori: Mestská polícia v Trnave,
Mesto Trnava
 21. júna o 17.00 h na Mestskom atletickom štadióne Antona Hajmássyho
BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA 2011
Trnavský príspevok do celosvetového
programu na počesť výročia vzniku MOV)
Organizátori: Trnavský olympijský klub,
Mesto Trnava, AK AŠK Slávia, Občianske združenie beh.sk

pozvánky

KINO HVIEZDA
1. – 2. 6. o 17.30 h  BELLA
1. 6. o 19.30 h  SKÚS MA ROZOSMIAŤ
2. – 6. 6. o 17.00 a 19.30 h  THOR
7. 6. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h  PRÍBEH 88
20.00 h  VYTIE
8. – 9. 6. o 17.30 a 19.30 h  LÁSKA A INÉ
ZÁVISLOSTI
10. – 12. 6. o 17.30 a 19.30 h  ZDROJOVÝ KÓD
13. 6. o 17.00 a 19.30 h  OBČIANSKY
PREUKAZ
14. 6. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h  STRAŠIDLO
20.00 h  PROJEKT FRANKENSTEIN
15. – 16. 6. o 19.30 h  OBČIANSKY PREUKAZ
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28. – 29. 6.  TÝŽDEŇ BEZ ZÁVÄZKOV
Začiatok predstavenia 28. 6. o 16.30 h, 29. 6.
o 17.30 a 19.30 h
28. 6. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h  V ŽIARI KRÁĽOVSKEJ LÁSKY
20.00 h  IMAGINÁRNE LÁSKY
30. 6. o 17.30 a 19.30 h VŠEMOCNÝ
DETSKÉ PREDSTAVENIA
5. 6. o 13.30 a 15.30 h  MONŠTRÁ VERSUS
VOTRELCI
11. – 12. 6.  SHREK: ZVONEC A KONIEC
Začiatok: 11. 6. o 15.30 h, 12. 6. o 13.30 a 15.30 h
16. – 22. 6.  KUNG FU PANDA 2
Začiatok predstavenia 16. – 17. 6. o 17.30 h,
18. 6. o 15.30 h, 19. 6. o 13.30 a 15.30 h,
20. 6. o 17.30 h, 21. 6. o 16.00 h, 22. 6.
o 17.30 a 19.30 h
24. – 27. 6.  MEDVEĎ YOGI
Začiatok: 24. 6. o 17.30 h, 25. 6. o 15.30 h,
26. 6. o 13.30 a 15.30 h, 27. 6. o 17.30 h

MESTSKÝ AMFITEÁTER

16. – 22. 6.  KUNG FU PANDA 2
Začiatok predstavenia 16. – 17. 6. o 17.30 h,
18. 6. o 15.30 h, 19. 6. o 13.30 a 15.30 h, 20.
6. o 17.30 h, 21.6. o 16.00 h, 22. 6. o 17.30
a 19.30 h
17. – 20. 6.  X – MEN: PRVÁ TRIEDA
Začiatok prestavenia 17. 6. o 19.30 h, 18.
– 19. 6 o 17.30 a 19.30 h, 20. 6. o 19.30 h
21. 6. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h  JA, TRÚCHLIVÝ BOH
20.00 h  VALČÍK S BAŠÍROM
23. – 27. 6.  PRIEST
Začiatok predstavenia 23. 6. o 17.30 a 19.30
h, 24. 6. o 19.30 h, 25. – 26. 6. o 17.30
a 19.30 h, 27. 6. o 19.30 h
24. – 27. 6.  MEDVEĎ YOGI
Začiatok predstavenia 24. 6. o 17.30 h, 25.
6. o 15.30 h, 26. 6. o 13.30 a 15.30 h, 27. 6.
o 17.30 h

