
Tradičný trnavský jarmok 2022 

V termíne: 08.09.2022 – 11.09.2022 

Schválené uznesením MZ č. 1009/2022 zo dňa 28.06.2022 

A. Organizačné zabezpečenie akcie TTJ 2022 – zmena č. 1 

 

Stánky s predvádzaním výroby ľudovo-umeleckých výrobkov v spojení s predajom  - rozširujú 

sa pôvodné lokality na celé územie konania akcie.  

V lokalite jarmočniska nebudú umiestňovaní komerční predajcovia so spotrebným tovarom, 

ako sú najmä: odevy, obuv, nábytok, bytové doplnky, spotrebná elektronika, priemyselný tovar. 

O výnimkách môže rozhodnúť riaditeľ TTJ 2022.  

Konečné rozhodnutie o výbere sortimentu prináleží organizátorovi akcie.  

Občerstvovacie centrá 

-  Ruší sa lokalita občerstvovacieho centra na parkovisku pri Bernolákovej bráne – 

lokalita Radlinského.  

-  Vytvára sa nová lokalita občerstvovacieho centra na parkovisku pred mestským 

úradom – lokalita Trhová.  

Kultúrny program: TTJ 2022 bude oficiálne zahájený historickým sprievodom, ktorý pôjde po 

trase z Parku Antona Bernoláka pred budovu radnice. Koncerty na Trojičnom námestí sa budú 

konať v dňoch piatok, sobota a nedeľa od poobedňajších hodín do večera. Zároveň bude 

prebiehať  aj podujatie Stredovek pod hradbami počas soboty a nedele a podujatie Ľudová 

veselica počas piatku, soboty a nedele. Súčasťou TTJ2022 bude aj pilotný projekt podujatia 

“Rozprávkový svet za hradbami” počas soboty a nedele. 

Projekt „Stredovek pod hradbami“  

Projekt bude organizačne zabezpečovať Zaži v Trnave - mestské kultúrne stredisko v spolupráci 

s dodávateľom Agentúra Hector. Zaži v Trnave a Agentúra Hector si všetky náležitosti 

spolupráce zadefinujú zmluvne. 

Stredovek pod hradbami je už niekoľko rokov neoodeliteľnou súčasťou TTJ a je zároveň 

jedným z najväčších podujatí venujúcich sa rekonštrukcii dobového života vo všetkých jeho 

podobách na Slovensku. 

Projekt v Parku Antona Bernoláka organizačne a technicky zabezpečuje agentúra HECTOR. 

Približne 200 účinkujúcich v programe celého podujatia privezie všetky svoje rekvizity 

a tábory na osobných autách a prívesných vozíkoch.  

V areáli konania akcie v Parku Antona Bernoláka zabezpečí Mesto Trnava ako organizátor       2 

ks 1100 l plastových kontajnerov a jeden veľkokapacitný kontajner od 08.09.2022 do 
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11.09.2022 a zároveň ich pravidelné vyprázdňovanie. Ich umiestnenie sa zrealizuje po 

vzájomnej dohode s agentúrou Hector.  

Agentúra HECTOR bude vo vlastnej réžii v areáli Parku Antona Bernoláka zabezpečovať       10 

ks toaliet pre verejnosť a 5 ks toaliet a 1 prenosnú sprchu pre účinkujúcich.  

Všetci predajcovia, ktorí budú umiestnení v rámci akcie Stredovek pod hradbami sú povinní 

vybaviť si povolenie na predaj počas TTJ 2022 a zároveň musia spĺňať podmienky ako ostatní 

účastníci TTJ, ktoré sú schválené vo Všeobecných zásadách. 

Uzavretie Parku Antona Bernoláka, vrátane cyklochodníka: 

Z dôvodu prípravy, realizácie a demontáže celého podujatia, je potrebné uzatvorenie Parku 

Antona Bernoláka v nasledujúcich termínoch a časoch: 

        - piatok 09.09. 2022 od 22.00 h do soboty 10.09.2022 do 9.00 hodiny, 

- sobota 10.09. 2022 od 21.00 h do nedele 13.09.2022 do 8.00 hodiny. 

