
Schválené uznesením MZ č. 600 zo dňa 16.02.2021 

Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2021 

 

Termín konania TTJ 2021: v dňoch 09.09.2021 – 12.09.2021 (štvrtok – nedeľa) 

Lokalita konania TTJ 2021: Dolné bašty (v úseku od okresného súdu až po múzeum), Paulínska, 

Dolnopotočná, Trojičné námestie, Hviezdoslavova, Hlavná, Trhová, Radlinského, Divadelná, 

Štefánikova, Vajanského (parkovisko pri Katastrálnom úrade), Radlinského (parkovisko pri 

Bernolákovej bráne), Park Antona Bernoláka. 

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

umiestnené na Trojičnom námestí, Hlavnej ulici, Radlinského ulici, Hviezdoslavovej ulici, 

Divadelnej ulici a Štefánikovej ulici. 

Mesto Trnava objedná u dodávateľa zabezpečenie stánkov so zrebným plátnom pre 

remeselníkov, ktorí budú umiestnení na Hlavnej ulici. Súčasťou dodávky stánkov bude aj 

dodávka lavice a stola do stánku a stráženie stánkov mimo času predaja.  

Drevené stánky s komerčnými predajcami ľudovoumeleckých výrobkov, drobných ozdobných, 

úžitkových a dekoračných predmetov a cukrovinky budú umiestnené v prípade záujmu na 

Radlinského ulici.  V prípade nízkeho počtu záujemcov (do 5 kusov), nebude stánky 

zabezpečovať organizátor TTJ, ale si stánky predajca objedná individuálne.  

Komerční predajcovia budú umiestnení v lokalitách ulíc Dolné bašty, časť ulice Vajanského    

(v úseku od križovatky s Námestím SNP až po občerstvovacie centrum), Paulínska, 

Dolnopotočná, Trhová.  

Občerstvovacie centrá budú umiestnené na ulici Vajanského na parkovisku pri katastri                 

(21 miest) a na parkovisku pri Bernolákovej bráne (18 miest).  K stánkom v týchto lokalitách 

budú umiestnené párty stany na prekrytie sedenia a stoly a lavice.  

Kolotoče budú umiestnené na verejnom priestranstve na Dolnopotočnej (parkovisko) a na 

pozemkoch v súkromnom vlastníctve v lokalite TTJ 2021. 

Promo aktivity a zábavné atrakcie budú umiestňované na ulici Trhová, Park Antona Bernoláka. 

Lokalita čistenia: Dolné bašty, Paulínska, Dolnopotočná, Hviezdoslavova, Trojičné námestie, 

Hlavná, Trhová, Radlinského, Divadelná, Štefánikova, Námestie SNP, Pekárska v úseku pri 

budove pošty, Františkánska, Veselá, Malatinského, Vajanského,   Vajanského parkovisko pri 

katastri,   parkovisko pri Bernolákovej bráne, Park Antona Bernoláka.   



Schválené uznesením MZ č. 600 zo dňa 16.02.2021 

Kultúrny program: TTJ 2021 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.   

Projekt „Stredovek pod hradbami“ 

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. 

 