Začiatok všetkých filmov o 21.30 h
1. 6.  KAJÍNEK
2. 6.  THOR
3. – 4. 6.  LUMEN 2011
5. 6.  KONCERT SKUPINY OLYMPIC
6. – 7. 6.  VRAHÚNI
8. – 9. 6.  LÁSKA A INÉ ZÁLEŽITOSTI
10. – 12. 6.  ZDROJOVÝ KÓD
13. 6.  ŽIVOT JE TAKÝ
14. 6.  OBČIANSKY PREUKAZ
15. 6.  ŽIVOT JE TAKÝ
16. 6.  MACHETTE
17. 6.  KUNG FU PANDA – 2
18. 6.  TRNAVSKÝ FOTOPARK 2
19. – 20. 6.  HON NA ČARODEJNICE
21. – 22. 6.  FIGHTER
23. 6.  PRIEST
24. 6.  EKOFEST 2011
25. 6.  PRÍBEH ULICE – 2
26. 6.  KONCERT HUNTLEYHO BROWNA
27. 6.  PRIEST
28. 6.  TÝŽDEŇ BEZ ZÁVÄZKOV
29. – 30. 6.  VŠEMOCNÝ
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KALENDÁR KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V TRNAVE
 1. júna od 9.00 do 17.00 h
na Trojičnom námestí a na Hlavnej ulici
DOBROVOĽNÍCI DEŤOM
Hry, súťaže a tvorivé aktivity pred deti. Pripravili dobrovoľníci z trnavských detských
a mládežníckych združení v spolupráci
s Mestom Trnavou
 od 1. júna v západnom krídle radnice
LIKE/DISLIKE
Fotografie a kresby štyroch mladých umelcov z Trnavy: Alžbeta Stillerová, Zuzana Tvarošková, Peter Sitič, Martin Kubala
Výstava bude otvorená do 21. júna vždy
v utorok a štvrtok od 10.00 do 12.00 h a od
14.00 do 17.00 h
 Malá synagóga na Haulíkovej ulici
LUCIA GARDIN
Výstava portrétnych fotografií svetovo
známych režisérov, hercov a spisovateľov od
talianskej fotografky Lucie Gardin
Výstava sa koná pod záštitou Mesta Trnavy,
Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave
a Ministerstva zahraničných vecí Talianskej republiky v Ríme ako paralela medzinárodného
Bienále v Benátkach. Otvorené do 31. augusta
denne okrem pondelka od 15.00 do 18.00 h
 3. júna o 18.00 h v Aule STU
na Bottovej ulici
CANTICA NOVA
Výročný koncert speváckeho zboru gymnázií mesta Trnavy spojený s rozlúčkou s maturantmi zboru
Zbormajster: PaedDr. Gabriel Kalapoš
 3. a 4. júna na Trojičnom námestí
a v mestskom amfiteátri
LUMEN 2011
Medzinárodný festival gospelovej hudby
 5. júna o 19.00 h
v Synagóge – Centre súčasného umenia
IVA BITTOVÁ
Sólo – husle a spev. Samostatný koncert moravskej speváčky, huslistky, skladateľky a herečky Ivy Bittovej, významnej predstaviteľky
českej alternatívnej hudobnej scény

