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Bez úcty k celku
Začiatkom marca zasiahol západnú Európu orkán tlakovej níže Emma, 

ktorý sprevádzal prudký nárazový vietor a zrážky. Vyžiadal si desiatky 
mŕtvych a značné škody. Silný vietor neobišiel ani Slovensko. Čoraz viac 

si musíme zvykať, že sa mení  ráz počasia, na ktorý sme boli zvyknutí 
v predchádzajúcich desaťročiach. Časť odborníkov už dlhšiu dobu 

upozorňuje, že technický prístup k svetu radikálne mení podmienky 
života na svete. Napriek tomu radi podliehame vízii pokroku, od ktorého 

očakávame lepší život. Množstvo dostupného tovaru, výber potravín, 
dopravné možnosti a telekomunikačné prepojenia navodzujú pocit 

spokojnosti. Utešujeme sa predstavou pohodlného života. V jeho mene 
vytláčame prírodu, zeleň a často i kritické myslenie do úzadia. Zväčšujeme 

technický pokrok, obydlia, parkoviská, skládky a niektorí i bankové 
kontá. V snahe čo najlepšie sa udomácniť vo svete. Zabúdajúc na to, že 
život jednotlivca i spoločnosti sa odvíja vo svete, ktorý, podobne ako aj 
my, má svoje hranice. Ak narazíme na tie vlastné, zverujeme svoje telo 

do rúk lekárom. Spoliehame sa na ich vedomosti i modernú lekársku 
vedu. Väčšinou počúvame ich rady. Užívame medikamenty i liečebné 

procedúry. Paradoxne nechceme vidieť hranice rovnováhy sveta. Fakty, 
ako napr. zmeny klímy či hladom zomierajúci ľudia, nespájame s vlastným 

spôsobom života. Pri fyzickom tele rešpektujeme potrebu vyváženosti 
i zdravia, v globálnejšom pohľade na svet to už nepripúšťame. S pohľadom 

upriameným na pokrok kráčame stále vpred. Poháňaní vidinou zisku 
na úkor  iných, prírody i sveta. Presvedčení o tom, že zem, pôda, voda 

i vzduch patria nám. Múdrosť tradície, ktorá nás učila vyváženosti a viedla 
k pracovitosti, ktorej výsledky slúžili na primeranú spotrebu, sme opustili. 

Nepoznáme mieru. Chceme mať. Viac, lepšie, modernejšie. Bez vedomia 
dôsledkov na okolie, prírodu či svet. S pocitom, že nám stále čosi uniká. 

V čoraz technickejšom svete strácame zodpovednosť, pretože výsledky 
nášho konania i spotreby ponesie ďalšia generácia. Tá vo svete bez 

hraníc, mier a zodpovednosti berie beh vecí do vlastných rúk. Podľa vzoru 
otcov. Bez úcty k tomu, čo kopíme, či k sebe samotným. Jedni hľadajú 

alternatívu ducha, iní iba zábavu, ďalší s aroganciou, ktorú odpozorovali 
od nás, všetko ničia.  Zostáva nám len veriť, že princíp, ktorý radi sami 

presadzujeme, princíp silnejšieho, nás nezmetie ako marcový orkán konáre 
stromov. Predpokladá to však, že sami tento prístup nebudeme posilňovať 

a uplatňovať. Tak vo vzťahu k iným, ako i k svetu. Inak sú ponosy na svet 
alebo mladú generáciu iba hlasom pokryteckým.   

Pavol TOMAŠOVIČ
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Práce na mestskom amfiteátri vrcholia
Rekonštrukčné práce na mestskom amfiteátri v Trnave sa dostávajú do poslednej 
fázy. Občania mesta by mali od mája začať užívať tento kultúrny stánok, ktorý 
bude symbolickým darom radnice v Roku mesta Trnavy pri príležitosti 770. výročia 
udelenia kráľovských výsad. 

Rekonštrukcia amfiteátra sa začala na 
jeseň v roku 2006, financovaná je z mest-
ského rozpočtu a stojí 68 miliónov korún. 
Počas osemnástich mesiacov od začiatku 
výstavby sa vyskytlo viac nepredvídateľ-
ných situácií, ktoré bolo potrebné operatív-
ne riešiť. Spomeňme len nálezy barokových 
zberných žúmp s nájdenými drobnými 
predmetmi pod úrovňou terénu, ktoré bolo 
potrebné archeológmi preskúmať. Archeo-
logický výskum bolo potrebné realizovať aj 
v blízkosti západného oplotenia amfiteátra 
po odstránení jestvujúceho murovaného oplotenia za účelom spresnenia požiadaviek na 
prezentáciu zaniknutých konštrukcií mestskej brány (bývalej Lovčickej brány) a hradby 
mestského opevnenia. Pamiatkarmi bola doskúmaná tiež kaplnka na západnej strane 
oplotenia areálu. V porovnaní s návrhom projektu bolo zistené, že sa nachádza vo väčšej 
hĺbke pod terénom. Taktiež bolo potrebné pristúpiť k radikálne inej sanácii oplotenia 
areálu oproti predpokladu z projektu kvôli rozsiahlejšiemu zasoleniu. V areáli sa našla 
v mieste hľadiska studňa, ktorá bude využitá ako zdroj vody na zavlažovanie. Jej nález 
podmienil vybudovanie zavlažovacích rozvodov areálu. V konečnom dôsledku je potrebné 
spomenúť aj problémy s odrastenými stromami, lebo viaceré z dôvodu zlého zdravotného 
stavu museli ustúpiť náhradnej výsadbe. 

Zrekonštruovaný areál obsahuje hlavný objekt javiska s premietacím plátnom a pó-
diom. V hlavnom objekte sa nachádza aj kaviareň s terasou, klubové priestory, šatne 
a hygienické zázemie pre účinkujúcich, návštevníkov a občanov mesta. Pódium bude celé 
prekryté. Nové javisko má kapacitu 1 437 miest. Bola zrekonštruovaná aj premietáreň, 
pribudlo čiastočne prekryté hľadisko. 

Okrem zrekonštruovaného oplotenia s kaplnkou sa vybudovali aj nové vstupné objekty 
s pokladňami, ktorých súčasťou je bufet a malá predajňa. Súčasťou oplotenia sú nové 
prístrešky pre príležitostný predaj. Boli kompletne zrealizované nové spevnené povrchy 
z betónových dlažieb, detské ihrisko s náučnou trasou a altánkom. Treba spomenúť aj 
nový mobiliár – lavičky, odpadkové koše a osvetlenie. Príjemnú atmosféru v letných me-
siacoch dotvorí svetelná fontána kruhového tvaru s piatimi tryskami, nebudú chýbať ani 
dve fontánky s pitnou vodou. Rozsiahle zmeny nastanú aj v rámci sadových úprav. 

Ambíciou mesta je vytvoriť v centre mesta multifunkčný priestor, ktorý v sebe bude 
navzájom spájať kultúru a oddych. Preto bude časť areálu slúžiť občanom počas celého 
dňa. Prístupná pre verejnosť bude kaviareň, detské ihrisko s náučnou trasou, vstupné 
objekty s predajňou a bufetom, ako aj verejné WC v hlavnom objekte. Areál tak občanom 
v denných hodinách poskytne možnosť posedenia v kaviarni, oddych v zeleni pri fontáne 
a rodinám s deťmi aj zázemie na detské hry. 

Ing. arch. Peter PURDEŠ, odbor územného rozvoja a koncepcií MsÚ, foto: autor
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Nová fotografická súťaž Genius loci Trnavy
Súťaž pre umeleckých fotografov pod názvom Genius loci Trnavy spojenú s výsta-
vou súťažných fotografií vyhlasuje mestský magistrát v spolupráci s fotoklubom 
Iris pri príležitosti osláv 770. výročia udelenia kráľovských výsad. 

Ako už napovedá samotný názov, cieľom súťaže nie je exhibícia technických zručností 
fotografov pri popisnom zobrazovaní kultúrnych pamiatok mesta z obvyklých ideálnych 
uhlov pohľadu, ale skôr nevšedný pohľad „pod povrch“ známych vecí a udalostí, zachy-
tenie atmosféry charakteristickej pre rôzne ročné obdobia i hodiny dňa, prchavej krásy 
okamihov, známych, a predsa nepovšimnutých detailov, duchovného rozmeru života 
a poézie v každodennosti, s cieľom postupne vytvárať galériu umeleckých dokumentov 
súčasnosti v symbióze s históriou slobodného kráľovského mesta Trnavy. Organizátori 
uvažujú v prípade priaznivej odozvy o pokračovaní tejto súťaže aj v nasledujúcich rokoch 
a postupnom vytváraní novej trnavskej kultúrnej tradície. 

Súťaž je otvorená pre všetkých záujemcov bez vekového a profesijného ohraničenia. 
Súťažné fotografie nebudú rozdeľované podľa technických kategórií na farebné a čier-
nobiele, vytvorené klasickou či digitálnou technológiou, pri hodnotení bude dôležitá iba 
ich umelecká a výpovedná hodnota. Precízne zvládnutie technickej stránky tvorby však 
bude požadované ako samozrejmosť. Použitie rôznych klasických fotografických techník, 
resp. spracovanie prostredníctvom softvéru je prípustné, ale nemalo by byť zneužívané 
na zdanlivé zvýšenie hodnoty bezcenného záberu. Zaujímavou výzvou pre autorov foto-
grafických cyklov bude možnosť otextovať jednou – dvomi vetami jednotlivé fotografie. 

Uzávierka súťaže bude v polovici júna, presné propozície budú zverejnené na webovej 
stránke mesta www.trnava.sk, na stránke fotoklubu Iris www.irisfoto.sk a v mestskej 
televízii, v tlačenej podobe budú k dispozícii aj na trnavskej radnici a mestskom úrade. 
Autori najlepších fotografií získajú finančné ocenenie. 

Výstava Genius loci Trnavy bude otvorená ešte pred začiatkom hlavných osláv 770. 
výročia mesta v jedinečných historických priestoroch zrekonštruovaného najstaršieho 
– západného krídla trnavskej radnice.                                                                           -eu- 

Mesto chce opraviť priecestie na Trstínskej
Katastrofálny stav železničného priecestia na Trstínskej ceste by mal byť zakrátko mi-
nulosťou. Mesto Trnava sa začiatkom apríla chce pustiť do jeho rekonštrukcie. 

Priecestie leží na ceste, ktorá je vo vlastníctve a správe štátu a riešenie tohto problému je v kompe-
tencii Železníc Slovenskej republiky, Úradu pre reguláciu dopravy a Krajského úradu pre cestnú 
dopravu a pozemné komunikácie v Trnave. Mesto Trnava, ktoré malo od začiatku záujem docieliť 
čím skôr v tejto veci nápravu, preto nemohlo byť priamym účastníkom konania, ale snažilo sa na-
pomáhať aspoň prostredníctvom výziev adresovaných firme, ktorá je majiteľkou stavby. Tá však na 
výzvy nereagovala a neuhradila ani pokuty vyrubené Úradom pre reguláciu dopravy. 

Priecestie v súčasnosti predstavuje reálne ohrozenie zdravia i ľudských životov, 
a v zmysle paragrafu 128 Občianskeho zákonníka je v naliehavom verejnom záujme 
neodkladne začať jeho rekonštrukciu. Primátor Trnavy Štefan Bošnák preto poslal po 
dohode s Úradom pre reguláciu dopravy a Trnavským samosprávnym krajom majiteľovi 
ďalšiu výzvu s upozornením, že ak nezareaguje do siedmich dní, mesto na vlastné nákla-
dy odstráni koľajnice v šírke priecestia a zrealizuje na mieste novú konštrukciu pevnej 
vozovky. Na rekonštrukciu bude vynaložených približne 800 tisíc korún.                   -eu-
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V skratke
 Klaster má záujem o atraktívny trh 
Ruskej federácie

Projekt Automobilového klastra západné 
Slovensko, ktorý iniciovalo mesto Trnava, 
už má prvé prínosy pre podnikateľov. Na 
pôde trnavskej radnice sa 12. marca usku-
točnil seminár pre dodávateľské podniky 
automobilového priemyslu, ktorý zorgani-
zoval klaster v spolupráci so Združením 
automobilového priemyslu SR a Veľvysla-
nectvom Ruskej federácie na Slovensku. 
Na seminári sa zúčastnili predstavitelia 
veľvyslanectva a obchodného zastupiteľ-
stva Ruskej federácie, experti tamojšieho 
ministerstva priemyslu a ministerstva 
ekonomického rozvoja a zahraničného 
obchodu i predstavitelia ruských regiónov, 
v ktorých pôsobia domáce a zahraničné vý-
robné automobilové závody. Pre naše pod-
niky to bola príležitosť nadviazať dôležité 
kontakty, ktoré môžu v budúcnosti zvýšiť 
exportnú politiku práve na atraktívny trh 
Ruskej federácie. 

Okrem stretnutí s podnikateľmi, ktoré 
sa uskutočňujú v priemere každé dva 
mesiace, sa automobilový klaster púšťa 
do reálnych projektov odrážajúcich potreby 
podnikov. To, že združenie už získava i na-
priek krátkemu obdobiu svojej existencie 
kredibilitu, dokumentuje pozvánka medzi 
členov Združenia automobilového priemys-
lu SR a prvé prihlášky za členov klastra. 
Viac informácií na www.autoklaster.sk.

 Dve školy majú vynovené 
sociálne zariadenia 

Cez jarné prázdniny sa začala rekonštruk-
cia sociálnych zariadení v základných 
školách na Spartakovskej a Bottovej ulici 
v Trnave. Na Spartakovskej boli obnovené 
dvojbloky WC na prízemí aj na poschodí 
s nákladom 2 a pol milióna korún. V blíz-
kej budúcnosti chce magistrát zrekon-
štruovať aj sociálne zariadenia v ďalšom 

pavilóne, čím by bola zavŕšená kompletná 
modernizácia tejto školy z hľadiska sta-
vebných úprav v interiéri aj exteriéri. 

Na Bottovej ulici boli prednostne zrekon-
štruované sociálne zariadenia slúžiace naj-
menším žiakom v južnom pavilóne, ktoré 
už boli v zlom technickom stave. Suma na 
ich obnovu dosiahla 900 tisíc korún.

 Nové parkovisko na Rovnej ulici

Tridsaťdeväť nových parkovacích miest 
pribudne v apríli na Rovnej ulici v Trnave. 
Súčasťou tejto investičnej akcie mestského 
magistrátu je aj priľahlá asfaltová komu-
nikácia. Dve parkovacie miesta budú vy-
členené pre parkovanie osôb s preukazom 
zdravotne ťažko postihnutého občana. Od-
vodnenie parkoviska bude riešené pomo-
cou dvoch uličných vpustí s napojením na 
kanalizáciu. Súčasťou realizácie sú aj dve 
stojiská pre smetné kontajnery a vonkajšie 
osvetlenie. Náklady na výstavbu parkovis-
ka budú takmer 4 milióny korún.

 Na Streleckej ulici bude cyklochodník

Do konca apríla by mala byť ukončená 
realizácia cyklistického chodníka na Stre-
leckej ulici v Trnave. Prvá časť povedie po 
existujúcej asfaltovej komunikácii a bude 
vyznačená vodorovným dopravným znače-
ním. Druhá časť trasy bude zrealizovaná 
v parku s napojením na cyklochodník 
v smere na Hospodársku ulicu, ktorý je 
v štádiu projektovania. Na námestí SNP 
bude vedľa cyklochodníka vytvorených 
osem pozdĺžnych parkovacích miest. Kri-
žovania s komunikáciami budú vyznačené 
vodorovným a zvislým dopravným znače-
ním a spomaľujúcimi prahmi. Cyklochod-
ník bude v priestore priechodu pre chodcov 
doplnený dlažbou pre slabozrakých a nevi-
diacich. Predpokladané náklady na reali-
záciu stavby sú približne 830 tisíc korún.
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 Zelená ulica bude zrekonštruovaná

Rekonštrukcia Zelenej ulice v Trnave 
sa začne v apríli. Vozovka bude jedno-
smerná, tri metre široká, s asfaltovým 
povrchom. Striedavo na oboch stranách 
bude 2,25 m široký parkovací pruh zo 
zámkovej dlažby. Chodník pre peších, tiež 
zo zámkovej dlažby, bude vľavo. Vjazdy do 
domov povedú po ľavej strane cez chodník 
s bezbariérovou úpravou, vpravo priamo 
z odstavného pruhu cez obrubník a pás 
zelene. Odvodnenie plôch bude riešené 
cez uličné vpusty do jestvujúcej kanalizá-
cie. Priechod pre chodcov bude doplnený 
dlažbou pre slabozrakých a nevidiacich. 
Inžinierske siete sa počas realizácie 
nebudú rekonštruovať, ostávajú pôvodné. 
Navrhnuté je aj trvalé dopravné značenie. 
Počas výstavby, ktorá by mala byť zrealizo-
vaná do konca júna, bude na komunikácii 
umiestnené dočasné dopravné značenie. 
Predpokladané náklady na rekonštrukciu 
sú približne 3 100 tisíc korún. 

 Z náplne aprílového 
zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Medzi témami deviateho riadneho za-
sadnutia Mestského zastupiteľstva (MZ) 
mesta Trnavy, ktoré sa uskutoční 22. 
apríla, bude okrem iného informatív-
na správa o technickom stave objektov 
v centrálnej mestskej zóne v majetku 
mesta, návrh ideového zámeru využitia 
priestoru v športovom areáli na Rybní-
kovej ulici, predĺženie zmluvy o nájme 
a rozšírenie nájmu nebytových priesto-
rov v Mestskej poliklinike na Staroháj-
skej ulici, atď. Poslanci budú rokovať aj 
o metodike vypožičiavania nebytových 
priestorov a športovísk vo vlastníctve 
mesta a návrhu na úpravu cien za ulo-
ženie odpadov na skládke komunálneho 
odpadu Trnava – Zavar. Podrobnejšie 
informácie o témach a výsledkoch roko-
vania prinesieme v májovom vydaní po 
zasadnutí MZ.

 Petíciou za školu na Limbovej 
sa budú zaoberať poslanci aj primátor

Petíciou rodičov a obyvateľov sídliska 
Linčianska a okolia za opätovné zara-
denie Základnej školy na Limbovej ulici 
v Trnave ako právneho subjektu do siete 
škôl Ministerstva školstva SR namiesto 
Základnej školy na Gorkého ulici sa budú 
zaoberať poslanci mestského zastupiteľ-
stva a s jej iniciátormi sa stretne aj primá-
tor mesta Štefan Bošnák. Rodičia žiakov 
argumentujú, že ZŠ na Limbovej patrí do 
infraštruktúry sídliska, je väčšia prav-
depodobnosť jej naplnenia dostatočným 
počtom žiakov aj v budúcnosti, budova 
školy je v porovnaní so školou na Gorkého 
ulici väčšia a lepšie vybavená. Z hľadiska 
samosprávy mesta však nie je potrebné 
riešiť problém prostredníctvom petície, 
lebo do pôsobnosti školy na Gorkého ulici 
ako právneho subjektu patria obe budovy 
a rozhodovanie o spôsobe ich využitia je 
v rukách manažmentu školy. 