Uzatvorenie a stráženie priestoru si zabezpečí agentúra Hector. 

 

Projekt “Ľudová Veselica” 

Ľudová veselica sa bude realizovať na parkovisku pri Bernolákovej bráne na Radlinského ulici 

počas piatka, soboty a nedele. Projekt bude organizačne zabezpečovať Zaži v Trnave - mestské 

kultúrne stredisko v spolupráci s dodávateľom All Marketing s.r.o. Zaži v Trnave a All 

Marketing s.r.o. si všetky náležitosti spolupráce zadefinujú zmluvne.  

 

Projekt bude koncipovaný ako ľudový dvor s kultúrnym programom (cimbalové a ľudové 

hudby). Súčasťou bude predaj jedál, ktorý bude svojim vizuálom korešpondovať s témou 

ľudového dvora (jednotný inventár, jednotné predajné stánky, kostými, rekvizity atď.)  

 

Mesto Trnava zabezpečí v rámci tohto projektu 1ks toaliet pre predajcov a smetné nádoby v 

rozsahu ako bolo plánované na pôvodnú občerstvovaciu zónu a ich pravidelné vyprázdňovanie. 

Mesto Trnava taktiež zabezpečí elektrickú prípojku a rozvody elektrickej energiu a prípojku na 

vodu. 

 

Projekt „Rozprávkový svet za hradbami“   

Projekt bude organizačne zabezpečovať Zaži v Trnave - mestské kultúrne stredisko v spolupráci 

s dodávateľom LEStival o.z. Oba subjekty si všetky náležitosti spolupráce zadefinujú zmluvne.  
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Rozprávkový svet za hradbami je pilotný projekt, ktorý reaguje na rastúci záujem verejnosti o 

ľudovú slovesnosť, autorskú tvorbu slovenských rozprávkarov s presahom do fantazijných 

svetov literatúry a kinematografie. Ambíciou projektu je pretaviť tieto témy do zážitkovej 

formy pre celé rodiny s didaktickým rozmerom a zároveň s aspiráciou sa stať tradičným 

komponentom TTJ. 

Účinkujúci v programe celého podujatia privezie všetky svoje rekvizity, inštalácie, personál, 

hercov, mobiliár a aktivity, tvorivé zákutia, workshopy, fotosteny etc. vo vlastnej réžii. 

V areáli konania akcie v Parku Antona Bernoláka zabezpečí Mesto Trnava ako organizátor       

10ks 240 l plastových kontajnerov v rozmedzí od 8.00, 10.09.2022 do 11.09.2022 a zároveň 

ich pravidelné vyprázdňovanie. Ich umiestnenie sa realizuje po vzájomnej dohode s LEStival 

o.z. 

LEStival o.z. bude vo vlastnej réžii v areáli Parku Antona Bernoláka zabezpečovať 6ks toaliet 

pre verejnosť a 1ks toaliet pre účinkujúcich.   

Všetci predajcovia, ktorí budú umiestnení v rámci akcie Rozprávkový svet za hradbami sú 

povinní vybaviť si povolenie na predaj počas TTJ 2022 a zároveň musia spĺňať podmienky ako 

ostatní účastníci TTJ, ktoré sú schválené vo Všeobecných zásadách.  

Uzavretie Parku Antona Bernoláka, vrátane cyklochodníka:  

Z dôvodu prípravy, realizácie a demontáže celého podujatia, je potrebné uzatvorenie Parku 

Antona Bernoláka v nasledujúcich termínoch a časoch:  

     - piatok 09.09. 2022 od 22.00 h do soboty 10.09.2022 do 9.00 hodiny,  

- sobota 10.09. 2022 od 21.00 h do nedele 13.09.2022 do 8.00 hodiny.  

Uzatvorenie a stráženie priestoru si zabezpečí LEStival o.z. 

  