 6. júna o 19.00 h v Dome kultúry Tirnavia
MIROSLAV DONUTIL -- Nový program najlepšieho českého rozprávača a zabávača
 9. júna od 13.00 do 18.00 h
v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho
JÚNOVÁ BURZA KNÍH
Knihy sa budú predávať za symbolickú sumu
0,50 €. Výťažok bude venovaný na aktivity
pre deti a vzdelávaciu činnosť Spolku slovenských knihovníkov
 10. júna od 9.00 do 18.00 h
v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho
JÚNOVÁ BURZA KNÍH
 10. júna o 16.00 h
v Západoslovenskom múzeu
ANNDUAL / PEOPLE-METER
Vernisáž výstavy. Štyridsať autorov zo štyroch krajín vystavuje figurálne diela
 11. júna o19.00 h v Divadle Jána Palárika
Henrik Ibsen: DIVÁ KAČKA
Premiéra divadelnej inscenácie
 16. júna o 17.00 h
v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho
Fórum humoristov: DAJTE NÁM TO PÍSOMNE
Pozývame všetkých, ktorí sa chcú so svojou
literárnou tvorbou prezentovať v internetovom zborníku HUMOR_ZASINAČ.SK 2011
 18. júna od 11.00 do 23.00 h
v mestskom amfiteátri
StreeTT Session
Nové športovo-kultúrne podujatie: súťaže
street bmx, flatland bmx, škola skateboardingu, divadlo pre deti, graffiti, street
art, výstava fotografií Trnavský fotopark,
workshopy, projekcia dokumentárnych filmov s tematikou cyklistiky, koncerty skupín
Fuera Fondo, Puding pani Elvisovej...
 18. júna o 13.00 h v mestskom amfiteátri
TRNAVSKÝ FOTOPARK 2
Druhý ročník úspešnej súťažnej výstavy fotografií spojenej s vyhodnotením. Možnosť
pre všetkých amatérskych autorov, pokročilých aj začínajúcich, prezentovať svoju
tvorbu na verejnosti

pozvánky
 23. júna pred radnicou, na nádvorí
radnice a na Trojičnom námestí
RADNIČNÉ HRY
15.00, 17.00 a 19.00 h Teatro Tatro: ZÁZRAČNÝ DIVADELNÝ AUTOMAT
21.00 h Štúdio L + S: OPAČNÉ POHLAVIE
 24. júna od 14.00 h v mestskom amfiteátri
EKOFEST 2011
OTVORENIE TRNAVSKÉHO KULTÚRNEHO LETA
Účinkujú: HORKÝŽE SLÍŽE, COLLEGIUM MUSICUM, Hudba z Marsu, HT, Golden Vein, The
Downhill, Hash, Dysanchely, Nightfall
Sprievodný program: filmy, vernisáže, besedy, prezentácie. Výťažok z festivalu bude
venovaný na revitalizáciu botanickej záhrady v Trnave
Vstupné 7 € v predpredaji / 9 € na mieste
Predpredaj v kníhkupectve Artfórum v Trnave
www.ekofest.sk
 24. júna pred radnicou
a na nádvorí radnice
RADNIČNÉ HRY
16.00 h O MACKOVI VETÍČKOVI A JEHO ROZPRÁVKOVÝCH KAMARÁTOCH
20.00 h Túlavé divadlo: PIANO REVUE (Pocta
Jiřímu Voskovcovi a Janovi Werichovi)
 26. júna o 15.30 h pred radnicou
PRÁVO A PORIADOK V MINULOSTI
Tematická prehliadka mesta
sprevádza Mgr. Emília Izakovičová
 26. júna o 19.00 h
v mestskom amfiteátri
HUNTLEY BROWN
Fenomenálny gospelový klavirista z Jamajky
(klasika, jazz, gospel, ragge, country)
Koncert uvedie gospelová skupina KRIŽIACI
Vstupné 7, 9 a 13 eur, predpredaj: eventim.sk
 26. – 29. júna o 21.30
na Trojičnom námestí
LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 2011
Prezentácia toho najlepšieho zo slovenskej
a českej filmovej tvorby
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 27. júna o 17.00 h
v západnom krídle radnice
PaTTasession
Vernisáž výstavy Spoločnosti pre pestovanie
a šírenie patafyziky na Slovensku a iných svetoch. Spoločnosť vznikla v roku 1987 v Trnave,
a v tom čase vydávala na naše pomery ojedinelý samizdat – kultúrnu revue Bachor na základe metódy svetoznámeho spisovateľa Alfreda
Jarryho, nadväzujúc na odkazy surrealistov či
dadaistov. Niektorí členovia Spoločnosti zostali
umelecky činní dodnes. Dôkazom sú diela renomovaných autorov – fotografa Pavla Pechu,
sochára Juraja Kepku a výtvarníka Petra Voleka, ktorí vytvorili spoločné stretnutie obrazov,
sôch a fotografií vo voľnej súčinnosti s prezentáciou Spoločnosti. Výstava bude otvorená do
27. júla vždy v utorok a štvrtok od 10.00 do
12.00 h a od 14.00 do 17.00 h
 1. júla o 15.00 h
v kine Hviezda
Tanečno-spevácke predstavenie Baletného štúdia RIGA pri lotyšskej choreografickej škole
Organizátor: Súkromná ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu Predstavenie sa uskutoční s podporou Mesta Trnavy
3. júla o 18.00 h v mestskom amfiteátri
VRACOVJÁCI – Vracov, ČR
Začiatok tradičného letného cyklu koncertov dychových hudieb
 4. júla o 20.00 h v mestskom amfiteátri
VEČER ĽUDÍ DOBREJ VÔLE
V. ročník benefičného koncertu. Výťažok
bude použitý na Konto ľudí dobrej vôle. Účinkujú Eva Farná, No Name, Kandráčovci, Hrdza, Zora Jandová a Zdeněk Merta, spevácky
zbor Lúčnica a Lucia Duchoňová, moderuje
Alena Heribanová
Organizátori: nadácia Prameň v spolupráci
s Mestom Trnavou
Záštitu nad koncertom prevzali Ján Figeľ,
Vladimír Butko a Mons. Róbert Bezák