 Dni zdravého zraku 
na Slovensku i v Trnave

Špeciálne vybavený autobus s mobilnou 
oftalmologickou ambulanciou bude 17. 
a 18. apríla parkovať v Trnave. Počas 
oboch dní tu budú môcť Trnavčania využiť 
možnosť bezplatného vyšetrenia zraku. 
Trasa špeciálneho autobusu sa začala 
v Španielsku, pokračuje cez Maďarsko, 
Slovensko, Českú republiku, Poľsko, 
Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Grécko až do 
Rumunska. Cieľom informačnej kampane 
je umožniť širokej verejnosti dozvedieť sa 
čo najviac o vekom podmienenej makulár-
nej degenerácii (VPDM) – chorobe, ktorá 
spôsobuje nevyliečiteľnú čiastočnú alebo 
úplnú stratu zraku. 

Záštitu nad informačným projektom 
Dni zdravého zraku na Slovensku prevza-
la Slovenská oftalmologická spoločnosť, 
partnerom projektu je Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska, koordinátorom 
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Spomienka na Mons. Alexeja Izakoviča
V Borovej si prednedávnom pripomenuli sté výročie narodenia svojho vzácneho 
rodáka, dobrého človeka a horlivého kňaza, Slováka každým cólom ThDr. a PhDr. 
Mons. Alexeja Izakoviča (24. 2. 1908 – 3. 10. 1995). V miestnom Kostole sv. Štefana 
svätú omšu celebroval biskup Mons. Dominik Tóth spolu s tamojším správcom far-
nosti PhDr. Petrom Ručkom. Po nej vedno so starostom obce Dr. Floriánom Mišíkom 
odhalili na rodnom dome tohto katolíckeho kňaza pamätnú tabuľu.

Málo a povrchne poznáme pôsobenie cirkví u nás pred novembrom 1989. Vynútené 
roky mlčania, náboženskej neslobody a účelových dezinformácií urobili svoje v mys-
liach veriacich, no najmä v mysliach tých, ktorí sa prispôsobili požiadavkám a príka-
zom režimu. Pretože čas neúprosne letí a človek zabúda, môže sa ľahko stať, že nasle-
dujúce generácie si spomenú na najtvrdšie obdobie dejín našich cirkví už iba okrajovo 
a dakedy len tak, z povinnosti. Našťastie však jestvuje aj pamäť historická, ktorá 
uchováva vierohodné svedectvá. Aj meno kňaza Alexeja Izakoviča zablikalo v tme až 
v dňoch ponovembrových. Dovtedy bolo okolo neho ticho tichšie od ticha. A pritom 
toľko toho urobil. Jeho život a dielo je nerozlučne spojené aj s naším mestom.

je spoločnosť Bausch & Lomb, člen pro-
jektu Vision 2020 – celosvetovej iniciatívy 
WHO a ďalších organizácií. Projekt Vision 
2020 sa zameriava na odstránenie hlav-
ných príčin straty zraku, ktorej je možné 
predísť, s cieľom dať všetkým ľuďom sveta 
právo sa pozerať.

 Štatistické zisťovanie o príjmoch 
domácností sa uskutoční v apríli

Zisťovanie o príjmoch a životných pod-
mienkach domácností prostredníctvom 
Štatistického úradu Slovenskej republiky 
sa v Trnave uskutoční od 1. do 30. apríla. 
Zisťovanie je súčasťou realizácie projektu 
európskych štatistických zisťovaní, do 
ktorého sa Slovenská republika zapojila po 
vstupe do Európskej únie. Cieľom projektu 
je vytvoriť spoločný rámec na systematic-
kú tvorbu štatistík, ktoré budú zdrojom 
údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chu-
doby a sociálneho vylúčenia v jednotlivých 
krajinách Európskej únie. Štatistika bude 
zároveň dôležitým zdrojom informácií na 
medzinárodné porovnávanie Slovenska 
v rámci EÚ a na analýzy životnej úrovne 
v našej krajine. Na Slovensku bolo do zisťo-
vania v roku 2008 vybraných viac ako 300 

miest a obcí a takmer 6 000 domácností. 
Vybrané domácnosti navštívi opytovateľ, 
ktorý je povinný preukázať sa osobitným 
poverením. Informácie a názory, ktoré 
domácnosti poskytnú, budú anonymné 
a použité výhradne na štatistické účely. 
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá 
Štatistický úrad SR.

 Najmilší koncert roka v kine Hviezda

Najmilší koncert roka 2008 sa uskutoční 
19. apríla o 15.00 h v kine Hviezda. Túto 
prehliadku tvorivosti detí z detských 
domovov a v poslednom období aj detí 
z náhradných rodín každoročne organi-
zuje Spoločnosť priateľov detí z detských 
domovov Úsmev ako dar na celom Sloven-
sku. Na podujatiach majú deti priestor na 
prezentáciu svojho talentu a schopností 
v speve, tanci, hre na hudobné nástroje, 
dramatickej tvorbe, atď. Najlepšie vystú-
penia na základe rozhodnutia výberovej 
poroty postupujú do Bratislavy, kde bude 
finálový večer. Podujatie v Trnave sa koná 
pravidelne v spolupráci s mestskou samo-
správou pod záštitou primátora Štefana 
Bošnáka.                                      -redakcia-
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Po piatich triedach domácej ľudovej školy maturoval na Československom štátnom 
reálnom gymnáziu Jána Hollého v Trnave (1919 – 27). Neskôr v rokoch 1977 – 82 
spísal Pamätnicu maturantov Gymnázia Jána Hollého v Trnave. V Trnave začal aj 
s prípravou na kňazstvo, ktorú dokončil v Olomouci. Po vysviacke (1932) pôsobil vo 
vyše 20 farnostiach trnavskej diecézy, ale rozsah tohto príspevku nám nedovoľuje 
čo len spomenúť všetky obce a mestá, v ktorých účinkoval. Pripomeňme aspoň, že 
v Trnave stál pri obnove novembrovej mariánskej Novény. Je i autorom modlitby 
Ľútostivá Kráľovná..., ktorú veriaci prednášajú pred milostivým obrazom dodnes.

Už od mladosti sa angažoval v orolskom hnutí, bol priekopníkom tohto na kresťan-
skej báze organizovaného telovýchovného hnutia na Slovensku. Do smrti spomínal 
s vďakou na svojho profesora telovýchovy, chýrneho Jána Hajdócyho (1887 – 1950). 
Trnavské ľahkoatletické družstvo v tom čase bolo po dlhé roky na špici stredných 
škôl na Slovensku. Známu súťaž o Mičurov pohár vraj nevyhralo iba vtedy, keď sa 
na nej výnimočne nezúčastnilo. Mons. Izakovič zbieral športové vavríny i neskôr 
v rôznych seniorských súťažiach.

Od decembra 1938 do novembra 1940 bol redaktorom Trnavských novín. Ich 
predčasný zánik súvisel s nátlakom Nemcov na zmeny v slovenskej vláde po porade 
v Salzburgu, pretože tieto noviny svojim obsahom nepodporovali zámery ideológie ne-
meckého národného socializmu a antisemitizmu. Redaktor Izakovič čelil i súdu. V Tr-
nave sa postaral aj o vybudovanie pomníka Štefanovi Mikušovi z Ratkoviec, ktorého 
zavraždili, keď vlastným telom chránil Andreja Hlinku na zhromaždení Slovenskej 
ľudovej strany (28. 1. 1921). Tento pomník barbarsky odstránili v auguste 1945. V ťaž-
kých vojnových rokoch (1941) významne pomáhal pri záchrane troch francúzskych 
dôstojníkov (bol medzi nimi aj legendárny G. Lannurien), ktorým sa podarilo ujsť 
z nemeckého zajatia a dostať sa na Slovensko, kde v Trnave pobudli temer celý rok, 
kým sa nepodaril plánovaný útek pomocou španielskeho diplomata v Bratislave. Je 
príznačné, že Bohuš Chňoupek ho vo svojej knihe Lámanie pečatí, kde tieto udalosti 
opisuje, ani len nespomenul. Svojou intervenciou až v prezidentskom paláci sa Izako-
vič pričinil aj o záchranu dvoch desiatok ľudí zo Sovietskeho zväzu.

Po nástupe komunistov k moci okúsil nespravodlivo väzenie a roky nesmel vy-
konávať kňazskú službu, pracoval manuálne (i v trnavskej Kovoslužbe), až kým 
mu v roku 1961 priznali nízky invalidný dôchodok. ŠtB mu však znepríjemňovala 
život naďalej. Býval na trnavskom Prednádraží a stretávali sme ho denne cestou 
do Jezuitského kostola. Už jeho mohutná sedliacka postava sa nedala prehliadnuť. 
Ako 72-ročný nastúpil na opustenú faru vo Vištuku, kde ešte 15 rokov požehnane 
pôsobil. Až v roku 1993 odišiel na odpočinok do kláštora Kongregácie Dcér Naj-
svätejšieho Spasiteľa v Bratislave, kde do smrti vykonával funkciu superiora tejto 
rehole. O dianie v Trnave sa neprestal nikdy zaujímať, pravidelne čítal regionálnu 
tlač a mnohokrát prispel cennými poznámkami a pripomienkami. Vzkriesenie oča-
káva na bratislavskom Martinskom cintoríne.

Dodajme, že v roku 2003 vďaka najbližšej rodine vyšla tlačou spomienková kniha 
So srdcom plným lásky, ktorú zostavil Hadrián Radváni. Možno, že raz uzrú svetlo 
sveta aj jeho doposiaľ nepublikované memoáre. Bolo by to vzácne čítanie svedka 
doby. Je nad slnko jasnejšie, že meno ThDr. a PhDr. Mons. Alexeja Izakoviča by už 
nemalo chýbať v žiadnej slovenskej encyklopédii. Lebo v minulom režime by ho tam 
hľadali len naivní...                                                                                 Robert VAVRO
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy 
1. 4. 1708 – V Košiciach umrel univerzit-
ný profesor, autor príležitostných veršov 
a práce z rétoriky Mikuláš GUZIČ, ktorý 
pôsobil na univerzite v Trnave, kde mu 
vyšla aj väčšina jeho prác (300. výročie). 
2. 4. 1993 – V Bratislave umrel literár-
ny historik, editor a prekladateľ Jozef 
AMBRUŠ, pracovník Spolku sv. Voj-
techa v Trnave (15. výročie).
4. 4. 1998 – V Bratislave umrel literár-
ny historik, kritik, básnik a prekladateľ 
Rudo BRTÁŇ, ktorý pôsobil v Trnave ako 
stredoškolský profesor (10. výročie). 
5. 4. 1933 – V Trnave sa narodil muziko-
lóg, redaktor a publicista Marián JURÍK, 
riaditeľ Slovkoncertu a umelecký šéf 
opery SND v Bratislave (75. výročie). 
7. 4. 1613 – V Klobušiciach sa narodil 
profesor Trnavskej univerzity, jej kan-
celár a dekan teologickej fakulty Fran-
tišek TOPOŠ, zostavovateľ a vydavateľ 
zborníka na poctu prvých bakalárov 
Trnavskej univerzity (395. výročie). 
7. 4. 1818 – V Bratislave umrel trnavský 
mestský kapitán Jozef NEUMILLER-UJ-
GYÖRGYI, účastník Martinovičovho spri-
sahania jakobínov v Uhorsku (190. výročie). 
10. 4. 1488 – Trnavský mešťan a ob-
chodník Pavol HOLÝ dostal za preuká-
zané zásluhy od kráľa Mateja zemian-
sky titul a erb (520. výročie). 
13. 4. 1323 – Trnavu navštívil uhorský 
kráľ KAROL ROBERT (685. výročie). 
14. 4. 1808 – Na Červenom Kameni sa 
narodil lekárnik, ovocinár a odborný publi-
cista Ján Nepomuk SIEBENFREUD, ma-
jiteľ lekárne U zlatého jednorožca v Trnave 
a zakladateľ ovocnej záhrady, po ktorom je 
pomenovaná odroda slivy (200. výročie). 
16. 4. 1728 – V Skalici umrel barokový 
básnik, spisovateľ a františkánsky ka-
zateľ Ján ABRAHÁMFI, absolvent Tr-
navskej univerzity a autor prvej tlačenej 
slovenskej modlitebnej knižky, ktorá 
vyšla r. 1693 v Trnave (280. výročie). 

19. 4. 1868 – V Košiciach sa narodil 
poľnohospodársky odborník a publicis-
ta Emil HREBLAY, v rokoch 1923 – 27 
riaditeľ Štátnej odbornej školy hospo-
dárskej v Trnave (140. výročie). 
20. 4. 1788 – V Trnave sa narodil kar-
dinál a verejný činiteľ Juraj HAULÍK, 
ktorý pôsobil v Chorvátsku. Jeho 
pamiatku v Trnave pripomína ulica 
nesúca jeho meno a pamätná tabuľa na 
jeho rodnom dome (220. výročie). 
20. 4. 1943 – V Trnave sa narodil sto-
matológ, karikaturista a publicista Ivan 
KOŠICKÝ (65. výročie). 
22. 4. 1813 – V Trnave umrel advokát, 
tabulárny sudca, historik a genealóg 
Andrej LEHOTSKÝ (195. výročie).
23. 4. 1733 – V Teplej sa narodil pe-
dagóg, básnik a spisovateľ Andrej 
ZACHAR, profesor Trnavskej univerzity, 
neskôr aj Kráľovskej akadémie a riaditeľ 
gymnázia v Trnave (275. výročie). 
23. 4. 1863 – V Trnave umrel provinciál 
františkánov, pedagóg a náboženský 
publicista Pantaleón Jozef GOLESSE-
NY (145. výročie). 
24. 4. 1763 – Vo Veľkých Chlievanoch 
sa narodil národno-kultúrny dejateľ 
a cirkevný hodnostár Juraj PALKOVIČ, 
profesor seminára v Trnave, zakladajúci 
člen Slovenského učeného tovarišstva 
a jeho mecén, autor prvého prekladu 
biblie do bernolákovčiny a vydavateľ 
básnických spisov Jána Hollého i Berno-
lákovho Slovára (245. výročie). 
25. 4. 1733 – V Rakúskom Grazi sa na-
rodil prírodovedec Matej PILLER, prvý 
profesor na katedre prírodopisu Trnav-
skej univerzity a autor prvej gymnazi-
álnej učebnice prírodopisu v Uhorsku 
(275. výročie). 
30. 4. 1728 – V Košiciach umrel básnik 
a gymnaziálny profesor Imrich MA-
ROTTI, rodák z Trnavy (280. výročie).

P.R.
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Nové poznatky o farskom Kostole sv. Mikuláša
Úvodná časť 

V organizme Kostola sv. Mikuláša ako ho poznáme dnes, je veľmi dobre zachovaná pô-
vodná gotická bazilika. Reprezentuje ju trojlodie ukončené svätyňou, na západe dvojica 
mohutných veží s predsieňou. Kostol si udržal aj celistvé zaklenutie gotickými krížovými 
rebrovými klenbami. Podnes existuje tiež kompletný repertoár gotických článkov viaza-
ných na klenby, kružbové okná a kamenné portály v lodiach a vežiach. 

Vzácna je aj skutočnosť, že v rámci dnešnej dispozície sú na prvý pohľad jasne odlíši-
teľné novoveké zásahy od pôvodnej stavby. Začiatkom 17. stor., keď dostavili popri oboch 
stranách pôvodného kostola kaplnky, zmenili pôvodné proporcie dovtedajšieho takmer 
štvorcového pôdorysu gotického trojlodia v prospech obdĺžnika roztiahnutého priečne 
voči osi kostola. Nové kaplnky funkčne spojili so starým kostolom tak, že v stenách jeho 
bočných lodí vybúrali na mieste pôvodných okien veľké arkádové otvory. Presbytérium 
zostalo v pôvodnom stave, iba odstránili od jeho bočnej severnej steny stredovekú sak-
ristiu a nahradili ju podstatne väčšou stavbou rovnakej funkcie. Dispozičný vývoj kos-
tola ukončila v pol. 18. stor. Kaplnka Trnavskej Panny Márie, pristavaná na severe. To 
všetko je možné vyčítať z bežnej obhliadky. 

Za svoj nezvyčajne autentický stav vďačí Kostol sv. Mikuláša skutočnosti, že sa na 
ňom prakticky nepodpísala tzv. regotizačná úprava, ktorá znehodnotila v 19. stor. mnohé 
iné kostoly na Slovensku a v Európe. 

Okolo trnavského farského kostola však vždy jestvovalo, ako medzi odborníkmi, tak 
aj laickou verejnosťou, mnoho otázok. Kedy a za akých okolností začali stavať dnešný 
kostol, ako sa vyvíjal, sú v stenách zabudované zvyšky jeho románskeho predchodcu? 
Bola tým predchodcom v literatúre tradovaná rotunda (kaplnka valcového tvaru) sv. 
Juraja? Vznikol gotický kostol hneď ako dvojvežová stavba, alebo mal spočiatku len 
jednu vežu, a je ňou niektorá z dnešných veží? Prečo ho zaklenuli na danú dobu archa-
ickým spôsobom – jednoduchou krížovou rebrovou klenbou, keď sa už v iných lokalitách 
klenulo v tom čase komplikovanými sieťovými klenbami? 

Problémy sa vyskytovali aj pri pokuse odborne vyhodnotiť niektoré detaily, napr. 
klenbové prípory , ktoré nesú klenbu v presbytériu – už na prvý pohľad naznačujú, 
že s nimi nie je čosi v poriadku, pretože ich spodná časť má úplne iný tvar ako horná 
ukončená hlavicou.  Dlho tiež visel otáznik nad neobvyklým tvarom klenby samotného 
presbytéria. 

Ani v oblasti novovekých dejín kostola nebolo všetko jasné. Najzáhadnejšie sa javilo 
zaklenutie bočných kaplniek, ktoré dal postaviť arcibiskup a neskorší kardinál Peter 
Pázmáň. Uplatnenie typu krížovej rebrovej klenby, charakteristickej pre obdobie gotiky, 
sa zdôvodňovalo tým, že na sakrálnej stavbe je takýto tvarový archaizmus v novoveku 
prípustný. Tajomstvom zostával zahalený aj zvláštny tvar strešných helmíc na vežiach, 
považovaný až donedávna za barokový. 

Napriek množstvu otázok, ktoré oddávna vyvolával, ako aj napriek svojmu mimoriad-
nemu významu pre mesto Trnava a široký región, nebol farský Kostol sv. Mikuláša až 
do roku 2005 podrobnejšie umelecko-historicky, architektonicky a ani archeologicky 
skúmaný. V literatúre sa tradične preberali časové údaje, opierajúce sa iba o archívne 
pramene, ktoré uvádzajú, že kostol bol postavený z iniciatívy panovníka Ľudovíta Veľ-
kého okolo roku 1380 a jeho investorom bolo mesto. Staršie údaje ku dnešnému kostolu 
nie sú známe. Súborne sa problematikou kostola dovtedy zaoberal iba trnavský archivár 
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Dr.h.c. Hadrián Radváni, ktorý popri identifikácii krýpt a hrobov pod kostolom, ná-
hrobných kameňov a oltárov v interiéri kostola podrobne spracoval aj písomné pramene 
k jeho stavebným dejinám.

Až v roku 2005 súčasne so sanačnými prácami na odstraňovaní zemnej vlhkosti sa 
kostol začal prvý raz aj podrobne pamiatkarsky skúmať. Keďže počas týchto prác odstrá-
nili zo stien nepriedušné omietky a asfaltový náter, naskytla sa možnosť skúmať cha-
rakter murív a na základe toho sa pokúsiť o ich časové zaradenie. (Jednotlivé obdobia 
sa navzájom od seba líšia používaním stavebnej technológie, tehál odlišných rozmerov 
a malty rôzneho zloženia).   

Pamiatkový výskum, ktorý prebehol vo dvoch etapách (v roku 2005 a 2006), si objed-
nalo Mesto Trnava s cieľom získať čo najviac poznatkov o vzniku a stavebnom vývoji 
kostola. Keďže kostol je živou cirkevnou stavbou, museli byť výskumné metódy čo najše-
trnejšie, čo prakticky vylúčilo možnosť zasahovať do hĺbky murív sondami. (Sondáž, teda 
sekanie do hrúbky stien, slúži na prehĺbenie poznania o stavbe, lebo umožní zistiť napr. 
vzájomné vzťahy stien medzi sebou, tiež určiť, či napr. kamenný článok vznikol zároveň 
s konštrukciou alebo bol do nej vložený neskôr, a pod. ). 

V tomto prípade sa teda musel výskum zaobísť bez väčších 
sond a uspokojiť sa prevažne s vyhodnotením nálezov viditeľ-
ných len na povrchu stien obnažených od omietok. Navyše, 
túto možnosť poskytli len prízemné plochy stien, a aj to pre-
važne len v novovekých kaplnkách, lebo predovšetkým ich sa 
týkalo odvlhčenie. Takýto obmedzený výskum však nemohol 
odpovedať na otázky nastolené okolo vzniku kostola.  

Pretože v interiéri sme nemohli z vyššie uvedených dôvo-
dov do gotických konštrukcií zasiahnuť, sústredili sme sa na 
priestory, kde sme najmenej rušili veriacich – na podkrov-
né priestory. Našťastie sa však ukázalo, že tieto rozsiahle 
priestory, ktoré sú svetom samým pre seba, sú aj zásobárňou 
unikátnych stredovekých nálezov, ktoré tu pretrvali dlhé 
storočia ukryté pred ľudskými očami (obr. 1).

Súčasťou pamiatkového výskumu bola aj výtvarná ana-
lýza všetkých stredovekých slohových prvkov v kostole, t.j. 
svorníkov, klenbových konzol, okenných kružieb a portálov. 
Pritom sme zrekonštruovali pôvodný tvar všetkých zniče-
ných okenných kružieb na vežiach (obr. 2).

Zároveň sa vykonával aj zisťovací reštaurátorský 
výskum, ktorý tiež zaznamenal mnoho nových poznat-
kov. Najvýznamnejší je objav gotického portálu v čelnej 
fasáde, ktorý zamurovali v baroku pri vkladaní podnes 
jestvujúceho hlavného vstupného portálu do kostola. 

Týmto sa však skúmanie kostola neskončilo. Pre 
určenie polohy krýpt si Mesto Trnava objednalo v roku 
2006 špeciálne geofyzikálne meranie (tzv. gravimetriu 
a meranie georadarom), ktoré umožnilo bez zasiahnutia 
do podlahy kostola určiť polohu všetkých jeho podzem-
ných priestorov. Následne sa skúšobne zaviedla kamera 

do dvoch krýpt s cieľom zistiť, ako sú postavené. Pre možnosť spresnenia vzniku krovov 
sa zas určoval vek dreva metódou „dendrochronológie“. Po vyhodnotení krovu južnej veže 
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sme zostali užasnutí jeho vekom – ukázalo sa, že pochádza ešte zo 16. (!) storočia. 
Pri kladení novej dlažby pred portálom v južnej predsieni boli prostredníctvom súbež-

ného archeologického výskumu v roku 2007 potvrdené niektoré z dovtedajších predpo-
kladov o stavebnom vývoji stavby, zároveň sa však vynorili nové otázky. 

Finančne mimoriadne nákladné opravy oboch striech veží, investorsky zabezpečované 
Farským úradom v Trnave, priniesli zaujímavé informácie aj pre náš obor. Len nedávno 
prebehla médiami správa o nálezoch v guli sňatej z vrcholca strechy severnej veže počas 
jej opravy. V nej sa našli datované listiny (s fragmentmi relikvií), ktoré mnoho prezradili 
o úpravách severnej veže. Z tohto hľadiska mal veľký význam aj nález dátumu na veter-
nom kohútovi, sňatom pri oprave z vrcholu južnej veže. 

Ako vidno, v poslednej dobe akceleruje nárast nových poznatkov. Naše vedomosti o tr-
navskom farskom kostole sa tak postupne skladajú ako puzzle, väčšinou do seba jednot-
livé informácie nakoniec zapadnú, niekedy sa však nechcú poddať a novšie informácie 
vyvracajú pôvodné predpoklady. 

Niektoré výsledky výskumov boli už publikované v odbornej tlači a priebežné informá-
cie už aj na stránkach Noviniek z radnice. Ich čitateľom by sme radi v blízkej budúcnosti 
predložili ucelenejší obraz o stavebnom vývoji Kostola sv. Mikuláša, aj keď je potrebné už 
na úvod poznamenať, že napriek zdanlivej jednoduchosti dispozície sa ukazuje, že jeho 
vznik bol veľmi komplikovaný a jeho poznanie nie je zďaleka vyčerpané. Aj naďalej si 
Kostol sv. Mikuláša uchováva mnoho tajomstiev.

V budúcnosti však bude iste príležitosť zapĺňať biele miesta. Jedna z nich sa naskytne 
dokonca už v krátkom čase. V lete tohto roku sa totiž chystá zníženie terénu okolo sväty-
ne, ktoré bude sprevádzané archeologickým výskumom. S napätím očakávame, čo nové 
nám prinesie. 

Ing. arch. Jaroslava ŽUFFOVÁ, samostatná výskumná pracovníčka, 
Mgr. Daniela ZACHAROVÁ, pracovníčka Krajského pamiatkového úradu v Trnave

Kalvárie – znamenia víťazného Krista
Bolestná cesta Trnava – Modranka,  jedna z prvých kalvárií na Slovensku

Myšlienka na výstavbu kalvárií sa zrodila v období vrcholného stredoveku, kedy ovládlo 
dobovú zbožnosť rozjímanie o Ježišovom umučení a smrti. Už od 15. storočia sa začali 
v Európe objavovať v exteriéroch prvé zobrazenia Ježišovej krížovej cesty, ktoré napo-
dobňovali cestu pútnikov v Jeruzaleme. Tieto bolestné cesty umožňovali veriacim kráčať 
spolu s Kristom na ceste jeho utrpenia a rozjímať nad zmyslom jeho obety.

 „Jedna z prvých kalvárií, ktorá popri viedenskom príklade vznikla, bola zároveň 
prvou kalváriou na území historického Uhorska. Ako ozvena viedenského vzoru pred-
stavovala Bolestnú cestu so siedmimi zastaveniami rozostavenými popri ceste vedúcej 
z Trnavy, vtedajšieho centra náboženskej obnovy a pôsobenia Spoločnosti Ježišovej, do 
neďalekej Modranky, kde taktiež končila pri Kaplnke sv. hrobu. Založenie trnavskej Bo-
lestnej cesty mohlo potom slúžiť ako podnet pre výstavbu ďalších.“

Na túto historickú skutočnosť nás upozornil Martin Čičo v článku Podiel jezuitov na 
budovaní kalvárií na Slovensku v 17. a 18.storočí, uverejnenom v časopise pre kresťan-
skú orientáciu Viera a život, vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava november 2006. Najob-
siahlejšie bola téma kalvárií na Slovensku spracovaná v publikácii autorov M. Čičo, M. 
Kalinová a S. Paulusová Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002.

Dr. Bohumil CHMELÍK
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Architektúra minulého storočia v Trnave
Krátky exkurz do histórie významnej funkcionalistickej pamiatky – budovy bývalej 
Okresnej nemocenskej poisťovne v našom meste

Niekoľkoročná stavebná činnosť na objek-
te Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave – bývalej okresnej nemocenskej 
poisťovne na rohu Rázusovej a Kollárovej 
ulice – určite neunikla pozornosti nejedného 
z nás. A práve teraz, po definitívnom ukon-
čení stavebných prác, je príležitosť poukázať 
na túto významnú funkcionalistickú stavbu 
mesta Trnavy, ktorá je zároveň od roku 
2002 kultúrnou pamiatkou. 

Počiatky zástavby južným smerom od 
hradieb mesta Trnavy siahajú na koniec 

18. storočia. Nešlo však o žiadnu súvislú zástavbu, keďže v tomto priestore sa spájalo 
jedno rameno Trnávky s druhým a zároveň sa tu križovali cesty vychádzajúce z mes-
ta smerom na Hrnčiarovce, Modranku a Bratislavu. Námestie SNP ako ho poznáme 
dnes, sa začalo tvoriť niekedy od 30-tych rokov 19. storočia. Na mape 2. vojenského 
mapovania (r. 1838) je už zachytené pekne sa formujúce námestie vymedzené zo 
severu ramenom Trnávky, z juhu cestou a zo západu formujúcou sa uličnou zástavbou. 
Priestor námestia v tom čase slúžil ako dobytčí trh. Avšak už v tomto období na mieste 
terajšej budovy právnickej fakulty, teda na rohu dnešných ulíc Rázusovej a Kollárovej, 
stála samostatná nárožná budova. Tá bola do druhého decénia 20. storočia jedinou 
stavbou vo východnej fronte Rázusovej ulice až do roku 1914, keď bola postavená na jej 
opačnom konci smerom do námestia budova pre Slovenskú hospodársku banku (dnes 
Knižnica Juraja Fándlyho) podľa projektu M. M. Harminca. Od 30-tych rokov boli po-
stupne zastavané aj ostatné voľné parcely na tejto ulici. 

Tieto roky v našej architektúre znamenajú úplné opustenie tradičných dekoratív-
nych foriem, vysokú úroveň funkcionalistickej architektúry s logikou pôdorysu, raci-
onálnym použitím konštrukcie a materiálu. A práve podľa týchto princípov vzniká 
v roku 1934 budova nového Sídelného domu poisťovne. Ide o významné funkciona-
listické dielo architektov Jaroslava Linharta (iné pramene uvádzajú tiež ako krstné 
meno Jozef či Evžen) a Františka Faulhammera. Situovanie nového sídla poisťovne 
do tohto priestoru malo pravdepodobne niekoľko dôvodov: nedostatočné a nevhodné 
umiestnenie predošlého sídla ústavu na Kapitulskej ulici v Trnave (dnešný objekt na 
Námestí sv. Mikuláša 4), nedostatok voľných parciel v centre mesta (vo vnútri hra-
dieb), ale i perspektívu rastu mesta južným smerom a blízkosť iných úradov, železnice 
a hlavných cestných ťahov.

Celej výstavbe poisťovne predchádzal nerealizovaný návrh z roku 1927. Podľa neho 
mala mať stavba pôdorysný tvar písmena H a mala byť viac-menej prispôsobená oko-
litej zástavbe. Svedčí o tom navrhované riešenie dvoch navzájom paralelných krídel 
ukončených plytkou šikmou strechou s jednoduchým riešením fasád so sústavou sa-
mostatných okien s olemovaním. Túto harmonickosť s okolím sa na druhej strane sna-
žila narušiť odlišným spôsobom riešená tretia hmota stavby. Vychádzala z hlavných 
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znakov prenikajúceho nového funkcionalistického štýlu, a to v podobe jednoduchej 
hmoty krídla s plochou strechou a sústavou okien so spoločným olemovaním, vytvá-
rajúcim akýsi horizontálny pás okien. Predpolie pred hlavným vstupom bolo tvorené 
dvomi predzáhradkami uzavretými oplotením v uličnej čiare. Z akých dôvodov nedošlo 
k realizovaniu tohto návrhu schváleného pre stavebné povolenie 16. augusta 1927, 
ostáva zatiaľ nezodpovedané. 

Nový návrh zdravotnej inštitúcie vypracovaný v r. 1931 vychádzal už čisto z prin-
cípov modernej funkcionalistickej architektúry, v tvorbe ktorej je všetko podriadené 
funkcii. Z archívnych materiálov vieme, že žiadateľom na realizáciu tohto návrhu bola 
Zemská úradovňa pre poistených robotníkov v Bratislave a stavebné povolenie bolo 
vydané Okresným úradom v Trnave 4. augusta 1931. K stavebnému povoleniu boli 
priložené plány, ktoré sa takmer zhodujú so súčasným architektonickým riešením. 
Počas výstavby však došlo k menším stavebným úpravám v rámci dispozície a veľmi 
nepatrným architektonickým zmenám niektorých detailov riešenia fasády (napr. pô-
vodne navrhované segmentové ukončenie na vystupujúcom prvku z hmoty stavby (ar-
kiera) zo strany Trnávky bolo nahradené klasickým pravouhlým). Všetky tieto zmeny 
boli zapracované do nových plánov podľa skutočnosti a predložené ku kolaudačnému 
konaniu, čoho dokladom je aj zápisnica z kolaudácie z 30. januára 1934. Na ich zákla-
de si môžeme urobiť predstavu o samotnej stavbe, ako ju asi vnímali jej súčasníci pri 
otvorení.

Objekt so symetrickým pôdorysom v tvare písmena U bol jasne riešený tromi jedno-
duchými geometrickými hmotami v tvare hranola. Dvojpodlažná hmota orientovaná do 
Kollárovej ulice tvorila hlavný nástup a zároveň komunikačný uzol medzi východnou 
trojpodlažnou a západnou štvorpodlažnou hmotou. Do najvyššie riešenej základnej 
hmoty bol vsadený zaujímavý výtvarne pôsobiaci presklený vertikálny kubus, ktorý 
zároveň zabezpečoval osvetlenie stredovej chodby na jednotlivých podlažiach. Prieče-
lie, ktoré bolo tvorené rastrom jednoduchých okien a lodžií osvetľujúcich jednotlivé 
priestory, vytváralo pôsobivý účinok hry svetla a tieňa. Takmer hladké fasády oživova-
lo keramické obloženie fasád a kamenný obklad z travertínu pre zvýraznenie hlavnej 
vstupnej časti. Zaujímavý a veľmi pôsobivý účinok vytváral z hmoty vystupujúci prvok 
(arkier) smerujúci do záhrady. 

Hmotová skladba objektu odrážala aj prísne vnútorné členenie dispozičného troj-
traktu východnej hmoty na zdravotnú a západnej na administratívnu časť. Takmer 
na všetkých podlažiach boli chodby vymedzené pre komunikáciu a čakárne pacientov. 
V polozapustenom podlaží východnej hmoty považovanej za suterén bola umiestnená 
žehliareň, práčovňa a sušiareň, ale i detské oddelenie. Oddelenia vodoliečebné, svet-
loliečebné, elektro a mechanotherapia boli doplnené zvláštnymi prístrojmi podľa Zan- 
dera, prístrojmi umelého horského slnka, prístrojmi podľa Tyrnauera, žiarovkovými 
skriňami, diathermickými aparátmi a rôznymi druhmi elektrizácie. Na prízemí sa na-
chádzali laboratóriá, röntgenové a chirurgické oddelenie, samostatne vyčlenené bolo aj 
s chodbovou časťou tuberkulózne oddelenie. Svoje ordinácie tu mali revízni a praktickí 
lekári, vo vystupujúcej časti hmoty (arkieri) bola situovaná operačná miestnosť. Ďalšie 
operačné miestnosti, zubné, pohlavné, žalúdočné, ušné, nosné a krčné oddelenia spolu 
s inhalačnou miestnosťou tvorili súčasť najvyššieho podlažia. Južná stredová hmota 
stavby ako hlavného komunikačného prepojenia mala veľkoryso riešené schodisko 
s ústrednou halou, časť priestorov poskytovala zázemie pre odloženie kočíkov a bicykle, 
a tiež ako autogaráž. V západnej hmote bol v tzv. suteréne sústredený archív, technic-
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ké zázemie (kotolňa, sklady) a dve samostatné bunky s hygienou, kuchynkou a dvomi 
miestnosťami. Na prízemí bola situovaná kancelária pre prednostu a starostu, mzdovú 
a revíznu kontrolu, príjem ohlášok, evidenciu a likvidatúru, a tiež nemocničné a legiti-
mačné oddelenie. Poschodie tvorili samostatné kancelárie riaditeľa, tajomníkov, zria-
dencov, zvlášť boli priestory vyhradené pre šatňu, manipulačnú miestnosť, spisovne, 
poradenské miestnosti a zasadaciu miestnosť. Druhé poschodie s priestormi exekúcie, 
inkasantov, pokladničnou a vyrubovacími miestnosťami bolo doplnené jednou bunkou 
so štyrmi izbami, kuchyňou a hygienou ako samostatným služobným bytom. 

Funkčne a účelovo bol riešený i celý interiér. Vo vstupnom priestore južnej hmoty 
a hlavného schodiska boli použité kamenné obklady z travertínu, do ktorých boli 
vhodným spôsobom včlenené ozdobné kovové kryty zakrývajúce vyhrievacie telesá 
(radiátory). Iným kamenným obkladovým materiálom – mramorom bol obložený 
vstupný priestor haly a chodieb na jednotlivých podlažiach. Pozornosti v chodbových 
priestoroch neušlo ani riešenie podláh vo forme liateho terazza s jednoducho stvár-
neným a farebne odlišným okrajom. Chladnosť interiéru vyvažovalo riešenie dverí 
v drevenom materiáli, a tiež drevený hladký obklad v zasadacej miestnosti a kancelá-
rii pre riaditeľa. Jednoduchou, ale o to zaujímavejšou formou boli riešené kovové časti 
zábradlia schodiska vo vstupnej hale a bočných schodiskách situovaných vo východnej 
a západnej hmote stavby. Priestory chodieb boli vhodným spôsobom dopĺňané tvarovo 
pravouhlými svietidlami. 

Budova bola počas 70-tych rokov takmer vždy využívaná pre potreby zdravotníctva. 
Vystriedala sa tu poliklinika, samostatné ambulancie, ale i zdravotná poisťovňa. Tieto 
funkčné zmeny so sebou priniesli i niektoré dispozičné úpravy v objekte. Nedostatočná 
údržba stavby sa podpísala na jej zhoršenom stave, a tak na nového majiteľa čakala 
celková obnova. Prebiehala v rokoch 2004 – 2008.

Hlavným cieľom bola predovšetkým snaha v čo najväčšej miere zachovať pôvod-
nosť diela autorov. Budova, ktorá v súčasnosti slúži pre potreby Právnickej fakulty 
Trnavskej univerzity, je funkčne členená na miestnosti, najmä na učebne a katedry. 
Realizovaná obnova sa nedotkla jasne riešeného pôvodného dispozičného usporiada-
nia trojtraktového delenia. Z technického hľadiska však došlo takmer vo všetkých 
miestnostiach k zníženiu pôvodnej svetlej výšky so zabudovaním pôvodných svieti-
diel. V origináli zostali zachované všetky pôvodné schodiská spolu so zachovanými 
prvkami a detailmi zábradlia. V menšej miere sa podarilo obnoviť pôvodne zachované 
dvere, na druhej strane zostali zachované takmer všetky pôvodné kamenné obklady 
(mramor, travertín) a dlažby (liate terazzo) v komunikačných priestoroch, doplnili sa 
len chýbajúce a poškodené časti. Dlhodobo neudržiavané a zanedbané okenné výplne 
boli kompletne vymenené a nahradené novými podľa pôvodných. Chátrajúcemu a za-
nedbanému stavu sa nevyhla ani komplexná obnova fasád a strechy. 