V prehľade sú uvedené podujatia, o ktorých informovali organizátori redakciu NzR do
termínu uzávierky. Za zmeny, ktoré nastali po tomto termíne, redakcia nezodpovedá. Informácie o pripravovaných podujatiach je potrebné doručiť na e-mailové adresy redakcie
(v tiráži) do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca.
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RADNIČNÉ HRY 2011
23. júna, štvrtok
 15.00, 17.00 a 19.00 h
na Trojičnom námestí
Teatro Tatro:
ZÁZRAČNÝ DIVADELNÝ AUTOMAT
Réžia: Ondrej Spišák, scéna: František Lipták,
Peter Kostroň, kostýmy: František Lipták,
hrajú: Ondrej Spišák, Lukáš Latinák, Robo
Jakab, Milan Vojtela, Martin Nahálka, Milan
Ondrík
Unikátny automat programovaný divákmi
prináša atmosféru zimných olympijských
hier do Európy. „Nervydrásajúce“ športové
zápolenia v podaní súboru ovenčeného
zlatými medailami z Kanady. Stačí rozkrútiť
koleso šťastia a naživo uvidíte to, čo ste doteraz poznali len z televíznych obrazoviek!
 21.00 h na nádvorí radnice
Štúdio L + S: OPAČNÉ POHLAVIE
Autor: David Tristram, réžia: Peter Mikulík,
scéna a kostýmy: Milan Čorba, účinkujú:
Marta Sládečková, Zuzana Tlučková, Pavol
Topoľský, Ivan Vojtek
Bláznivá komédia, v ktorej dva manželské
páry Mark a Vicky, Judith a Eric majú jedno

LUMEN 2011

spoločné. Keď zistia, čo to je, rozpúta sa
peklo na zemi. O slovo sa prihlásia modriny,
záchvaty hnevu, plač, smiech, ba aj polícia.
Vstupné 7 €