Je preto namieste zhodnotiť realizovanú obnovu a povedať, že i napriek zmenenému 
účelu sa v nej zachoval odkaz pôvodného diela. Dôsledne zostali vyriešené väzby, ktoré 
sú pravdivo stvárnené v hmotách a na fasádach. 

Skúsme i my byť trochu všímaví k mladšej architektúre prvej polovice 20. storočia 
a neodvracajme pohľad od neudržiavaných fasád, rozbitých okien či nevhodných prí-
stavieb. Pozrime sa na ňu očami jej súčasníkov a uvidíme pred sebou krásne funkci-
onalistické diela, podobné teraz už obnovenej budove bývalej Okresnej nemocenskej 
poisťovne v Trnave.                                                                  Ing. arch. Eva ŠABÍKOVÁ

                                 pracovníčka Krajského pamiatkového úradu Trnava, foto: autorka
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Príbeh tajomného strýčka Trutha
Predposledná premiéra Divadla Jána Palárika v tejto divadelnej sezóne sa uskutoč-
nila 8. marca. V dramaturgii Miroslavy Čibenkovej a v režijnom naštudovaní Patrika 
Lančariča uviedli trnavskí herci divadelnú hru súčasného slovinského dramatika, 
scenáristu i oceňovaného filmového režiséra Vinka Möderndorfera TRUTH STORY 
s podtitulom Komédia o ambíciách v politike a sexe.

Slovinský tvorca Vinko Möderndor-
fer nie je trnavskému publiku nezná-
my, ešte nedávno mali možnosť diváci 
v DJP vidieť aj inú jeho hru, veľmi 
úspešnú komédiu Rodinné šťastie. 
Podobne ako ona, hovorí i hra TRUTH 
STORY o súčasnosti a o jej priam 
neliečiteľných chorobách – honbe za 
majetkom, kariérou, sexom... S hrou 
Rodinné šťastie ju spája aj určitý 
okamih vypätia a očakávania, v kto-
rom sa postavy permanentne nachá-
dzajú. V TRUTH STORY ide o očakávanie vymenovania za ministra, hoci Rudolf 
Senčar (Vladimír Jedľovský) – budúci minister a jeho príbuzní a známi (priatelia od 
detstva, dcéra, manželka, bývalá milenka, budúca milenka) tento menovací dekrét 
už oslavujú.

Atmosféru trochu rozpačitých gratulácií však naruší príchod tajomného pána 
Trutha, ktorý vie o tomto úspešnom päťdesiatnikovi viac, ako by si želal... Ne-
nápadný „strýčko Pravda“ na seba strhne pozornosť celého osadenstva – k veľkej 
neľúbosti domáceho pána. Spoločnosť sa čoskoro rozdelí na dva tábory: tých, ktorí 
„majú za ušami“ a začnú si na neho a jeho usvedčujúcu aktovku dávať veľký pozor, 
a tých druhých, prevažne mladších, ktorí jeho „všadebolstvo“ a „všetkovidelstvo“ iba 
bezmedzne obdivujú. Ich starosti sa so svetom ľudí s minulosťou siahajúcou pred 
rok 1989 už veľmi nedajú porovnať, chcú sa jednoducho zabávať...

Dianie na scéne je zasadené do nádhernej bielej, funkčne čistej a skoro až dovolen-
kovej atmosféry v priestrannej stredomorskej vile autora Jána Zavarského, kostý-
my Jany Hurtigovej vhodne podčiarkujú charaktery, ale aj „spoločenské zaradenie“ 
postáv. Ich slang či vulgarizmy môžu na niekoho pôsobiť ako nadbytočné, na druhej 
strane sú však pre toto prostredie v skutočnosti často oveľa charakteristickejšie, ako 
sme ochotní pripustiť.

Pre režiséra Patrika Lančariča bola hra TRUTH STORY prvou spoluprácou 
s trnavským divadlom. Tešil sa na ňu aj preto, lebo v DJP má už sedem rokov spo-
lužiakov z VŠMU – Gregora Hološku a Jozefa Bujdáka (obaja v alternácii Fera), 
s ktorými už dávnejšie snívali o spoločnej práci. Súbor bol vraj pre neho milým 
prekvapením, ohodnotil ho ako mimoriadne pracovitý kolektív, ktorý pristupoval 
k skúškam veľmi zodpovedne, nikto „neodskakoval“ za inými povinnosťami, a hoci 
hru naštudovali za pomerne krátky čas, boli skúšky pre všetkých skôr relaxom. Aj 
vďaka istej „generačnosti“ hry dal Lančarič príležitosť skôr „služobne staršiemu“ 
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Trnavský objektív 2008: Viac, lepšie a iné
Tak by sa dal charakterizovať v skratke 38. ročník súťaže a výstavy nepro-
fesionálnej fotografickej tvorby okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec 

O tom, že je to VIAC, svedčí strohá štatistika: na súťaži sa zúčastnilo sedemde-
siattri autorov so štyristo sedemdesiatimi tromi fotografiami a dvadsiatimi dvomi 
súbormi na CD nosičoch. Z toho bolo tristodvadsaťosem čiernobielych a stoštyrid-
saťpäť farebných fotografií. Autorov – juniorov v kategórii od šestnásť do dvadsať-
jeden rokov bolo šesť, v kategórii do šestnásť rokov boli dve autorky. Treba povedať, 
že časť juniorov sa oproti minulým ročníkom presunula už do kategórie dospelých 
nad dvadsaťjeden rokov. 

Tým sa dostávame k ďalšiemu slovu LEPŠIE. Áno, je tu oveľa viac vyhranených 
názorov, ucelených, a počtom rozsiahlych kolekcií. V čom, to sa pokúsime tlmočiť pri 
charakteristike ocenených autorov. 

V čom sú súčasné práce INÉ? Nie sú dobré iba po formálnej stránke, ale autori vy-
povedajú a tlmočia viac obrazovými súbormi aj filozofické, sociálno-psychologické, 
ale aj výtvarné situácie a problémy. Neriešia iba svoje problémy, ale ako posolstvo 
ich vysielajú aj iným. Nemusia to byť iba dramatické, ale aj úsmevné, tvorivé a obo-
hacujúce a inšpirujúce posolstvá. Tým nechceme povedať, že v minulých ročníkoch 
také fotografie neboli. Nová generácia však prináša i nový pohľad na svet okolo nás. 
Všímajú si skôr podstatu ako príčinu. Dôkazom je i menší počet kolekcií využívajú-

hereckému obsadeniu, ale na druhej strane poskytol aj mladým divákom možnosť 
nájsť si v hre „svoje postavy“.

Napriek tomu, že hra je komédiou, lepšie sa dá na nej zasmiať asi skôr v kra-
jinách, kde nemá tak blízko k realite. A v tomto sa Slovinsko a Slovensko naozaj 
odlišujú iba tým jediným písmenkom. Vo väčšine postkomunistických krajín je 
skôr tragikomédiou, kde tragickú rovinu zastupujú viaceré nevypovedané otázky: 
Je zamlčaná pravda klamstvom alebo iba zamlčanou pravdou? Je možné spojenie 
čestnosti a politiky alebo je nečestnosť nevyhnutnou výbavou politika? Svätí účel 
prostriedky? Ak áno, tak aký účel a aké prostriedky? A možno aj: Naozaj sa dnes 
natoľko vzdialil svet otcov a ich dcér alebo si je v skutočnosti oveľa bližší, ako si 
myslíme, a jablko nikdy nepadá ďaleko od stromu? (A vždy záleží na strome, čo to 
bude za jablko...)

Ako zdôraznil Patrik Lančarič, dielo je herecky náročné, preto je stále otvorené 
individuálnej práci na postavách. Text má podľa neho čo povedať súčasnej spoloč-
nosti – nejde v ňom len o bulvár, ale aj o hlbšie sondy do nej. Möderndorferov humor 
má vtip, ktorý je tu viac ako iba zábava... Hra má naozaj vysoké nároky na herecký 
prejav, takže kus roboty na postavách hercov stále ešte iba čaká. Možno až teraz 
majú možnosť vniesť do hry viac tragikomických prvkov, aby sa divákom smiech (pri 
pohľade na nie vždy smiešnu skutočnosť) nezasekával v hrdle, ale radšej poriadne 
bublal cez slzy, ako sa to na tie naše „bezúhonné“ pomery patrí. Patrik Lančarič 
poprial svojim hercom dobrého diváka, a my by sme zase radi popriali divákom ešte 
presvedčivejšie postavy, o ktorých sa však môžu presvedčiť len na vlastné oči...

Miroslava KURACINOVÁ VALOVÁ, foto: DJP 
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foto: -ag-

cich digitalizáciu obrazu me-
chanickým využívaním rôz-
nych programov. Riešia obraz 
prvoplánovo, teda primárnym 
záznamom. Nesnažia sa ho 
potlačiť, ale umocniť. 

Oveľa viac tento druh tvorby 
môžu uplatniť v kategórii 
označených súborov na CD, 
resp. DVD nosičoch. V tom má 
byť aj zmysel tejto kategórie. 
Vytvoriť výrazom, obrazo-
vým či obsahovým riešením 
komponovaný kompaktný 
označený útvar. Kategória 
čiernobielej fotografie autorov nad dvadsaťjeden rokov bola obsadená kvalitnými fo-
tografiami rôznych žánrov (krajina, portrét, zátišie, výtvarné kompozície). Pomerne 
málo bola v tejto kategórii zastúpená reportáž a dokument. 

Igor Vražič z Trnavy získal jednu zo štyroch cien v tejto kategórii za kolekciu po-
eticky až nostalgicky pôsobiacich portrétov. Výraz tváre je veľmi sugestívny, svetlo 
i pozadie je vhodne zvolené. 

Počtom rozsiahlu kolekciu solitérnych fotografií predložil Karol Belas z Piešťan. 
Fascinujúco pôsobia letiace vtáky v konfrontácii s mohutnými konštrukciami v po-
predí. Portrét dieťaťa medzi hlavami dospelých. Sugestívna fotografia krajiny s cen-
trálne zakomponovanou cestou s dominantou bielej deliacej čiary v strede. Priam 
symbolicky, ako výstraha pôsobiaci kríž pri ceste medzi dvoma rútiacimi sa autami 
na inej snímke. Jednoduchosť, vysoká výtvarná kvalita obrazu, priamočiarosť vo 
vyjadrení sú znakmi tejto kolekcie. 

Juraj Hloben sa predstavil výbornou kolekciou dokumentárnych portrétov z Číny. 
Blažej Vittek dvoma dvojicami precízne zvládnutých výtvarných kompozícií. Možno 
treba spomenúť, že tri z uvedených ocenených kolekcií sú prácami autorov z Trna-
vy, jedna autora z Piešťan (Karol Belas). 

V kategórii autorov do šestnásť rokov cenu získala Petra Vlčková z Trnavy za foto-
grafie Tieňohra 1 – 3. V kategórii 16 – 21 rokov, čiernobiela fotografia, cena udelená 
nebola. Vo farebnej fotografii v tejto vekovej kategórii získal cenu Martin Stropko za 
kolekciu fotografií vytvárajúcich zaujímavú mozaiku. 

Najsilnejšou kategóriou ako počtom prác, tak i kvalitou bola farebná fotografia 
autorov nad dvadsaťjeden rokov. Svedčí o tom i udelenie piatich cien a šesť čestných 
uznaní. Jednoznačne zaujali kolekcie Vernera Scheibenreifa z Hlohovca, výborná 
kolekcia Cherche la femme a kolekcia koncipovaných psychologicko-filozofických 
portrétov so silnou výpovednou hodnotou od Miroslavy Kasanickej (UCM Trnava). 

Ďalej bola ocenená reportáž Peru Daniely Halásovej z Banky a dve kolekcie foto-
grafií Hľadanie 1 – 3 a Technopoézia 1 – 4 Zuzany Horváthovej z Hlohovca. Z čest-
ných uznaní má Karol Belas z Piešťan najväčšiu kolekciu zaujímavých fotografií. 
Pôsobivé sú fotografie Petra Cagalu z Trnavy Púšť, Žena na púšti a  Žena v kresle. 
Ako možno s minimálnymi rekvizitami (zápalky) dosiahnuť maximum účinku pri 
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Naše mesto a osobnosti v archíve rozhlasu
Prešlo len dvadsať rokov, a tak veľa sa zmenilo... Spomínate si ešte na 
oslavy 750. výročia Trnavy?

Rozhlasový archív v sebe skrýva 
milióny metrov archívnych pásov, do 
ktorých pred rokmi „zakliali“ rozhla-
soví tvorcovia posolstvo o živote z rôz-
nych oblastí. Dnes sa aj prostred-
níctvom rozhlasového vysielania 
okruhov Slovenského rozhlasu tieto 
posolstvá otvárajú, v rôznych stri-
hových a spomienkových reláciách 
konfrontujú vtedajšie podoby života 
s tým dnešným. V predchádzajúcom 
čísle Noviniek z radnice sme vám 
predstavili rozhlasové rozprávanie 

herečky Márie Prechovskej a jej vzťah k rodnej Trnave, ku ktorému sa vyjadrila 
krátko predtým, než odišla do hereckého neba. V dnešnom čísle sa posunieme ešte 
o niekoľko rokov dozadu, presnejšie, do septembrových dní roka 1988. 

Trnava práve oslavovala 750. výročie povýšenia na slobodné kráľovské mesto. Vte-
dajšie vysielanie bratislavského Dobrého rána na rozhlasovej stanici Bratislava bolo 
venované tomuto okrúhlemu jubileu. Vysielací tím relácie bol početný – z improvi-
zovaného štúdia v budove vtedajšieho mestského národného výboru sa prihlasovali 
do Bratislavy moderátor Martin Bartišek, zvukoví majstri Tibor Melen, Roman 
Laščiak, režisérka Iveta Demová (vtedy bola funkcia režiséra bežnou súčasťou tímu 
vysielania), hudobný redaktor František Strempek, a v Bratislave technicky koordi-

výbornom nápade a tvorbe ako hre, nám ukazuje Marek Eľko z Trnavy kolekciou 
fotografií. Čestné uznanie získal i Vladimír Lužinský za priam dokonalé Kreatívne 
zátišie 1 – 3. Blažej Vittek aj v tejto kategórii presvedčil o svojej „fotografickej“ mla-
dosti pri tvorbe súboru Vrásky starej brány 1 – 4. V kategórii fotografických súborov 
na CD nosičoch získal jednohlasne cenu Milan Marônek z Trnavy za audiovizuálnu 
kompozíciu Rapsódia svetla. Je to vzorová ukážka, ako má vyzerať takýto súbor. Od 
úvodných titulkov a textov, cez obraz až po vhodne zvolenú hudbu. Čestné uznanie 
udelila porota ešte Andrejovi Čulákovi z Hlohovca, Blažejovi Vittekovi a Igorovi 
Vražičovi z Trnavy. 

Špeciálna Cena mesta Trnavy bola jednohlasne udelená Ľubošovi Vlčekovi z Tr-
navy za alternatívne fotografie Jeruzalemská a Trnavský cukrovar, zhotovené špe-
ciálnou technikou (nanesením emulzie) na ručnom papieri (na obr.). 

Tak dlho nepracovala, a tak spokojná porota za môjho pôsobenia v nej sa ešte ne-
rozchádzala, ako v tomto ročníku. Za to ďakujeme všetkým pracovitým, obetavým 
(finančne) a tvorivým autorom a všetkým, ktorí im v tom pomáhali. Aby sa z týchto 
úspechov potešili aj návštevníci, a veríme, že nielen na krajskej, ale aj celoštátnej 
výstave. Ešte raz vďaka.                                          Mgr. Fero TOMÍK, predseda poroty
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novali vysielanie zvukoví majstri Vladimír Beňa, Andrej Klimits a Elena Kačalová. 
Z vysielania cítiť perestrojkovú atmosféru, pôsobí sviežo a tvorcovia si odpustili aj 
dobové ideologické frázy. Vysielanie od pol piatej do 9. hodiny rannej bolo formálne 
rozdelené do jednotlivých hodín aj podľa istých tematických celkov. Každú hodinu 
otvárala svojím vstupom herečka Soňa Valentová, ktorá sa, napríklad, vyznala aj zo 
svojho vzťahu k Trnave a k Trnavčanom: 

„Keď ľudia spomínajú na svoje rodisko, tak vidia len dobré stránky. Ja som si 
vždy myslela, že je to prehnané. Tak ako matka zabúda na pôrodné bolesti a potom 
má radosť z dieťatka, tak aj človek postupne zabúda na drobné nepríjemnosti alebo 
aj na závažné bolestivé spomienky a zostáva skutočne len to krásne. A preto aj ja, 
keď si spomínam na svoje detstvo a Trnavu, tak môžem povedať, že vďaka za také 
detstvo. Mala som šťastné detstvo. Moji rodičia zažili strašné veci a ja som rada, že 
som sa narodila po tom všetkom...“ 

Dobré ráno sa prihlásilo do vysielania už krátko po pol piatej symbolickým klo-
paním na trnavskú mestskú bránu. Pred piatou hodinou rannou sa poslucháči 
dozvedeli aj stručnú históriu mesta s kľúčovými dátumami od najstarších čias až 
po koniec druhej svetovej vojny. Každý vstup bol predelený, ako to už v prúdovom 
vysielaní rozhlasu býva, jednou alebo dvoma hudobnými skladbami populárnej 
hudby (počas vysielania zaznela však aj dychovka) – slovenskými a českými, ak sa 
hovorilo o partnerských mestách Trnavy, nasledovala pesnička talianska, nemecká 
a maďarská. Predsa len, v tom čase boli, v porovnaní s dneškom, oveľa viac strážené 
percentá pôvodu vysielaných skladieb. 

Ďalší slovný vstup bol venovaný slávnej histórii vtedajšej Trnavskej univerzity, 
divadlu v Trnave a hudobnému životu. Neskôr nechýbali ani športové aktivity. Deň 
predtým sa redaktor Marián Ondáš bol pozrieť na tréning v neďalekých Hrnčiarov-
ciach nad Parnou. Cvičil Ženský futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty Skloplast 
Trnava. Vtedy si „mužstvo“ pripomínalo presne dvadsať rokov svojho pôsobenia. 
Majsterky Slovenska vo futbale žien práve trénovali na štadióne. Trénerka Anna 
Belková: „Nedá sa to porovnávať s prvoligovým mužským futbalom. Či je ženský 
futbal atrakcia? Hráme 21. ročník celoslovenskej súťaže, preto nemožno hovoriť 
o atrakcii. Aj keď je to stále v skromných podmienkach, dúfam, že sa to rozvinie, 
ako by sme si to predstavovali. Máme problém s postom najdôležitejším – chýbajú 
nám brankárky. Jedna skončila aktívnu činnosť, druhá sa vydala do Maďarska, 
preto trénujeme mladé dievčatá, teda budúce brankárky.“ Poslucháči sa dozvedeli, 
že mladé futbalistky v rámci pionierskej organizácie iniciatívne založili aj krúžok 
dievčenského futbalu na základnej škole na Lomonosovovej ulici. 

Po pesničke sa vysielanie presunulo naživo do jedného z najväčších trnavských 
podnikov – do závodu na výrobu sklených vlákien, národného podniku Skloplast 
Trnava. Pracovalo tam v tom čase viac ako dvetisíc ľudí. Pri veľkých peciach na 
výrobu vlákien reportér popisoval priebeh výroby eutalu, teda známych trnavských 
sklených „guličiek“. Podľa Vladimíra Bizoňa z technologickej prevádzky č. 1: „Za-
viedli sme výrobu jednostupňového vlákna a kvalitatívne sa môžeme pochváliť 
výrobou výrobkov s kvalitou Q, teda s najvyššou kvalitou. Vyrábame aj množstvo 
výrobkov – napríklad kryty na batožinový priestor pre novinku na automobilovom 
trhu – škodu Favorit. Z našich polotovarov sa vyrábajú v zahraničí napríklad náraz-
níky pre automobily firmy Renault.“ 
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Od osláv 750. výročia povýšenia Trnavy na slobodné kráľovské mesto ubehlo „len“ 
dvadsať rokov, a je pozoruhodné takto, v pohľade cez minulosť, sledovať zmeny 
v priemysle v našom meste za takéto relatívne krátke obdobie. Podobne vyznieva aj 
nasledujúci rozhlasový pohľad do prevádzky výroby vtedy najznámejších a zároveň 
úzkoprofilových cukroviniek – roksových lízaniek. Vtedy ich vyrobili v trnavskom 
závode Figaro, národný podnik Bratislava, ročne viac ako 60 miliónov kusov. Vedúca 
obchodného úseku Alica Kováčiková v reportáži referovala napríklad o výrobe za 
viac ako 300 miliónov korún ročne a o kreativite pracovníkov pri výrobe niekoľkých 
desiatok vzorov roksových lízaniek. Dotkla sa však aj vtedy málo frekventovaného 
problému s zdravotnou neškodnosťou farbív pridávaných do cukroviniek: „Vyváža-
me do desiatok štátov, najmä do Nemeckej spolkovej republiky a Saudskej Arábie. 
Dôležité je klásť dôraz na rôznosť mutácií obalového materiálu, ale aj použitých 
farbív. V každej krajine, do ktorej vyvážame, je totiž iná norma a možnosti použitia 
farbív, ktoré sú súčasťou cukroviniek.“ 

Po najnovších správach z 2. septembra 1988 sa poslucháči Dobrého rána s mode-
rátorom Martinom Bartiškom presunuli do relatívne nového pracoviska Katedry 
tvárnenia a tvárniacich strojov Strojársko-technologickej fakulty Slovenskej vysokej 
školy technickej. O rozlúštenie názvu katedry populárnym spôsobom sa postaral 
vedúci katedry Karol Polák. Hovoril o význame dávať kovom tvar, rozmer a vlast-
nosti potrebné pre súčiastkovú základňu, z ktorej sa skladajú výrobky. Napríklad 
pre nákladný automobil bolo treba asi tritisíc rôznych súčiastok. Katedra vznikla 
na popud akademika Jozefa Čabelku v Bratislave v roku 1964. Podľa vedúceho ka-
tedry sa vtedy u nás využívala metóda tvárnenia v ôsmich percentách produkcie, vo 
svete viac ako dvadsiatich percentách. Na otázku, či je vysoké školstvo doménou len 
veľkých miest, odpovedal: „Teória relativity vznikla tiež v malom meste, teda závisí 
aj od spoločenských faktorov. V Trnave sme našli veľké pochopenie a podporu, teda 
v Trnave sme doma.“ 

Vo sviatočnom vysielaní Dobrého rána sa poslucháči čo-to dozvedeli aj o dru-
žobných mestách Trnavy. Podľa sprostredkovaných informácií sa v Trnave na 
pripravovaných slávnostiach zišli zástupcovia partnerských miest: zo Sovietskeho 
zväzu zástupcovia mesta Balakovo, z Maďarska z mesta Szombathely, z Nemec-
kej demokratickej republiky zo Sangerhausenu, z českej Břeclavi a z talianskeho 
mesta Casale Monferrato. Poslucháč by si myslel, že si tvorcovia pozvú zástupcov zo 
socialistických krajín – no pred mikrofónom vyspovedali zahraničných účastníkov, 
radcu Lugiho Dainiesa a starostu Ettora Copu z Casale Moferrata. Starosta tlmočil 
aj svoje prvé dojmy z nášho mesta: „Trnava stále rastie, obnovuje svoje centrum, ná-
mestie je celkom zaujímavá práca, takto sa dá ísť, aby sa dosiahol pôvodný vzhľad. 
Boli sme srdečne prijatí na otvorení školského roka v jednej zo základných škôl. 
Počas návštevy, keď Trnava oslavuje jubileum, sa zúčastníme slávností, a chceme 
načrtnúť perspektívy rozvoja – najmä spoluprácu a výmenu na športovom poli.“ 
Radca Casale Monferrata hovoril aj o význame spolupráce miest. „Každé mesto má 
svoju kultúru a tradície a myslím si, že je potrebné, aby sme sa spoznávali a učili od 
druhých. Nikto nemá život bez problémov a riešení, ktoré sú naporúdzi. Je potreb-
né, aby sa poznal ľud rôznych miest. Casale je mesto, kde ľudia budú vždy prijatí 
tak, ako nás prijali tu. Po prvýkrát som bol v Trnave v roku 1974 a vidno, že za taký 
krátky čas Trnava urobila krok vpred.“ 
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Z trnavskej radnice sme sa vo vysielaní „presunuli“ priamo na trnavskú mestskú 
vežu a pri pozorovaní mesta z vtáčej perspektívy sa rozhovoril architekt mesta 
Marián Boskovič. Okrem iného aj k toľko diskutovanému problému novovybudo-
vanej trnavskej pešej zóny, prvej v slovenských mestách. „V roku 1984 sa začala 
realizácia tejto pešej zóny. Prvý úsek je päťsto metrov s nízkou a vysokou zeleňou. 
Je to iba prvá časť. Podľa územno-plánovacej dokumentácie sa plánuje rozšírenie na 
Jilemnického ulicu (dnešná Štefánikova ul. – pozn. aut.) a kolmo smerom k obytné-
mu súboru Hlboká, kde býva v súčasnosti trinásťtisíc obyvateľov. Pozitíva sú najmä 
v odbúraní dopravy z centra mesta. Robili sme štatistický výskum, z ktorého sme 
zistili, že za dvanásť hodín prejde týmito ulicami tridsaťtisíc ľudí.“ 

Po tomto vstupe a pesničke sa vysielanie prepojilo opäť do budovy trnavskej rad-
nice – redaktor Marián Ondáš prišiel sprostredkovať informácie z trnavskej pôrod-
nice. K vtedajším 72 150 obyvateľom v tomto slávnostnom dni pribudli ďalší dvaja 
– Jakub Alchus a Hanka Karnasová. Sila živého vysielania sa prejavila aj v pria-
mom vstupe z trnavského námestia v rozhovore s trnavskými kominármi: 59-ročný 
Ľudovít Gál robil svoje povolanie od osemnástich rokov. Hovoril o svojej kominárskej 
kariére, o tom, že k povolaniu sa dostal aj cez kominára, ktorý ich často doma na-
vštevoval. Ľudovít Gál bol už zvyknutý na to, že ho ľudia chytali za gombíky. 

Relácia sa po viac ako poldruha hodine chýlila ku koncu. Jej tvorcovia navštívi-
li preto s rozhlasovým mikrofónom aj trnavské školy. Presnejšie povedané, jednu 
z pätnástich, ktoré navštevovalo vtedy takmer dvanásťtisíc trnavských školákov. 
Tretia trnavská základná škola na Atómovej ulici bola vybratá ako najúspešnejšia. 
Riaditeľ Tibor Chmúra hovoril len všeobecne, o poslaní školy vychovávať a vzde-
lávať. V protipóle k týmto slovám zneli živé slová žiakov navštevujúcich takmer 
štyridsať záujmových útvarov v škole. Radka Charfreitagová, držiteľka rekordu vo 
vrhu guľou, hodila naposledy 12, 42 metra, kým jej slovenský rekord bol 12, 51 m, 
a ten navyše hodila v Trnave. Ôsmačka Soňa Križanová bola aktívna v súbore 
Atómčatá, viedla ich Oľga Plachá. Soňa si stále spievala a chystala sa na pedagogic-
kú školu do Modry, kde chcela využiť talent a spev pri malých deťoch. 

Medzitým sa z rozhlasového vysielania dozvedáme slávnostný program víkendo-
vých osláv trnavskej 750-tky, a napríklad aj to, že v rozhlasovom Rádiu Elán budú 
hovoriť o mladých Trnavčanoch. Záver rozsiahleho ranného maratónu bratislavského 
rozhlasu k výročiu povýšenia Trnavy na slobodné kráľovské mesto ukončil rozhovor 
s predsedom Mestského národného výboru v Trnave Ladislavom Hanusom o súčas-
nosti a budúcnosti Trnavy. Hovoril napríklad aj o tom, že mesto sa bude v budúcnosti 
viac zahusťovať – a to najmä preto, že nie je významnejší priestor na jej rozširovanie 
v rámci extravilánu mesta.                                     Martin JURČO, foto: Blažej Vittek

Použité pramene:
Dobré ráno. Vysielanie pri príležitosti 750. výročia povýšenia Trnavy na slobodné kráľov-
ské mesto – zvukový záznam. Red. M. Bartišek. Bratislava : Československý rozhlas na 
Slovensku. Archív zvukových dokumentov, sign: AFR 8526-1, AFR 8526-2, AFR 8526-3.
Encyklopédia dramatických umení Slovenska. Zv. 1-2. Bratislava, Veda 1990. 
HORSKÝ, Š.: Programový zámer a účinnosť jeho realizácie. Čs. rozhlas Bratislava. Me-
todicko-výskumný kabinet ČSRo Bratislava 1977. 
Jubilejné príspevky k dejinám rozhlasu. Zborník k 80. výročiu Slovenského rozhlasu. 
Editor Vladimír Draxler. Bratislava : Slovenský rozhlas, 2006. 



novinky 
z radnice apríl 2008kultúra

foto: DISK

Trnavskí The Breakers pripravujú knihu 
Koncom februára sa v priestoroch 
bývalého legendárneho V-klubu 
v Bratislave uskutočnila slávnostná 
prezentácia knihy Slovenský bigbít. 
Po rovnomennom 10-dielnom televíz-
nom seriáli a minuloročnom koncerte 
Legendy 60 to bolo už tretie podujatie 
pripomínajúce hudobné kvasenie, 
ktoré v 60. rokoch neobišlo ani Slo-
vensko, vrátane Trnavy. Veď práve 
trnavskí bigbítoví veteráni, skupina 
The Breakers, sa zúčastnila všetkých 
troch spomienkových podujatí a navy-

še svojím mini koncertom na krste novej knihy úspešne navodila autentickú atmosfé-
ru šesťdesiatych rokov. 

„Už to, že sme v minulom roku boli pozvaní a vystupovali sme na fantastickom 
koncerte Legendy 60, potom sme sa dostali do televízneho seriálu a teraz aj do novej 
knihy, je pre nás veľkým zadosťučinením,“ povedal spoluzakladateľ a bubeník trnav-
skej skupiny The Breakers Marián Remenár. „Keď nás kedysi zakazovali, vôbec sme 
si neuvedomovali, že tvoríme históriu,“ dodáva hráč na klávesové nástroje Marián 
„Mike“ Kramár, ktorý kvôli vystúpeniu prišiel až z Prahy, kde už dlhé roky pôsobí. 

„Inak, hrať pred takým náročným publikom, ako bolo vo Véčku, nebola žiadna malič-
kosť,“ pokračuje Remenár. „Bola tam celá plejáda starých bigbíťakov. Videl som tam Laca 
Lučeniča, Doda Šošoku, Ľuba Beláka, Petra Lipu, Fera Grigláka, Kamila Peteraja, Joža 
Barinu, Jana Baláža, Sama Ivašku, či „krstného otca“ novej knihy, známeho českého 
speváka a gitaristu Petra Jandu zo skupiny Olympic (na fotografii) a množstvo ďalších 
bývalých členov rozličných big beatových skupín.  O to viac nás potešil ich potlesk a super 
odozva. Naše vystúpenie sa veľmi páčilo aj kulturistovi Jurajovi Vyšnému, ktorý na krst 
knihy prišiel až zo Švajčiarska a povedal, že pri našej hudbe doslova omladol.“

Spokojný bol aj Dodo Šuhajda, spoluautor knihy a bývalý spevák skupiny The 
Buttons, ktorý inicioval celý projekt. Spolu s novinárom a spisovateľom Ľubošom 
Juríkom dal spomienkam hmatateľnú podobu a zhmotnil ich do jedinečnej, skoro 
400-stránkovej knihy plnej autentických spomienok, unikátnych fotografií a dnes už 
skoro neuveriteľných príbehov predstaviteľov generácie, ktorá svojou hudbou revolto-
vala proti vtedajšiemu systému. 

„Nová kniha nám nasadila aj chrobáka do hlavy,“ prezradil na záver nášho rozho-
voru Marián Remenár. „Hoci sme sa ako jedni z mála mimobratislavských bigbíťakov 
dostali do knihy a sme na to patrične hrdí, je tam niekoľko nepresností. Preto sme sa 
rozhodli zmapovať celú históriu skupiny The Breakers, ktorá sa začala pred vyše 40 
rokmi a ponúknuť ju našim fanúšikom v knižnej podobe spolu so stručnou históriou 
bigbítu v Trnave. Pravda, nebude to už zajtra, ale veríme, že sa nám ju podarí dokon-
čiť niekedy koncom tohto, alebo začiatkom budúceho roka. Okrem toho by sme radi 
uskutočnili aj v tomto roku niekoľko spomienkových koncertov, aby bigbítová pahreba 
v Trnave celkom nevyhasla.“                                                      P.R., foto: archív autora
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Trnavské literárne slávnosti po druhý raz
Kráľovské mesto Trnava sa 25. a 26. apríla stane miestom literárneho stretnutia. 
Stretnutia autorov s čitateľmi. Stretnutia, pri ktorom pôjde najmä o literatúru. Už 
po druhý raz sa tu uskutočnia Trnavské literárne slávnosti.

Hovorí sa, že dnes sa „číta menej“, „ľudia nečítajú“, „ľudia nemajú vzťah k lite-
ratúre“, a podobne. Tak prečo tento vzťah neoživiť? Veď všetci sme s literatúrou 
začali počúvaním. Aj preto z pôvodnej myšlienky stretnutia literárnych klubov 
sa slávnosti posúvajú bližšie k čitateľovi. K čitateľovi krásnej literatúry, ktorý sa 
počas dvoch dní stane jej poslucháčom. 

Minuloročné prvé Trnavské literárne slávnosti mali veľmi dobrú odozvu. Bohatý 
program, spokojnosť zo strany účinkujúcich, účastníkov i organizátorov. Trnavský 
literárny klub (liTTklub), ktorý Trnavské literárne slávnosti organizuje v spolu-
práci s mestom Trnava, verí, že sa tvorí malá literárna tradícia. Prostredníctvom 
slávností sa v Trnave každoročne stretnú autori z celého Slovenska. Stretnú sa nie 
v uzavretom priestore pri vínku, kvetoch, chlebíčkoch a vzájomnom potľapkávaní 
sa, ale budú rozptýlení medzi ľuďmi.

Na čo sa môžu „okoloidúci čitatelia“ tešiť? Trnavské literárne slávnosti sa začnú 
v posledný aprílový piatok Poéziou v uliciach. Pôjde o už známe rozdávanie pôvod-
nej autorskej tvorby náhodným okoloidúcim. Tentokrát však obohatené o pár pre-
kvapení. Poézia vystúpi mimo hradieb trnavského centra do autobusov mestskej 
hromadnej dopravy. Poetické popoludnie pred radnicou obohatí pouličné divadlo. 
Podvečer budú slávnosti pokračovať vo voľnejšom, družnejšom a hlavne tvorivom 
duchu v Kalokagatii. Pre účastníkov festivalu už bude pripravený literárny guľáš. 
Literárny v zmysle tvorivom – dve tvorivé dielne: literárna dielňa a tvorivá dielňa 
dramatických improvizácií. A guľáš v zmysle občerstvujúcom: na tele (skutočný 
– kotlíkový), ale aj na duši (družná literárna debata). Tvorivý piatok uzatvorí hu-
dobný hosť, kapela Vrbovskí víťazi. Prvý deň si tak prídu na svoje poetovia, proza-
ici, dramatici a hudobníci. 

Sobotné doobedie začne predstavovaním sa literárnych klubov z celého Sloven-
ska. Tak ako minulý, aj tento rok bude literárna tvorba čítaná najmä v centre 
Trnavy. Pred obedom pod „Trojičkou“, poobede na Kapitulskej. Posledné „literárne 
stanovište“ bude v Promenáde (Parku Antona Bernoláka). Obohatením „literár-
nej turistiky“ bude výstava fotografií a predstavenie pouličného divadla. Podobne 
ako piatok, aj sobota sa skončí večerným programom. Sobotný literárno-hudobný 
program, prichystaný v štúdiu Divadla Jána Palárika, sa ale bude niesť v dôstoj-
nejšej atmosfére. Počas večera sa predstavia etablovaní autori z literárnych klubov 
so svojimi knižnými publikáciami. Po hudobnej stránke k slávnostnej atmosfére 
večera prispejú pesničkári Ika Kraicová s hosťami (TT) a Peter Piatko (MT).

Trnavské literárne slávnosti sú tu už druhý rok. Ich cieľ je jednoduchý: prozaický 
aj poetický. Oživiť záujem o krásnu literatúru medzi ľuďmi. A poukázať na tvorbu 
súčasnej nastupujúcej literárnej generácie. Generácie literárnych klubov, ktorá 
nechce písať, tvoriť a čítať len sama pre seba.                                         jurai gonšor

Podrobný program Trnavských literárnych slávností nájdete na strane 36
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5 hod. 30 min.
Trnavská Synagóga – Centrum súčasného 
umenia je jedinečnou galériou na vystavenie 
inštalácií programovo pracujúcich s využitím 
svojho priestoru. Spájajú sa v nej totiž elemen-
ty sakrálnej mystiky a dômyselnej dispozície 
do celku, v ktorom sa človeku ponúka možnosť 
konfrontovať svoj vnútorný svet s variabilitou 
súčasného umenia. Na to, aby toto spojenie 
zanechalo v človeku pocit už spomínanej konfrontácie, navyše s pozitívnym výsledkom, 
však musí dielo svojou výpovednou hodnotou diváka osloviť. Ornamentálne variácie 
umelca Petra Kvíčalu patria svojou kvalitou medzi tie diela, ktoré to dokážu.