24. júna, piatok
 16.00 h na Hlavnej ulici pred radnicou
O MACKOVI VETÍČKOVI
A JEHO ROZPRÁVKOVÝCH KAMARÁTOCH
Detské interaktívne bábkové divadielko
 20.00 h na nádvorí radnice
Túlavé divadlo: PIANO REVUE
Pocta Jiřímu Voskovcovi a Jánovi Werichovi
Autori: Jakub Nvota a Kamil Žiška, účinkujú:
Lucia Rózsa Hurajová, Jakub Nvota, Kamil Mikulčík, Štefan Richtarech, Štefan Martinovič,
Vlado Slnko Šarišský
Kabaretná koláž inšpirovaná osudom legendárnej dvojice Voskovca a Wericha, ktorých
humor v dobe Osvobozeného divadla priam
elektrizoval publikum. Vďaka Túlavému
divadlu sa ocitnete v krásnom svete hudby
Jaroslava Ježka a originálnych piesní V+W
v nových aranžmánoch Kamila Mikulčíka.
Skvelý príbeh plný zvratov a originálneho
humoru
Vstupné 4 €, Predpredaj vstupeniek v TINS-e
alebo pred predstavením

Medzinárodný festival gospelovej hudby

3. júna, piatok

4. júna, sobota

Trojičné námestie

Trojičné námestie

17.30 Otvorenie festivalu
17.40 Shackleton (UK)
18 55 Hudba z Marsu
– špeciálny trnavský hosť
20.05 Summertime (I)
21.35 Parachute Band (NZ)
23.10 DJ Andy Hunter (UK)

16.30 Regiment (SK)
17.15 The Elements (SK)
18.15 Lakatos Project (HU)
19.15 October Light (HR)
20.40 Chip Kendall (UK)
22.20 Newsboys (USA)

Mestský amfiteáter

14.00 S2G Band (SK)
14.45 eSPé (SK)
15.30 Jeno’s Brothers (SK)
16.15 Tretí deň (SK)

Mestský amfiteáter

23.30 Tanečné divadlo ATak

Aktuálny program a zoznam prednášok, diskusií, workshopov
a sprievodných podujatí nájdete na www.fln.sk

DNI ZDRAVIA 2011
pozvánky

 Štvrtok 16. júna 2011
Trnavská radnica
8.00 – 16.00 h Regionálny úrad
verejného zdravotníctva v Trnave:
vyšetrenie cholesterolu a cukru z kvapky
krvi odobratej z prsta na Reflotróne
(nalačno), meranie tuku, vyšetrenie pre
fajčiarov smokerlyzerom
8.00 – 16.00 h Poradenské služby:
životné prostredie, hygiena a výživa detí,
choroby z povolania, infekčné ochorenia,
proti drogám a proti fajčeniu
8.00 – 16.00 h
Odber vzoriek vody a zeleniny
Bezplatné vyšetrenie vody bude
poskytnuté len klientom, ktorí nevyužili
bezplatné vyšetrenie počas Svetového
dňa vody ( 22. 3. 2011).
8.00 – 12.00 h
Ochutnávka liečivých čajov – študenti
Strednej zdravotníckej školy v Trnave

Trojičné námestie
9.00 – 18.00 h
PREZENTÁCIA FIRIEM,
PREDAJ VÝROBKOV ZDRAVEJ VÝŽIVY
11.00 – 11.15 h Tancujeme
pre zdravie – Kalokagatia CVČ
11.15 h SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
16. ROČNÍKA DNÍ ZDRAVIA
11.20 – 12.00 h Tancujeme pre zdravie
– Kalokagatia CVČ
16.00 – 16.20 h Tanečné vystúpenie ZUŠ
M. Sch. Trnavského
16.20 – 16.40 h Tanečná škola Welcome
16.40 – 17.00 h Súkromné tanečné
konzervatórium D. Nebylu Trnava
17.00 – 18.00 h Kulinárska šou – Klub
mladých kuchárov a cukrárov

jún 2011

16. ročník

Základná umelecká škola
M. Schneidera Trnavského –
Študenti Strednej zdravotníckej
školy v Trnave
9.00 – 18.00 h Ukážky klasickej masáže
13.00 – 18.00 h Ochutnávka liečivých čajov
8.00 – 18.00 h na Hlavnej ulici
Meranie krvného tlaku (5 stanovíšť)