Doc. MgA. Petr Kvíčala je jedným z umelcov, ktorí povýšili abstraktnú formu vyjadrovania 
na svojský subjektívny výraz svojho diela. Spája sa u neho s ornamentom, lineárnym dekórom 
variovaným do množstva podôb. Na výstave v synagóge máme možnosť vidieť dve polohy tohto 
umelca – postmodernistu: prvú v podobe rozmernej inštalácie, jeho predstave o realizácii or-
namentu v piesku, druhou polohou je výber z autorových prác malého formátu na papieri.

Piesok ako médium, ktoré sprostredkúva autorove umelecké cítenie, je najmä vďaka 
svojim kvalitám (ľahkej manipulovateľnosti, poddajnosti) a symbolike (napr. pominuteľ-
nosti a plynutia času) pomerne populárny. Na pôde synagógy nie je inštalácia z piesku 
ničím novým. Veľmi sugestívnu výstavu, opierajúcu sa o symboliku plynutia piesku a jeho 
vlastnosť pohyblivosti (ako v piesočných hodinách) tu pod názvom Svitanie prezentoval 
výtvarník Anton Čierny v roku 1997. Petr Kvíčala používa piesok v úplne iných súvislos-
tiach, ako to bolo pri postupnom odkrývaní priestoru svätyne presýpaním zrniek cez štrbi-
ny v diele A. Čierneho. V prípade výstavy 5 hod. 30 min. ide o statickú inštaláciu, návštev-
níka na nej však rovnako upúta hlavne jej dominancia v priestore. Vrstva piesku, ktorá 
predstavuje plochu pre realizáciu ornamentu, totiž vypĺňa takmer celú loď synagógy.

Aby sme mohli uvidieť dielo v celej jeho kráse, je potrebné vyjsť na chór synagógy a odtiaľ 
sledovať pohyb štyroch brázd navodzujúcich v človeku tie najrôznejšie pocity. Samozrejme, 
divák sa nevyhne subjektívnym konotáciám, k jednotiacim prvkom však možno prirátať 
dynamiku línií, rytmické pulzovanie ich vlnenia, a prirodzene aj pominuteľnosť, krehkosť 
diela. Práve tento atribút inštalácie tvorí zaujímavý kontrast k veľkosti celej realizácie. 
O autorovi sa vo všeobecnosti tvrdí, že oživil tradíciu ornamentu v jeho abstraktnej forme. 
Kresba pieskom je pre zvolenie druhého názvu celej výstavy výstižná. Nie je to však všetko.

Druhá časť výstavy, skutočné kresby inštalované na stenách chóru, je dôležitá najmä z hľa-
diska priblíženia širšieho autorovho umeleckého záberu. V porovnaní s obrovskou piesočnou 
plochou vyznievajú doslova komorne. Nimi nás však Petr Kvíčala len utvrdí v jeho úprimnom 
presvedčení o význame lineárneho ornamentu. Jednoduché, jednofarebné kresby na papieri 
pripomínajú v mnohom malé predlohy k veľkej realizácii na podlahe synagógy. Harmonický 
výraz ich plynutia je narúšaný len ostrosťou ich kľukatenia sa, expresivitou línie.

Výstava 5 hod. 30 min. je výbornou alternatívou k uponáhľanému dňu, príznačnému 
pre celý náš súčasný život. Prinúti zamyslieť sa a možno aj zviezť sa na vlnách pieskovej 
duny do sveta harmónie a fantázie. Veď na liečivý účinok ornamentu prišli aj budhistickí 
mnísi so svojimi mandalami, ktoré sú, mimochodom, tiež z piesku. 

Miroslav HAĽÁK (autor je študentom 2. ročníka odboru Dejiny a teória umenia 
na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave), foto: GJK
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FARBY LAKY – česká maľba v Trnave
Vo štvrtok 13. marca sa vo výstavných priestoroch Galérie Jána Koniarka – Kopplo-
vej vile uskutočnila vernisáž výstavy FARBY LUCKY (Súčasná česká maľba I). Kurátor 
výstavy Vladimír Beskid sa v nej rozhodol predstaviť výber súčasnej českej maľby 
zo zbierok Richarda Adama.

Richard Adam je súkromný zberateľ 
z Brna, ktorý dlhodobo sleduje dianie 
na umeleckej scéne. V posledných 
rokoch sa zameriava práve na v sú-
časnosti vznikajúcu maľbu, pričom 
jeho zbierkový fond obsahuje vyše 800 
obrazov. Zberateľské aktivity Richarda 
Adama nie sú obmedzené iba hranicami 
Českej republiky, sféru záujmu rozširu-
je i o ďalšie krajiny v stredoeurópskom 
regióne. Ako sám uviedol na vernisáži, 
jeho cieľom je zmapovať súčasnú ma-
liarsku tvorbu týchto krajín a v Brne 
vytvoriť významné centrum jej prezentácie. Potešiteľný je i fakt, že si nevyberá diela 
len od už na umeleckej scéne etablovaných autorov, ale sleduje i tvorbu študentov ume-
leckých škôl – teda naozaj maľbu najsúčasnejšiu. Na vernisáži zaznel i prísľub Richarda 
Adama týkajúci sa ďalšej spolupráce s Vladimírom Beskidom. Spolu by mali v časovom 
horizonte dvoch rokov pripraviť prehliadku súčasnej slovenskej maľby v Brne.

Samotná výstava v Kopplovej vile je súčasťou väčšieho projektu. Takmer súbežne 
s trnavskou výstavou prebieha i jej druhá časť v Nitrianskej galérii pod názvom BARVY 
LAKY (Súčasná česká maľba II). Spoločne sa týmto spôsobom sprístupňuje návštevní-
kom oboch galérií vyše 80 obrazov od 30 autorov. Nájdeme medzi nimi už známe mená 
umelcov, ale aj zástupcov najmladšej, práve nastupujúcej generácie. V GJK vystavujú: 
J. Bolf, T. Císařovský, J. Černický, J. Hošek, V. Kokolia, J. Kovanda, J. Mančuška, F. 
Matoušek, M. Meduna, M. Pěchouček, V. Skrepl, J. Surůvka, J. Šerých, M. Škoda, J. 
Špaňhel (foto) a T. Vaněk.

Ak by sme hľadali dramaturgický koncept zberateľa, z predstavenej vzorky 
môžeme hovoriť hlavne o rôznorodosti. Umelecké postupy tak spája individuálny 
prístup k médiu maľby a rôzne polohy maliarskeho vyjadrenia. Napríklad veľko-
formátové plátna od J. Hošeka zachytávajú imaginárny svet tvorený organickými 
tvarmi, ktoré sú poznačené reznými zraneniami. Na jeho obrazoch sa objavuje text, 
ktorý tu má okrem funkcie estetickej i úlohu nositeľa informácie a obohacuje tak 
významové vrstvy diela. Úplne odlišný prístup k maľbe sa prejavuje u T. Vaněka. 
Jeho monochrómne práce menších rozmerov sú potiahnuté fóliou a vytvárajú tak 
na svojom povrchu zaujímavé svetelné efekty. Zvláštny pocit hĺbky obrazu vťahuje 
diváka a ponúka mu meditatívny priestor. Práve týchto dvoch autorov môžeme zara-
diť k mladej generácii, ktorá sa výrazne presadila po roku 2000. Na výstave ju okrem 
nich zastupujú aj J. Bolf, J. Mančuška a J. Černický.

Medzi vystavenými dielami nájdeme aj uplatnenie prístupov, ktoré s médiom maľby 
hraničia, a sú v nich badateľné presahy smerom k závesnému objektu, digitálnej tlači, 
asambláži (J. Kovanda, F. Matoušek, J. Surůvka). Celá prehliadka vystavených obrazov 
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Ako cnostný rytier doplatil na svoje cnosti
Bolo po šibačke. Mama mi v utorok ráno dala na stôl s obrusom vyšitým ľudovými 

ornamentmi košík s maľovanými vajíčkami natvrdo a na tanier odkrojila kus strate-
ného kuraťa a domácej vianočky. Mlieko bolo z mliekarne u Korošovej, ktorá bývala 
a predávala pár domov od nás na Ulici 9. mája. Chlieb na stole mama ešte pred šibač-
kou najskôr zamiesila, nechala vykysnúť, a potom sme ho odniesli v slamenom košíku 
upiecť do pekárne k Ševčíkovi na rohu terajšej Tulipánovej ulice. 

Po výdatných raňajkách, s ktorými mi pomohli bastard Džery a kocúr Čibo, som 
vyšiel na dvor s pergolou obrastenou viničom, a potom vedľa drevenej garáže do zá-
hrady, ktorej kraľoval najvyšší orech na Tulipáne. Nič pod ním nechcelo rásť, a tak 
tatko rozdelil záhradu drôteným plotom na dve časti. Pod orechom som sa hrával 
s bratom a kamarátmi, a v druhej časti urobil tatko chlievik pre prasiatka a veľkú 
„slepačiareň“ s kurínom, kde kraľoval zasa kohút Jožo. 

Bol to kohútí rytier so všetkými cnosťami, ktoré k tomu patria. O svoj kŕdeľ sliepok 
sa staral vzorne. Starostlivo vyhľadával pre ne potravu, potom ich zavolal a trpezlivo 
čakal, kým ju nevyzobú. Pritom dával pozor aj na prípadného vonkajšieho nepriateľa. 
Vnútorných už v „slepačiarni“ nemal. V Jožovi sa už od útleho kohútia snúbil nadsa-
mec s umelcom, lebo keď bolo po jedle, vždy nádherne zakikiríkal na hnojisku, sliepky 
sa zoradili a tušiac význam sloganu „užitočné s príjemným“ čakali, čo sa bude diať. Jožo 
sa najskôr pred nimi zatočil, s fičúrsky spusteným krídlom urobil na slepačincami po-
siatej zemi polkruh, a potom ich tak „vyšticoval“, že spokojne krákorili až do zotmenia. 

Jožo bol však užitočný aj ako vymáhač pohľadávok. Keď mi susedovie chlapec 
Štefan Dudek nechcel vrátiť guľky, ktoré som poctivo vyhral, poslal som ho po niečo 
do slepačej ohrady a zatvoril. Jožo sa doňho okamžite pustil a chlapec zúfalo kričal: 
„Pusť ma, všetky guľky ti dám!“ Strýc Vít z Hrnčiaroviec potúžený burčiakom vy-
hlásil, že on sa žiadneho kohúta nebojí, a že s ním okamžite urobí poriadok. Smelo 
vošiel do ohrady, zatvorili sme ho a on, v rozopätom montgomeráku, širáku, s rukami 
vo vreckách, chcel okamžite Joža kopnúť a pripísať na svoj iluzívny súčet víťazstiev 
ďalšiu výhru. Nepodarilo sa. Jožo okamžite skočil na špic Vítovej topánky, po tesilovej 
nohavici sa dostal až na jeho plece, zrazil mu širák a kľuval ho do hlavy. Víto síce ne-
kričal, že mi vráti guľky, no napriek tomu som ho vypustil a on s vytreštenými očami 
vyletel zo „slepačiarne“ bez klobúka a sebavedomia. 

týmto spôsobom reflektuje široké spektrum tendencií, ktoré sa uplatnili v českej maľbe 
v ostatnom štvrťstoročí – figuratívne prístupy s konceptuálnym podtextom (V. Skrepl, J. 
Kovanda), expresívne ladená maľba (J. Špaňhel), abstrakcia (V. Kokolia), aj jej geomet-
rická forma (J. Šerých)...

Výstavné podujatie pod názvom FARBY LAKY je výnimočné aj tým, že vďaka spolu-
práci dvoch slovenských galérií s českým zberateľom sa na Slovensko dostala po roku 
1989 skutočne najväčšia a ojedinelá kolekcia obrazov reprezentujúca súčasné české 
umenie. V GJK potrvá táto výstava do 4. mája a v Nitrianskej galérii do 27. apríla 2008. 
Výstavu dokumentuje veľkoryso koncipovaný katalóg pod názvom Česká malba 1985 
– 2005. Sbírka Richarda Adama. (www.gjk.sk, www.wannieckgallery.cz)

Peter MEGYEŠI (autor je študentom 2. ročníka odboru Dejiny a teória umenia 
na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave), foto: GJK

kultúra/príbeh
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Ja som Joža využíval aj na trénovanie behov. Keď som si pri záhradnom plote kľakol 
na pomyselný štart, Jožo dobehol ako blázon z druhej strany a snažil sa ma cez drôte-
né oká kľuvnúť. Potom som vyštartoval a naštvaný Jožo bežal na druhej strane plota 
zároveň so mnou. Na konci sme sa otočili a bežali naspäť. V to ráno bežali so mnou 
aj pes Džery a kocúr Čibo, ktorý za behu nechtiac vrazil do nášho zajaca a dostal od 
neho pár zaúch. Samozrejme, že mojej skupine bežcov som dal ideový názov Timu-
rovci a kohút Jožo predstavoval Kvakina. Najkrajšie na tom bolo, že všetci sme naraz 
dobehli do cieľa a vyhrali. Čas preteku nikoho nezaujímal. Šlo o radosť z pohybu. Bol 
som tretiak alebo štvrták a čas sa so mnou, na rozdiel od dneška, kamarátil. 

Školu som mal až poobede, a tak som po behoch ešte vyliezol do najvyšších konárov 
orecha, kde som si medzi nebom a zemou urobil malý posed. Odtiaľ som sledoval bla-
nokrídly hmyz, vtáky, prebúdzajúce sa stromy, starobylé mesto a sníval. Niekedy ma 
tam sprevádzal aj Čibo, ktorý bol na život a na smrť zamilovaný do vtákov. 

Najbližšou dominantou mojej vyhliadky bol tulipánsky kostol, kde som v jednotried-
ke na fare absolvoval prvý ročník základnej školy. Ďalej som pozoroval strechy a veže, 
no okrem mestskej veže som ich ešte nevedel pomenovať. Ako pionier som však poznal 
komíny Kovosmaltu (Coburgových závodov), cukrovaru, sladovní („Trajmanky“) a aj 
vežičku obilného sila „Nupod“, ktorý stál za koľajami a skladmi starej stanice. Keď 
som zliezal dolu, obloha bola zamračená a pofukoval nepríjemný vietor. 

Cestou do školy „Pod rádio“ som sa zastavil na obed v družine pri kostole na Tuli-
páne (bývalá družina je zbúraná, po revolúcii tam miesto nej postavili kláštor). Mali 
práve „šunkaflek“, čo som neznášal. Keď sme chceli v družine od obeda odísť, museli 
sme mať prázdny tanier. Tak som obed tajne natlačil do vreciek bundy a cestou do 
školy ním kŕmil vtáky. Súdružka triedna Patermanová mi dala do žiackej poznámku 
a z náprsného vrecka bundy mi skonfiškovala „fundu“ (trnavská dobová prezývka 
praku). Vetrisko poobede šalel, potom zvädol, a keď som večer prišiel domov, Jožo, 
pýcha všetkých kohútov, bol po smrti.

Ten vetrisko otvoril dvierka na „slepačiarni“ a sliepky sa vychytili na dvor. Jedna, 
myslím, že to bola Katka, práve špacírovala pri drevených dverách garáže, keď ich 
prudký závan vetra otvoril a Katke privrelo nohu. Okamžite začala kričať na raty, 
mama vybehla a rukami sa snažila Katku vyslobodiť. Do toho vletel Jožo, zle odhadol 
situáciu a chcel mame vykľuť oči. Krvácala, tiež kričala o pomoc, a pes Džery zúria-
ceho Joža zahnal. Samozrejme, tatko nelenil, vyriekol nad kohútom krátky súd bez 
možnosti obhajoby a čoskoro sa päťkilový Jožo, pýcha Tulipánu, ocitol na pekáči. 

Až po rokoch mi napadlo, že Jožo v princípe za nič nemohol, lebo si iba konal svoju 
prácu, ktorú mu matka príroda zakódovala do génov ešte predtým, ako sa vyliahol 
z vajca, dospel a začal operovať v našom slepačom priestore. 

Všetci účastníci záchrany sliepky to mysleli dobre, ale iba Jožo bol za to odsúdený 
na trest smrti. Jeho zánik bol spätý s anarchickou fantastickosťou prírody. Tá vo 
svojej krutosti odráža ľudskú povahu a svet okolo nás, ktorý sa sám ničí a požiera. 
Naša rodina si na Jožovom svalnatom vyšportovanom tele veľmi nepochutila. O Či-
bovi s Džerym to nie je isté... Po slovensky by sa dal Jožov príbeh charakterizovať 
prísloviami „Za dobrotu na žobrotu“ alebo „Nečiň čertu dobre, peklom sa ti odslúži“, 
ale možno by ešte lepšie pasovalo balkánske „Nečini dobro, bo sam šebe zaj....š.“

P.S. Jožov príbeh je mementom pre vynikajúcich pracovníkov a záchranárov. 
Marián MRVA
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Z výsledkového servisu športových zápolení
 RUMUNI VÍŤAZMI HOLOVIČOVHO MEMORIÁLU – HK Trnava, v spolupráci s mest-
ským magistrátom, usporiadal počas jarných prázdnin 17. ročník hokejového 
Memoriálu Karola Holoviča. Dvojdňový medzinárodný turnaj siedmakov zo štyroch 
krajín bol na ľade Mestského zimného štadióna v Trnave tradičnou spomienkou na 
bývalého vynikajúceho útočníka Dubnice a Trnavy, neskôr obetavého mládežníckeho 
trénera, ktorý v marci 1991 náhle zomrel vo veku 41 rokov. Podujatie otvoril vicepri-
mátor mesta Ing. Vladimír Butko, v prítomnosti vedúcej odboru vzdelávania, športu 
a kultúry MsÚ Mgr. Ruženy Makovej. Ceny odovzdávala pani Eva Holovičová, man-
želka nezabudnuteľnej hokejovej osobnosti. Poradie: 1. SC Csikszereda (Rumunsko) 8 

Od Stranovskej (1990) po Charfreitaga (2007)
Výsledky ankety Športovec mesta Trnavy boli prvý raz vyhlásené ešte za rok 1990. 
Absolútne prvenstvo vtedy získala strelkyňa Andrea Stranovská. Komisia mest-
ského zastupiteľstva pre mládež a šport sa rozhodla oprášiť túto tradíciu po nie-
koľkoročnej prestávke, na počesť 770. výročia povýšenia Trnavy na prvé slobodné 
kráľovské mesto. 

V stanovenom termíne vyhlasovateľom prišlo 29 návrhov. Primátor mesta Ing. Štefan 
Bošnák prijal v stredu 5. marca najúspešnejších reprezentantov slovenského Ríma. Tr-
navskí laureáti 2007 boli hodnotení v troch kategóriách. Ocenení športovci sa zapísali do 
pamätnej knihy mesta. Hlavný piedestál získal štvornásobný kráľ slovenskej atletiky, 
držiteľ bronzovej medaily z MS 2007 v hode kladivom Libor Charfreitag. Sviatočného 
popoludnia sa zúčastnil aj člen mestskej rady, predseda komisie mládeže a športu Karol 
Opatovský a vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry MsÚ Mgr. Ružena Maková. 

Poradie, kolektívy: 1. Tennis Club Slávia a. s. (mladšie žiačky, dorastenci), ceny pre-
vzal šéftréner klubu Marek Kubiček, spolu s oporami majstrovských tímov Tatianou Ba-
chárovou, Matúšom Bérešom a Miloslavom Doležalom; 2. TJ STU Angels, bejzbal mužov, 
v zastúpení prvoligovými šampiónmi Tomášom Biskorovajným a Marekom Červeným; 3. 
Atletický klub AŠK Slávia (ženy), za úspešný celok sa zúčastnila prijatia tajomníčka AK 
a vedúca družstva Eva Charfreitagová st.; 4. – 6. Cyklistický klub Generali, reprezento-
vaný svojím lídrom Mariánom Hlbockým; Sport Club Pohoda, oddiel silového trojboja, 
poctu za známych silákov si vyzdvihol ich najlepší pretekár Rudolf Siska; Stolnotenisový 
klub KST Viktória, extraligové zverenky zastupoval hlavný tréner Ivan Peko.

Jednotlivci – mládež: 1. Filip Praj, športová streľba, ŠKP; 2. Filip Vittek, tenis, TC 
Slávia a. s.; 3. Denisa Malá, stolný tenis, KST Viktória; 4. – 6. Adam Gažo, džudo, AŠK 
Slávia; Dominika Glozmeková, plávanie, TJ STU; Jana Puškárová, atletika, AŠK Slávia.

Jednotlivci – dospelí: 1. Libor Charfreitag mladší, atletika, AŠK Slávia (kvôli predolym-
pijskému tréningovému pobytu v americkom Dallase prevzal cenu jeho otec, zároveň aj 
jeden z trénerov, Libor Charfreitag starší); 2. Filip Nádaský, plávanie, TJ STU; 3. Ivona 
Tomanová, atletika, AŠK Slávia; 4. – 6. Ivana Komlóšiová, džudo, AŠK Slávia; Milan Päto-
prstý, dráhový golf, Športový klub Adara 2000; Peter Slobodník, plávanie, TJ STU.

Na slávnostnom dekorovaní v obradnej sieni radnice nechýbali ani ďalší tréneri úspeš-
ných zverencov: Dušan Barczi (športová streľba), Rastislav Hlavatý (plávanie), Jozef 
Svátek (džudo) a Ján Tolarovič (dráhový golf).                             Jaroslav LIESKOVSKÝ 
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Vrcholný festival tanečníkov 12. a 13. apríla
Svetový pohár IDSF Open má v Trnave premiéru najvyššej triedy International

 SPARTAKOVCI DOMA V APRÍLI – Mestský futbalový štadión Antona Malatinského 
bude patriť tento mesiac trom dôležitým duelom „bílích andelov“. Zverenci Josefa 
Mazuru, zlatého olympionika z Moskvy 1980, privítajú v najvyššej futbalovej súťaži 
dvoch partnerov: v sobotu 5. apríla o 19.30 h košický MFK a o dva týždne neskôr 
(19. 4. v rovnakom čase) banskobystrickú Duklu. Nemenej dôležitý súboj čaká spar-
takovcov v utorok 22. 4. o 17.00 h, to uvidia trnavskí priaznivci semifinálovú odvetu 
Slovenského pohára s hosťami z Košíc. „Popri treťom mieste v Corgoň lige máme za 
cieľ získať po desiatich rokoch túto národnú trofej a ani úvodné kolo Pohára UEFA 
by nemalo byť konečnou stanicou nášho mužstva,“ prezradil jarné zámery zástupca 
majiteľov klubu Ing. Peter Bahula.
 KRAJOM JÁNA HOLLÉHO – Jarný beh trnavských stredoškolákov, v poradí už 22., 
chystá ŠAK SPŠ (spolupracuje Mesto Trnava) na stredu 9. apríla. Štáb pod vede-
ním Daniely Bakošovej a Eduarda Čordáša vypísal tradičný kros pre dorastenky, 
juniorky (1 600 m), dorastencov a juniorov (2 400 m). Súperiť budú na lesnej trati 
za obcou Dobrá Voda. Mimoriadny autobus odíde o 10.00 h spred trnavskej ZSPŠ. 
Podujatie je venované pamiatke Jána Hollého. Zástupcovia štábu a pretekárskeho 

bodov, skóre 18:6, 2. Alba Volán Székesfehérvár (Maďarsko) 6 b., 19:7, 3. HC Frýdek 
– Místek (ČR) 4 b., 17:11, 4. HK Trnava 2 b., 14:21, 5. MšHK Prievidza 0 b., 5:28. Naj-
lepší hráči: brankár Ottó Onodi (Csikszereda), obranca Martin Füri (Székesfehérvár), 
útočník Jan Fojtík (Frýdek – Místek); najproduktívnejší hráč Šimon Beták, najlepšia 
hráčka Petronela Novotná (obaja Trnava).
 O POHÁR VICEPRIMÁTORA – Mestský športový areál FK Lokomotíva bol dejiskom 
futbalového turnaja mladších žiakov. Na pôde slovenského Ríma ich privítal zástup-
ca primátora Ing. Jozef Pobiecký. Napriek dažďu malo podujatie výbornú úroveň. 
Pohár viceprimátora mesta si odniesol výber Západoslovenského futbalového zväzu 
so ziskom 7 bodov (skóre 6:1). Ďalšie poradie: 2. FK Lokomotíva Trnava 7 b., 4:2, 3. 
ZŤS Dubnica n. V. 5 b., 2:2, 4. Výber Ostravy 4 b., 1:2, 5. Oblastný futbalový zväz 
Trnava 4 b., 1:7. Najlepší hráči: brankár Martin Křížek (Dubnica), hráč v poli Chris-
tian Nathan Dzaba (Lokomotíva), strelec Matúš Matuškovič (ZsFZ), 4 góly. Turnajový 
výbor viedol Peter Moravčík.
 PLAVCI MEDZINÁRODNE – Krytá dvadsaťpäťka Materiálovotechnologickej fakul-
ty STU patrila 15. a 16. marca účastníkom 34. ročníka medzinárodnej Veľkej ceny 
Trnavy. Štartovalo 278 pretekárov z piatich krajín. Prvý raz sa v tomto predjarnom 
mítingu predstavila reprezentácia Španielska. Hlavná disciplína dvojdňového plavec-
kého sviatku, 200 m motýlik, sa stala korisťou Alexandry Farkašovej (ŠKP Košice, 2:
24,72 min) a Norberta Trudmana (Vital Bratislava, 2:01,97). Memoriál Jozefa Stanka, 
dlhoročného člena usporiadajúceho plaveckého oddielu, na 200 m znak vyhral Martin 
Baďura (KPS Ostrava) časom 2:01,36 min. Extrnavčan Miroslav Machovič (nar. 21. 3. 
1976, teraz člen Dukly Banská Bystrica) skončil na striebornom stupienku iba o 16 
stotín sekundy. „V trnavskej TJ VŠ som začal plávať ako deväťročný. Po 22 sezónach 
uvažujem zavŕšiť toto leto aktívnu činnosť,“ povedal pre Novinky z radnice populárny 
reprezentant, dvojnásobný účastník OH (1996, 2000). Jaroslav LIESKOVSKÝ
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Ako prekonať jarnú únavu?
Stav organizmu človeka charakterizovaný pocitom fyzickej a psychickej únavy, 
v časovom období na prechode zimného a jarného obdobia, sprevádzaný zvýšenou 
potrebou kyslíka a energie, možno prisúdiť jarnej únave. Pocit fyzickej únavy sa 
prejavuje celkovou slabosťou, malátnosťou, ospanlivosťou a prebúdzaním sa s po-
citom únavy, neodpočinutia. Pocit psychickej únavy sa odzrkadľuje v zníženej vní-
mavosti, nesústredenosti, zníženej odolnosti voči záťažovým situáciám, prípadne 
v stavoch úzkosti, či depresívnych náladách. 

Na konci zimy a na začiatku jari sa tiež vyskytujú typické jarné virózy sprevádzané 
herpesom. Kvôli zvýšenej spotrebe energie a kyslíka v tomto období (zvýšená tvorba 
hormónov, delenie buniek) si telo žiada dobiť energiu, aby ho jarná únava a virózy 
nepremohli. Správna prevencia si vyžaduje poznanie faktorov, ktoré sú v príčinnej 
súvislosti s týmto stavom organizmu:
 čas strávený v uzavretých priestoroch na pracovisku, v byte, v spoločenských priestoroch,
 nedostatok čerstvého vzduchu,
 absencia slnečného žiarenia,
 nedostatok vitamínov, stopových prvkov, minerálov a antioxidantov v strave,
 nadbytočný príjem vysokoenergetických potravín,
 nedostatočná pohybová aktivita,
 neprispôsobenie sa organizmu meniacim sa podmienkam – fyzikálny stres,
 pesimistické myslenie, zameranie do seba,
 potlačované emócie a pocity.

pelotónu ešte pred štartom položia kvety na dobrovodský hrob tohto barda sloven-
skej literatúry. 
 GRAND PRIX TYRNAVIA JUBILUJE – Mestská športová hala na Rybníkovej bude 12. 
a 13. apríla v znamení podmanivého tanečného športu. Usporiadateľskú taktovku aj 
teraz drží Mesto Trnava, spolu s dvoma tanečnými centrami – karloveským a trnav-
ským. Jeden z najväčších slovenských festivalov v spoločenských tancoch sa po oba 
dni začne o 10.00 h. Podľa slov riaditeľa 10. ročníka Grand Prix Tyrnavia Miroslava 
Balúna, návštevníkom sa predstaví okolo 500 párov z pätnástich krajín vo všetkých 
vekových skupinách štandardných a latinsko-amerických tancov. Druhá súťaž pre-
miérovo rozdá v Trnave body do Svetového pohára IDSF Open v najvyššej triede 
International. Je určená predovšetkým profesionálnym tanečníkom. Galaprogramy 
v sobotu i nedeľu majú začiatok o 19.00 h. Absolútni víťazi si odnesú hlavné trofeje, 
venované primátorom mesta.
 TRNAVSKÁ CYKLISTICKÁ LIGA – Tento mesiac štartuje 14. dejstvo obľúbenej TCL. Ako 
prezradil pre Novinky z radnice Ing. Marián Hlbocký, prezident usporiadajúceho CK 
Generali, do programu zaradia šestnásť kôl. Premiérou bude časovka jednotlivcov na 
križovatke za trnavskou Kopánkou (obrátka v Špačinciach). Trať dlhú 10,35 km absol-
vujú v stredu 2. 4. všetci cyklistickí adepti, bez rozdielu veku a výkonnosti. Ďalšie tri 
aprílové stredy (9., 16. a 23. – vždy o 17.00 h) čakajú na prezentáciu pelotónu pri ob-
ciach Košolná, Horné Dubové a Nižná. Dlhodobá konfrontácia ctiteľov úzkych galusiek 
potrvá do 27. augusta. Zaujímavý projekt z oblasti masovej telesnej kultúry podporuje 
finančne aj trnavská mestská samospráva.                               Jaroslav LIESKOVSKÝ
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Ako teda predísť, prípadne prekonať jarnú únavu?
V oblasti výživy je potrebné dodržiavať zdravé stravovanie – dať do súladu spotrebu 
s potrebou, eliminovať nadmerný energetický príjem. Nezabudnite na správne zlo-
ženie stravy – vitamíny, minerály, antioxidanty a vlákninu. Treba zvýšiť spotrebu 
obilnín, strukovín, zeleniny, ovocia, kyslo-mliečnych výrobkov, rýb, rastlinných 
olejov a mäsa s nízkym obsahom skrytých tukov. A naopak – znížiť by sme mali 
spotrebu živočíšnych tukov, mäsových a mliečnych výrobkov s vysokým obsahom 
tuku, cukru, cukrárenských výrobkov, soli, alkoholických nápojov a nikotínu.

Čo sa týka fyzickej aktivity, tú v zimnom období väčšina z nás zanedbáva najviac. 
Vyhraďte si čas a nájdite možnosti pre pravidelné, každodenné, aeróbne cvičenie 
(napr. prechádzky, rýchla chôdza, plávanie, zimné športy, bicyklovanie, fyzická 
práca). Cvičiť treba začať už pred vstávaním na posteli, potom pri otvorenom okne 
a následne počas dňa, spolu aspoň 1 hodinu denne. Je vhodné, aby bola pohybová 
aktivita sprevádzaná otužovaním (sprchovanie striedaním teplej a studenej vody), 
pobytom v saune a príjemnou masážou.

Psychický relax (pohladenie duše) má v zimnom období často pasívny charakter 
– čítanie, hudba, posedenie s priateľmi, pozrieť si dobrý film, apod. Na prebudenie 
sa do jari je však vhodnejší aktívny relax (vyjsť zvnútra von, do činnosti, pohybu). 
Pre tých, ktorí neholdujú športu, sú vhodné prechádzky v prírode s priateľmi, práca 
v záhrade, atď. Je dobré naplánovať si činnosti počas celého dňa. Fyzickú aktivitu 
striedať s krátkymi prestávkami relaxu. Odporúča sa tiež pravidelný a dostatočne 
dlhý nočný spánok, prípadne krátky spánok po obede (max. 20 minút). Farba a vôňa 
kvetov pozitívne ovplyvňuje náš energetický potenciál, predchádza depresívnym ná-
ladám a úzkostným stavom. Robte si drobné radosti, darujte sebe alebo niekomu, 
koho máte radi, kytičku kvetov. Najlepšou prevenciou i liekom na jarnú únavu je 
pozitívne myslenie, optimizmus, úsmev a vtip.

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

Recepty zeleninových jedál z Dní zdravia
Zdravé mesto Trnava aj v tomto roku vyhlási súťaž o zeleninový bezmäsitý 
recept. Pozývame preto čitateľov Noviniek z radnice, aby si pripravili recep-
ty, rady a skúsenosti a zaslali ich do Kancelárie Zdravé mesto Trnava alebo na 
adresu: bchmelik@truni.sk

PALACINKY PLNENÉ BROKOLICOU
Potrebujeme: 2,5 dl mlieka, 1 vajce, štipku soli, hladkú múku podľa potreby, šunku, 
tvrdý syr, olej, brokolicu, cesnak, zeleninovú koreniacu zmes, kečup.
Z mlieka, vajca, soli a múky vypracujeme cesto a upečieme palacinky. Brokolicu 
uvaríme v slanej vode a necháme vychladnúť. Z brokolice urobíme zmes okorenenú 
podľa chuti korením a cesnakom. Palacinky naplníme brokolicou, preložíme a pouk-
ladáme na plech. Na palacinky dáme šunku a strúhaný syr, a dáme zapiecť. Upeče-
né palacinky ozdobíme kečupom.                                      

Recept zaslala Ing. Silvia ROSENBERGEROVÁ
Pripravuje: MUDr. Bohumil Chmelík
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Chcete sa zapojiť do podujatia Dni zdravia?
Mesto Trnava v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trna-
ve a ďalšími inštitúciami a organizáciami pripravuje Dni zdravia 2008. Toto poduja-
tie pod záštitou primátora mesta Trnava bude v dňoch 20. a 21. júna 2008.

Spolu budeme už po dvanásty raz občanom mesta poskytovať praktické diagnostické, ošetro-
vateľské a informačné služby, ukážky a osvetu zdravého spôsobu života. Chceme, aby každý, 
kto má záujem, mohol počas pripravovaného podujatia, ktoré patrí do programu Zdravé mesto 
Trnava, bezplatne využiť akúkoľvek lekársku, diagnostickú, poradenskú alebo propagačnú 
časť širokej ponuky, ktorú chystáme, počítajúc s ochotnou pomocou a spoluprácou firiem, inšti-
túcií a občianskych združení pôsobiacich v týchto oblastiach.

Všetci záujemcovia, ktorí by sa chceli do uvedeného podujatia zapojiť, a tak propago-
vať svoje produkty a služby, sa môžu do 20. mája 2008 prihlásiť a získať podrobnejšie 
informácie alebo potvrdiť svoju účasť na adrese:

Mgr. Ingrid Huňavá, Mestský úrad v Trnave, Kancelária Zdravé mesto, Trhová 3, tel.: 
033 32 36 117, e-mail: ingrid.hunava@trnava.sk

Písomné podklady treba poslať v elektronickej podobe, aby mohli byť ponúkané služby 
propagované na letákoch a bulletine, ktoré pre uvedené podujatie pripravujeme. Teším 
sa na ďalší kontakt a spoluprácu.                                                     Mgr. Ingrid HUŇAVÁ

Deň zeme v trnavskej Kalokagatii
Pri príležitosti Dňa zeme pripravuje Mesto Trnava v spolupráci s Kalokagatiou – Centrom 
voľného času v utorok 22. apríla výtvarnú súťaž pre žiakov základných a materských škôl 
pod názvom Zem je len jedna, besedu o výcviku a chove koní spojenú s jazdou na poníkoch, 
besedu o ochrane vtáctva na Slovensku a tvorivé dielne zamerané na prácu s hlinkou. 
Pásmo podujatí sa začne o 9.00 h v priestoroch Kalokagatie.

Deň narcisov
Poznáte ho. Malý, neprehliadnuteľný... Kvietok s veľkou silou, kvietok ľudskosti 
– tak ho zvykneme volať. Narcis pripnutý na kabátoch ľudí v uliciach mesta. K tomu 
úprimný úsmev a radosť z vykonania dobrého skutku. Takýto je Deň narcisov, ko-
najúci sa každoročne v mesiaci s prívlastkom „bláznivý“, lebo ide o apríl.
Dvanásty raz upriamime 11. apríla 2008 pozornosť na problematiku rakoviny prostred-
níctvom jarného kvietku – narcisu. Poslaním tohto podujatia je informovať verejnosť 
o tom, že rakovina je choroba, ktorá sa vo väčšine prípadov dá úspešne liečiť, ak je za-
chytená včas, že vhodnou prevenciou a vhodným životným štýlom môžeme ochoreniu 
predísť a že by sme mali pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Liga proti rakovine – Klub Venuša v spolupráci s Kanceláriou Zdravé mesto Trnava 
organizujú v tento deň (ako súčasť celoslovenskej kampane) verejnú zbierku na podporu 
boja proti rakovine. Táto zbierka bude prebiehať nielen na Trojičnom námestí od 8.00 do 
18.00 h, ale aj pred hypermarketmi. 