 Piatok 17. júna 2011
Trnavská radnica
8.00 – 16.00 h Regionálny úrad
verejného zdravotníctva v Trnave
– vyšetrenia ako vo štvrtok 16. 6. 2011
8.00 – 15.00 h Poradenské služby
ako vo štvrtok
8.00 – 15.00 h Odber vzoriek vody
a zeleniny. Bezplatné vyšetrenie vody
bude poskytnuté len klientom, ktorí
nevyužili bezplatné vyšetrenie počas
Svetového dňa vody ( 22. 3. 2011)
SVETOVÝ DEŇ DARCOV KRVI
8.00 – 11.00 h Daruj krv (Odber krvi
– Národná transfúzna služba SR v Trnave)
Hlavná ulica (pešia zóna)
8.00 – 18.00 h Meranie krvného tlaku
(5 stanovíšť)
Trojičné námestie
9.00 – 18.00 h
PREZENTÁCIA FIRIEM,
PREDAJ VÝROBKOV ZDRAVEJ VÝŽIVY
16.00 – 16.10 CANDY CLUB Trnava
16.10 – 16.25 KLUB TANEČNÉHO ŠPORTU
TYRNAVIA
16.25 – 16.40 BRUŠNÉ TANCE RAKS
SARAH Trnava
16.40 – 17.00 ZUMBA – Aerobic, No1Trnava
17.00 – 17.15 ŠPORTOVÝ KLUB
TAEKWONDO Trnava

novinky
17.15 z– radnice
17.30 KICKBOX Trnava
17.30 – 17.45 PLACHTIACI OROL Trnava
17.45 – 18.00 WU-SHU Trnava

Základná umelecká škola
M. Schneidera Trnavského
8.00 – 18.00 h Ukážky klasickej masáže
– SZŠ Trnava
PLATENÉ SLUŽBY
10.00 – 15.00 h PORADENSKÉ SLUŽBY,
MERANIE OSTEOPORÓZY – MUDr. Elena
Ďurišová, Reumatologicko-rehabilitačné
centrum Hlohovec

DÚHOVÝ DVOR

pozvánky
 Sobota

18. júna 2011

PSA TRNAVA INLINE
od 15.30 h ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE nielen pre
najmenších v Sade Antona Bernoláka
od 16.00 h SPRIEVODNÝ PROGRAM: inline
škola, požičovňa heliem a chráničov, pitný
režim, policajná prevencia, bezpečnosť
korčuliarov a bicyklistov na cestách
v spolupráci s Krajským dopravným
inšpektorátom v Trnave
16.00 – 17.00 h ZUMBA
v Sade Antona Bernoláka
18.00 – 19.30 h JAZDA INLINE korčuliarov,
bicyklistov,jazdcov na kolobežkách
po hlavných uliciach mesta

Prezentácia talentov a zručností handicapovaných ľudí v rámci Dní zdravia

 Štvrtok 16. júna

 Piatok 17. júna

9.30 h pred radnicou
Privítanie: Domov sociálnych služieb pre
dospelých, Stromová ulica, Trnava
9.40 h SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
PODUJATIA – primátor mesta
Ing. Vladimír Butko
Moderuje: Bibiana Ondrejková
9.45 h Vystúpenia klientov špeciálnych
škôl, zariadení, chránených dielní, DSS
Hostia podujatia – Dominika Stará

9.30 h pred radnicou
Vystúpenia detí
z materských a základných škôl

a Otto Kollmann

13.45 h Kapela SPIRIT

13.00 h Vystúpenia žiakov ZUŠ M. Sch.
Trnavského
14.15 h – Spektakulárne divadlo Slanina:
NEMOŽNÁ BERTA
15.30 h VÁH RIVER BAND (country skupina)

15.30 h OLD BOYS JAZZ BAND

11.00 h v kine Hviezda
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica)
Handicapovaní mladí ľudia hrajú
pre svojich rovesníkov
13.00 h pred radnicou
Dixieland (ZUŠ M.Sch.Trnavského)

Novinky z radnice nájdete aj na www.trnava.sk
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