Na podporu podujatia Kancelária Zdravé mesto Trnava v spolupráci s Kalokagatiou 
– Centrom voľného času organizuje 5. ročník AEROBIC maratónu základných škôl na 
podporu boja proti rakovine . Maratón sa uskutoční 10. apríla v hale Družba na Rybníko-
vej ulici, kde od 8.00 do 8.30 bude prezentácia účastníkov a o 9.00 h sa štartuje.
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Kalokagatia – Centrum voľného času
 9. apríla o 9.00 h
ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO
Krajské kolo súťaže v prednese rozprávky 

 PRVOSIENKY 
Okresná súťaž literárnej tvorby žiakov 
základných a stredných škôl. Téma voľná. 
Žáner – poézia a próza. Literárne práce 
zasielajte do 30. apríla na adresu Kaloka-
gatia – CVČ Strelecká 1

 TOTO JE MOJE MESTO
Súťaž v literárnej tvorbe žiakov ZŠ, štu-
dentov SŠ a dospelých pri príležitosti 770. 
výročia udelenia kráľovských výsad mestu 
Trnava. Literárne práce zasielajte v troch 
exemplároch do 18. apríla na adresu Kalo-
kagatia – CVČ, Strelecká 1

 MOJA TRNAVA
Výtvarná súťaž žiakov ZŠ, študentov SŠ 
a dospelých pri príležitosti 770. výročia 
udelenia kráľovských výsad mestu Trnava, 
uzávierka je 18. apríla 

 INTERNET PRE VEREJNOSŤ
Každý štvrtok od 13.00 do 16.00 h 

 2. apríla o 11.00 h 
STREĽBA ZO VZDUCHOVEJ PUŠKY
Majstrovstvá okresu žiakov a žiačok ZŠ 
v telocvični ZŠ Jaslovské Bohunice

 8. apríla o 9.00 h
VEĽKÝ FUTBAL
Majstrovstvá okresu študentov a študen-
tiek stredných škôl 
Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho   

 10. apríla o 9.00 h 
AEROBIC MARATÓN 
Pri príležitosti Dňa narcisov, ktorý je 
venovaný podpore boja proti rakovine, sa 
od uskutoční v Mestskej športovej hale Ae-
robic maratón žiakov a žiačok II. stupňa 
základných škôl. Účasť treba nahlásiť do 
7. apríla na adresu Kalokagatie – CVČ

 10. apríla o 11.00 h 
STOLNÝ TENIS
Majstrovstvá regiónu žiakov a žiačok ZŠ sa 
uskutočnia v telocvični ZŠ Spartakovská.
Majstrovstvá kraja žiakov a žiačok ZŠ sa 
uskutočnia 15. apríla 2008 o 9:00 hod v te-
locvični ZŠ Spartakovská. 

 NA NÁVŠTEVE U MIMOZEMŠŤANOV
Výtvarná súťaž na tému neznámy svet 
okolo nás a mimozemské civilizácie pre 
deti MŠ, žiakov ZŠ a študentov stredných 
škôl, uzávierka 11. apríla

 ČAROVNÝ SVET HUDBY
Výstava víťazných prác rovnomennej vý-
tvarnej súťaže, do 20. apríla 

 MAMA KLUB
V pondelok, utorok a štvrtok od 9.00 do 
12.00, popoludní od 15.00 do 18.00 h v K 
– CVČ na Limbovej 4 (vedľa MŠ na sídlis-
ku Linčianska) 

Informácie: Kalokagatia – Centrum voľné-
ho času, Strelecká 1, kalokagatia@post.sk, 

cvc.trnava.sk, tel. 3236697   

Prednáška o prínose eura pre seniorov
Mesto Trnava v spolupráci s miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov na 
Slovensku pripravilo v rámci Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Trnava verejnú prednášku na tému Čo môže priniesť euro do života seniorov, 
ktorá sa uskutoční vo štvrtok 10. apríla o 14.00 h v zasadacej miestnosti mest-
ského zastupiteľstva na radnici. Prednášať bude Ing. Valachová so Spotrebiteľ-
ského inštitútu v Bratislave.
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Galéria Jána Koniarka
Kopplov kaštieľ
 FARBY LUCKY
autori: kolektívna výstava
do 11. mája 
Moderná česká maľba z rozsiahlej súk-
romnej zbierky Richarda Adama (Brno) 
zahŕňa to najlepšie zo súčasného českého 
výtvarného umenia. Väčší projekt (okolo 
30 aktuálnych autorov) je realizovaný 
v spolupráci s Nitrianskou galériou.
Synagóga – Centrum súčasného umenia 
 5 hod. 30 min.
autor: Petr Kvičala: 
do 20. apríla 
Petr Kvíčala je čelný predstaviteľ českej 
výtvarnej scény a pedagóg (docent na FU 
VUT Brno). Priestor synagógy využil na 
maľbu pieskom či kamennou drvinou. Roz-
merné obrazce na podlahe oscilujú medzi 
maľbou a inštaláciou.
MULTIPLACE 2008 v Trnave
medzinárodný festival sieťovej kultúry
sobota 26. apríla – sobota 3. mája 2008

Synagóga – centrum súčasného umenia
 24. apríla – 4. mája
XYZ: Neón
Zvukový projekt slovenskej skupiny 
– audio inštalácia 
 29. apríla o 19.00 h
TESNE POD ÉTEROM od Parrot {in the} Tank
Najnovšie predstavenie medzinárodnej 

alternatívnej divadelnej skupiny priamo 
z Londýnskeho West Endu. Originálny mix 
tradičného divadla, bábkoherectva, filmu, 
audiovizuálnych efektov, pôvodnej hudby 
a najmä neobmedzenej predstavivosti. 
Kopplova vila
 30. apríla o 19.00 h
DVA UZLY: Medzinárodný videoprojekt 
Projekt v sebe zahŕňa presieťovanie vi-
deoartu z rôznych častí Európy, Ameriky 
a Ázie v dopravnom kumulačnom uzle 
Trnavy. Veľkorozmerné večerné premieta-
nie na fasádu galérie bude po zvyšné dni 
trvania multiplaceu prebiehať v slučke na 
LCD monitoroch v priestoroch galérie. 
 24. apríla – 4. mája  
OUT-OF-PORTRAIT – fotografická výstava
Staré médium čiernobielej klasiky podané 
cez novodobú optiku. Originálne názory 
dvoch mladých autoriek na súčasný por-
trét. Vernisáž s autorkami: 30. apríla 
počas ostatných predstavení.
 30. apríla o 18.00 h
VideoArt Now 
Súčasná medzinárodná zbierka videopro-
jektov zo súkromnej umeleckej kolekcie 
ERSTE BANK GROUP. Prednáša Walter 
Seitel 
(podujatie bolo v čase našej uzávierky 
v štádiu príprav, zmena termínu a názvu 
je vyhradená)

Building na Rybníkovej vás pozýva
1. apríla o 19.30 h  KAVIAREŇ – rozhovory 
pri káve. Príďte si posedieť pri výbornej káve 
a pozrieť prezentáciu krásnych fotografií. 
8. 4. o 20.00 h  Miloš Železňák TRIO – jaz-
zový koncert, Miloš Železňák – gitara, Juraj 
Valenčík – basa, Martin Janočko – bicie 
15. apríla o 19.30 h  B’s Cinema – Muž, 
ktorý nebol (USA 2001), réžia: Joel Coen, 
scenár: Joel Coen, Ethan Coen. Projekcia 
filmu s diskusiou. Vstup voľný.

22. apríla o 19.30 h  ROZHOVORY – dis-
kusný večer so Štefanom Hríbom a Jura-
jom Kušnierikom. Vstup voľný.
29. apríla o 19.30 h  RNDr. Igor Kapišin-
ský, CSc., – ASTROLÓGIA VERSUS ASTRONÓ-
MIA, prednáška s diskusiou. Vstup voľný.

Rybníková 14, www.the-building.com, 
tel.: 033/5504651, 0904 865 866, e-mail: 

infobuilding@yahoo.com
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Západoslovenské múzeum
HLAVNÁ BUDOVA, MÚZEJNÉ NÁM. 3
Expozície:

ARCHEOLÓGIA, GOTICKÁ TRNAVA, HISTÓRIA 
MESTA, ÁZIJSKÉ UMENIE, KAMPANOLOGIC-
KÁ EXPOZÍCIA, ORATÓRIUM, ĽUDOVÁ HRN-
ČINA, ĽUDOVÝ ODEV ZÁPADNÉHO SLOVEN-
SKA, PRÍRODA MALÝCH KARPÁT

 KRÁSA ZAŠLÝCH ČIAS
expozícia z historických zbierok

 ŠTEFAN CYRIL PARRÁK 
– TRNAVSKÝ ZBERATEĽ, nová stála výstava

Výstavy:

 TRNAVSKÝ OBJEKTÍV
Súťažná prehliadka neprofesionálnych 
fotografov, do 19. mája 

 ZAVIATE ČASOM
Výstava skamenelín z paleontologickej 
zbierky múzea, do 18. januára 2009

 TRADIČNÁ SLOVENSKÁ SVADBA 
NA DOLNEJ ZEMI
Výstava zo zbierok SNM v Bratislave
do 6. júna 

 ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Črpáky zo zbierky Š. C. Parráka

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

Expozície:

PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA TR-
NAVSKÉHO, DEJINY CIRKEVNÉHO HUDOBNÉ-
HO SPOLKU, DVORANA SLÁVY DOBRA

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
– OLÁHOV SEMINÁR
Námestie sv. Mikuláša 10

 WILLIAM SCHIFFER 
ŽIVOT A DIELO SOCHÁRA A MEDAILÉRA
expozícia

 AJ KEĎ SA VŠETKO MINIE, MY NIE
Dlhodobá výstava v spolupráci so SSV

 ZOOLÓGIA, BOTANIKA, GEOLÓGIA
V ODBORNEJ LITERATÚRE Z HISTORICKEJ 
KNIŽNICE
od 11. marca do 31. augusta 2008

Divadlo Jána Palárika
veľká sála
1. utorok 19.00 h █ VŠETKO O ŽENÁCH 
2. streda 19.00 h █ CYMBELIN 
6. nedeľa 16.00, 19.00 h   █ STVORENIE SVETA, 
Radošinské naivné divadlo
7. pondelok 10.00 h  █ 800 MÍĽ PO AMAZONKE 
8. utorok 10.00 h  █ INKOGNITO
9. streda 10.00 h  █ PEKIELKO A ANJELÍNKA
11. piatok 19.00 h █ TRUTH STORY

DNI SLOVINSKEJ DRÁMY
14. pondelok 14.00, 18.00 h █ MYŠI V OPERE 
– Divadlo pre deti a mládež, Ľubľana
15. utorok 19.00 h █ PARTNERSKÉ VZŤAHY 
– PREŠERNOVO GLEDALIŠČE, Kranj
16. streda 19.00 h █ TRUTH STORY
17. štvrtok 19.00 h █ MANŽELSKÉ HRY

18. piatok 19.00 h █ ANJELI VŠEDNÉHO DŇA 
– SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO Martin
20. nedeľa 16.00 h █ OSTROV OBJAVOV
22. utorok 10.00 h █ FAUST A MARGARÉTA 
23. streda 19.00 h █ 800 MÍĽ PO AMAZONKE 
24. štvrtok 19.00 h █ AMERIKA
25. piatok 10.00 h █ BUDKÁČIK A DUBKÁČIK 
28. pondelok 10.00 h █ OSTROV OBJAVOV
28. pondelok 19.00 h █ VŠETKO O MUŽOCH 
29. utorok 19.00 h █ CYMBELIN 
30. streda 19.00 h █ TRUTH STORY

štúdio
3. štvrtok 19.00 h █ VRAŽDA V KATEDRÁLE, 
Miroslav Částek, Brno ČR 
4. piatok 19.00 h █ LISTY MILENE
10. štvrtok 19.00 h █ PLEŠATÁ SPEVÁČKA
12. sobota 19.00 h █ BOLA RAZ JEDNA DEDINA
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Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

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

█  25. apríla
PIATOK S LITERÁRNYMI KLUBMI

14.00 – 17.00 h Poézia v uliciach 
pódium pred radnicou – pešia zóna

18.00 h Večer s literárnymi klubmi 
v Kalokagatii

Tvorivé dielne (literárna dielňa, divadelné 
improvizácie)

Hudobní hostia: VRBOVSKÍ VÍŤAZI

█  26. apríla
POETICKÁ SOBOTA

11.00 – 16:00 
Trojičné námestie, Kapitulská, Promenáda
Autorské čítanie členov literárnych klubov 
v Trnave spojené s výstavou umeleckých 
fotografií a pouličným divadlom

18.00 h Literárno-hudobný večer v štú-
diu Divadla Jána Palárika 
Autorské čítanie členov literárnych klubov 
Hudobní hostia: Ika Kraicová a hostia (TT) 
Peter Piatko (MT) 

Trnavské literárne slávnosti
25. a 26. apríla

█  9. apríla o 10.00 h
VEREJNÝ PRÍSTUPOVÝ BOD NA INTERNET 
A PREZENTÁCIA POČÍTAČOVÉHO PRACOVISKA
pre nevidiacich v KJF v Trnave
Oddelenie pre nevidiacich
█  14. apríla o 10.00 h
DETSKÁ KNIHA
Prezentácia knižných noviniek vydavateľ-
stva Slovart, oddelenie pre deti
█  16. apríla o 9.00 h
PREDSTAVUJEME VEREJNÝ PORTÁL
Tretia časť školenia pre seniorov, študovňa
█  24. apríla o 17.30 h
KYTICA ZA DVERAMI
Prezentácia najnovšej básnickej zbierky 
Zlaty Matlákovej

Účinkujú: Dagmar Bruckmayerová, Alžbe-
ta Ševečková, Štefan Slezák, čitáreň 
█  8. a 22. apríla od 8.00 do 9.00 h 
ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČOM
Školenie určené seniorom v spolupráci 
s Jednotou dôchodcov Slovenska, študovňa
█  GIACOMO PUCCINI
Hudobno-slovné pásmo k 150. výročiu 
úmrtia hudobného skladateľa.
Záujemcovia o kolektívnu návštevu tejto 
netradičnej hudobnej výchovy si môžu 
dohodnúť termín osobne alebo telefonicky 
v hudobnom oddelení (tel. 033/55 11 590)

30. apríla o 16.00 h na Hlavnej ulici

STAVANIE MÁJA
účinkuje folklórny súbor TRNAFČAN

V minulosti stavali v strednej Európe na Turíce, 1. mája a na Jána stromy ako prejav úcty 
a žičlivosti pred kostol, radnicu a domy popredných mešťanov. Máje stavali mládenci aj 
pred domami dievčat súcich na vydaj ako symboly vážneho záujmu o ne. Tento zvyk, 
často sprevádzaný muzikou, tancom, spevom a pitím, bol rozšírený na celom Slovensku.
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1. 4.    FILMOVÝ KLUB 
2 – 3. 4.    SAW – 4
17.30 a 19.30 h
4. – 7. 4.    GYMPL
17.30 a 19.30 h
8. 4.    FILMOVÝ KLUB
9. – 4.    POKÁNIE
9. – 10. 4 o 17.30 a 19.45 h
11. – 14. 4.    ZAČAROVANÍ 
17.30 a 19.30 h
15. 4.    FILMOVÝ KLUB
16. – 17. 4.    MEDVÍDEK
17.30 a 19.30 h
18. 4.    UHOL POHĽADU
17.30 a 19.30 h
19. 4.    NAJMILŠÍ KONCERT ROKA 2008
15.00 h
20. – 21. 4.    UHOL POHĽADU
20. 4. o 19.30 h, 21. 4. o 17.30 h a 19.30 h
22. 4.    FILMOVÝ KLUB
23. – 24. 4. TAJNOSTI
17.30 a 19.30 h
25. – 27. 4. 3:10 – VLAK DO YUMY
17.30 a 19.30 h
28. 4.    JAN SAUDEK – V PEKLE SVÝCH 
VÁŠNÍ A RAJ V NEDOHLEDNU 
29. 4.    FILMOVÝ KLUB
30. 4.    ONCE
17.30 a 19.30 h

DETSKÉ PREDSTAVENIA

5. – 6. 4.    ALVIN A ČINPUNKOVIA
5. 4. o 15.30 h, 6. 4. o 13.30 a 15.30 h
12. – 13. 4.    PÁN VČIELKA
12. 4. o 15.30 h, 13. 4. o 13.30 a 15.30 h
20. 4.    ZLATÝ KOMPAS
13.30; 15.30 a 17.30 h
24. – 28. 4.    WINX CLUB: VÝPRAVA DO 
STRATENÉHO KRÁĽOVSTVA
24. – 26. 4. o 15.30 h, 27. 4. o 13.30 a 
15.30 h, 28. 4. o 16.00 h

FILMOVÝ KLUB – NAOKO TRNAVA
www.naoko.sk
STAŇ SA ČLENOM FILMOVÉHO KLUBU 
NAOKO. KÚP SI ČLENSKÝ PREUKAZ IBA 
ZA 70 SK A VYUŽÍVAJ ZĽAVY NIŽŠIEHO 
VSTUPNÉHO PO CELÝ ROK! Na jednom 
predstavení ušetríš až 20 Sk. Preukaz 
platí v celej SR.

1. 4. o 18.00 h    Príbeh Asie 
Kľačanovej, ktorá ľúbila ale sa nevydala 
(Istorija Asi Kljačinoj, kotoraja ľubila, 
da ne vyšla zamuž), réžia: Andrej 
Michalkov-Končalovskij
1. 4. o 20.00 h    Manderlay, réžia: Lars 
von Trier
8. 4. o 18.00 h    Päť prekážok 
(De fem benspænd), réžia: Lars von Trier
8. 4. o 20.00 h    Príbeh o uplakanej 
ťave (Die geschichte vom weinenden 
Kamel), réžia: B. Davaa, Luigi Falorni 
15. 4. o 18.00 h    Samaritánka 
(Samaria), réžia: Kim Ki-Duk
15. 4. o 20.00 h    Vitus, 
réžia: Fredi M. Murer
22. 4. o 18.00 h    Štyri minúty (Vier 
Minuten), réžia: Chris Kraus
22. 4. o 20.00 h    Kto je tu riaditeľ? 
(Direktøren for det hele), réžia: Lars von Trier
29. 4. o 18.00 h    Najlepší športovec 
storočia (Sportman van de eeuw), réžia: 
Mischa Alexander
29. 4. 20:00 h    Martin Slivka – Muž 
ktorý sadil stromy, réžia: Martin Šulík 

Program kina Hviezda

Divadelné štúdio DISK (Kultúrny dom 
na Kopánke – vstup z zo zadnej strany) 
24. apríla o 20.00 h

PLAZENIE
Autori: B. Uhlár a kol. DISK
Režisér: Blaho Uhlár
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7. apríla o 19.00 h
Kino Hviezda

FLACO DE NERJA
MARTIN BIES & FLAMENCO CLAN

Homage a Paco de Lucia

23. apríla o 19.00 h 
Synagóga – Centrum súčasného 

umenia
BYSTRÍK A JEHO HOSTIA

Laugaricio Quartet
Marek Berky – 1. husle

Ervin Mokráň – 2. husle
Leoš Staňek – viola

Libor Kocián – violončelo

Hudobná skupina 
Martin Géč – bicie

Peter Kadera – basová gitara
Tomáš Garček – klávesy, vokál

Martin Macháček – gitara
Bystrík – spev, gitara

Hostia: Dano Heriban – klavír, 
Roman Áč – banjo, 

František Čavojský – saxofón, 
Dominika Mirgová – spev

1. mája o 19.00 h 
Mestský amfiteáter
VEĽKÝ ZBOR DONSKÝCH KOZÁKOV
ruské duchovné skladby 
a ľudové piesne

18. mája o 19.00 h
Divadlo Jána Palárika

MEDZINÁRODNÁ SPEVÁCKA SÚŤAŽ 
M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 
otvárací koncert

Sisa Sklovská – mezzosoprán
Lenka Máčiková – soprán
Božena Ferancová – soprán
Stanislav Matis – tenor
Daniel Čapkovič – barytón
Peter Berger – tenor
Terézia Kružliaková – mezzosoprán
Jan Martiník – bas
Korepetícia: Xénia Maskalíková 
a Róbert Pechanec

Info: frantisek.cavojsky@trnava.sk

TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR 2008
MIKULÁŠA SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO


