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editorial

Pavol Tomašovič

Jas vyvierajúci z úcty k ľuďom i prírode

Začiatkom apríla sme spolu so švagrom pripravovali pôdu 
na sadenie. V dedine vinúcej sa popri Hrone, v záhrade mojej 
svokry, ktorá už sama všetko nestíha. Motyky rýchlo zanechali 

stopy na mestských rukách a kríže nezvyknuté na ohnutie k zemi 
začali svojou bolesťou určovať hranice našich možností. Aj preto 

padlo vhod, keď slnko prestalo ohrievať ovzdušie 
a šero pokrylo okopanú zem, pobrať sa na pivo. 

Spláchnuť prach i ťažobu dňa. V krčme bolo plno. Sadli sme si 
na novo osadenú terasu a pustili sa do rozhovoru. Politizovanie 
a filozofovanie rýchlo uzemnil priateľ, ktorý si prisadol k nám. 

S pokojom v hlase a s radosťou v očiach rozprával o tom, 
čo dnes stihol i o ponuke starostu, aby v rámci obecných prác 

pomohol pri rekultivácii cintorína. Naše problémy boli zrazu 
nepodstatné. Šesť rokov je nezamestnaný. Družstvo, v ktorom 
pracoval, odkúpila zahraničná firma. Do roka zrušila dôležitú 
chrbtovú kosť jeho hospodárstva – živočíšnu výrobu – a ľudí 

poslala domov. Jano, priateľ, ktorý s nami debatoval, 
patril k tým, ktorí sa museli rozlúčiť s istotou na dedine. 

Živil tri deti prácou na vlastnej záhrade a privyrábal si 
na rôznych stavbách. Napriek všetkému mu nechýbala chuť 

do života ani do práce. Nelamentoval, vážil si každú zákazku. 
Aj preto sa naňho mnohí spoliehali. Keď vedel, pomohol. 

Do krčmy chodieval kvôli informáciám o práci a na jedno pivo. 
Na viac mu posledné roky nevydalo. 

Z jeho očí, napriek mrazivému osudu, svietila jar.
Mal som ju pred očami aj na druhý deň, keď som sa vlakom 

vracal domov. Za oknami rýchlika bežal ako filmový pás príbeh 
krajiny, ktorú lúče slnka prebúdzali k životu. Jar však nebolo cítiť 

všade rovnako. Na mnohých miestach sa hlásila o slovo 
vďaka ľuďom, ktorí svojím úsilím a námahou kultivovali pôdu, 

z ktorej v najbližších dňoch vzíde nový život. Inde až mrazilo 
pri pohľade na zanedbané územia či na nezmyselne vyrúbané 

množstvo stromov, ktoré museli ustúpiť predstavám zisku 
či jednoducho preto, že niekomu prekážali vo výhľade. 

Vtáky poletujúce nad krajinou hľadali miesta na nové hniezda. 
Tak či onak, jar, ktorá každoročne prebúdza život, 
prišla aj v tomto roku. Ako možnosť pre všetkých, 

ktorým bola dopriata. Rozhodnúť sa musíme sami. Či zostaneme 
v osídlach chladu, mrazu, tmy a ohovárania, alebo sa pridáme 

k jarným lúčom slnka a do rozhovorov, skutkov a pohľadov 
vložíme jas vyvierajúci z opravdivej úcty k ľuďom i prírode. 

Pritakanie vnútornej harmónii a životnej skúsenosti prináša nádej 
aj do nášho spoločenstva, že jar môže prebudiť aj medzi nami to, 

čo život obohacuje a dodáva mu svetlo.
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Na mimoriadnom zasadnutí Mest-
skej rady mesta Trnavy 21. apríla 
oznámil primátor Peter Bročka 
svoje rozhodnutie pozastaviť výkon 
uznesenia mestského zastupiteľ-
stva č. 362 z 12. apríla 2016 o po-
volení spracovania zmeny územné-
ho plánu mesta v Kamennom mly-
ne na pozemkoch, ktoré sú určené 
na výstavbu rodinných domov. Ako 
uviedol, požiadavku majiteľa po-
zemkov na zmenu územného plá-
nu v tom zmysle, aby sa tam moh-
la uskutočniť výstavba zariadenia 
pre obchod a služby, považuje za 
neopodstatnenú. 
„Keďže sa o Kamenáči šíri neuve-
riteľné množstvo dezinformácií, 
zorganizujeme v priebehu mája na 
radnici prezentáciu kompletného 
vývoja územného plánu a výstav-
by v tejto lokalite. Každý uvidí, 
kto, kedy a ako schválil konkrétne 
zmeny,“ zverejnil primátor Peter 

Bročka na svojej facebookovej 
stránke. 
Podľa zákona 369/1990 o obec-
nom zriadení môže primátor po-

zastaviť výkon uznesenia mestské-
ho zastupiteľstva, ak sa domnieva, 
že odporuje zákonu alebo je pre 
mesto zjavne nevýhodné.  

udalosti

(eu)

Primátor chce prezentovať verejnosti vývoj 
územného plánu a výstavby v Kamennom mlyne

Urbanistická štúdia obytnej zóny v Kamennom mlyne. Má tu byť 230 rodinných domov, 
25 vilových domov s najviac tromi bytovými jednotkami a 96 bytov v dvoch polyfunkčných 
domoch, kde môžu byť umiestnené služby aj obchodné zariadenia. Zmena územného plánu 
preto podľa primátora nie je opodstatnená. 

Na súťaži Víno Tirnavia 2016 sa stretla najlepšia 
kolekcia vín tohtoročných vinárskych súťaží 

(eu), foto: Matúš Koprda

Osem titulov šampióna, tri veľké zlaté medaily a rekordný počet – až päťdesiatsedem zlatých me-
dailí udelila porota zložená z uznávaných slovenských aj zahraničných hodnotiteľov vín na od-
bornej degustácii medzinárodnej súťaže Víno Tirnavia 2016.

O tom, či porota rozhodla dob-
re, sa budú môcť milovníci vína 
presvedčiť na verejnej ochutnávke 
v piatok 6. a v sobotu 7. mája 
od 15. do 23. hodiny v Mestskej 
športovej hale na Rybníkovej 
ulici.  
Jeden z titulov šampióna poputuje 
z Trnavy až na Nový Zéland za 
pozoruhodné víno 92 RM Selec-
tion, neskorý zber, ročník 2015 
v kategórii tichých bielych suchých 
vín, ostatní šampióni sú z vinár-
stiev malokarpatskej a nitrianskej 
vinohradníckej oblasti. Každoročne 
udeľovanú Cenu primátora Trnavy 
za najvyššie hodnotené prírodne 
sladké víno získalo Chardonnay 41 
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Realizácia prvej komunitnej záhrady 
v Trnave sa začala výsadbou jedlého parku

udalosti

slamové, ročník 2011 zo Žitavských 
viníc. Zoznam ocenení súťažnej 
výstavy vín Víno Tirnavia 2016 je 
zverejnený na webovej stránke 
mesta www.trnava.sk. 
Ako sa vyjadrili viacerí degustátori 
súťaže Víno Tirnavia, hodnotenie 
bolo veľmi náročné. „Vybrať víťaza 
spomedzi stoviek vynikajúcich vín 
nie je vôbec jednoduché. Najvýraz-
nejším príkladom je asi kategória 
suchých ružových vín, kde hneď tri 
vína skončili vo finále s rovnakým 
bodovým hodnotením a o šam-

piónovi rozhodol jeden jediný 
preferenčný bod. Svedčí to o pre-
stíži našej súťaže, na ktorú vinári 
prihlasujú svoje najlepšie vína, aby 
uspeli vo vysokom a na Slovensku 
najprísnejšom bodovom nastave-
ní,“ povedal prezident súťaže Tibor 
Vittek a doplnil, že počet bodov 
potrebných na udelenie striebornej 
medaily dosiahlo až 215 vín, avšak 
z dôvodu limitácie ocenení ich 
bolo udelených iba 110. 
Vysokú kvalitu súťažných vín po-
tvrdzuje aj dlhoročný člen hodno-

tiacich komisií vinárskych súťaží 
Marek Závracký. Podľa jeho slov 
hodnotila odborná porota na súťa-
ži Víno Tirnavia 2016 doteraz naj-
lepšiu kolekciu vín z tohtoročných 
vinárskych súťaží. 
Nenechajte si ani vy ujsť možnosť 
ochutnať viac ako pol tisícky vín od 
najlepších vinárov zo Slovenska aj 
zahraničia. Srdečne vás pozývame. 
Organizátorom súťaže Víno Tir-
navia je Mesto Trnava v spolu-
práci s občianskym združením 
Dolium. 

Na Prednádraží v areáli Základnej umeleckej školy na Mozartovej 10 vznikne tento rok prvá ko-
munitná záhrada v Trnave. Pozemok na tento projekt poskytlo mesto, aby podporilo rozširovanie 
plôch zelene a návrat k tradičným hodnotám. Záhrada bude slúžiť obyvateľom z okolitých byto-
vých domov, ktorí by radi pestovali vlastnú zeleninu a ovocie, no nemajú na to vhodný priestor 
a možnosti.  

(vm), foto: Matej Lančarič 

Prvé práce sa začali v sobotu 23. 
apríla výsadbou tzv. jedlého par-
ku, ktorý budú tvoriť ovocné stro-
my rôznych druhov a kultivarov. 
Akciu zabezpečovali občianske 
združenia Lepšia Trnava a Trnav-
ská alternatíva.sk spolu so Slo-
venským skautingom – 2. zborom 
Dlhých mačiek. Pridali sa aj ďalší 
dobrovoľníci, ktorí mali chuť pri-
ložiť ruku k dielu.
Úroda zo stromov z jedlého par-
ku bude k dispozícii všetkým 
návštevníkom záhrady. Jednotliví 
hospodári však budú mať počas 
celej sezóny priradené vlastné 
políčka, na ktorých budú môcť 
pestovať ovocie, zeleninu, bylinky 
či kvety podľa svojej predstavy. 
Súčasťou komunitnej záhrady 
budú i dva vyvýšené záhony. 
Zaujímavosťou sú tiež domčeky 
pre hmyz a záhon s vybranými 
druhmi kvetov, ktoré priťahujú 
motýle a včely. Nezabudlo sa ani 
na oddychovú zónu s lavičkami 
a sklad s náradím.
Ďalším krokom prípravy záhrady 
bude náročný proces rekultivácie 
pôdy, aby poskytovala vhodné 

podmienky na pestovanie. Jej kva-
litu bude počas prevádzky ďalej 
zvyšovať i materiál z kompostovis-
ka. Na zavlažovanie bude potreb-
né vybudovať studňu, časť závlahy 
však poskytne aj zachytávaná 
dažďová voda. O správu a údrž-
bu tohto priestoru sa bude starať 
skautský oddiel 2. zbor Dlhých 
mačiek, ktorý bude pestovateľom 
poskytovať aj technickú podporu.
Myšlienka komunitnej záhrady na 
Prednádraží historicky nadväzuje 
na časy, keď práve v areáli ZŠ na 

Mozartovej pestovali zeleninu 
žiaci v rámci predmetu Pestovateľ-
ské práce. Po zrušení školy však 
políčka zanikli. Cieľom projektu 
je pretvoriť nevyužívanú plochu 
na zeleninovú a okrasnú záhradu, 
ktorá by Trnavčanom poskytovala 
možnosť vlastnoručne si dopesto-
vať zdravé a chutné plodiny. Zá-
roveň vytvorí aj rôzne príležitosti 
na spoznávanie nových ľudí, vy-
tváranie komunity a stretávanie na 
susedských grilovačkách a iných 
spoločných akciách. 
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udalosti

Trojdňový Májový kvet prináša na pešiu 
zónu nevídané zelené prekvapenie

(eu), foto: autorka

Obľúbený trnavský kvetinový rínok Májový kvet sa uskutoční 11., 12. a 13. mája na Trojičnom 
námestí. Okrem širokého výberu letničiek, trvaliek, byliniek, ozdobných kríkov, zeleninových sa-
deníc a pôvabných doplnkov na rozkvitnuté balkóny či do záhrad nám tento rok prináša doteraz 
nevídanú udalosť. Trnava sa stane po Bratislave druhým slovenským mestom, v ktorom sa rozze-
lená... – ale má to byť predsa prekvapenie, tak zatiaľ pst...

Náš kvetinový rínok, ktorý už po 
siedmy raz organizuje mestská 
samospráva pri príležitosti Dňa 
matiek, časom nadobúda nový 
rozmer. Na jednej strane sa mení 
na milú tradíciu, ale zároveň sa 
stáva aj symbolom zmeny myslenia 
Trnavčanov vo vzťahu k verejnej 
zeleni, kvalite a kráse životného 
prostredia. Práve na Májovom kve-
te sa pred tromi rokmi „narodil“ 
prvý mobilný kvetinový záhon na 
Trojičnom námestí, ktorý si Trnav-
čania i návštevníci mesta natoľko 
obľúbili, že sa mesto rozhodlo pre 
jeho inštaláciu aj v minulom roku. 
Tento rok sa k nemu pridá ďalší 
záhon na Námestí sv. Mikuláša, 
pribudnú nové závesné kvetináče, 
kvetinové stĺpy a pyramídy. 
Množstvo letničiek a trvaliek, vôňa 
byliniek a rôzne špeciality z oblasti 
flóry nás budú na kvetinovom rínku 
opäť inšpirovať, aby sme si kus tejto 
krásy preniesli do záhrad, na bal-

kóny a okná. A keď obrátime svoj 
pohľad od rozkvitnutého Trojičného 
námestia na trnavské korzo, naskyt-
ne sa nám ďalší neobvyklý zelený 
obraz. Nie, nebude to fatamorgána 
stvorená horúcim vzduchom nad 
rozpálenými betónovými dlaždica-
mi, ale skutočná živá zelená oáza... 
Viac neprezradíme. Príďte sa pre-

svedčiť na vlastné oči. Aby sme 
nezabudli: bude aj živá hudba, 
pripravené sú kreatívne aktivity pre 
deti v keramickej dielni, kurzy ple-
tenia košíkov a aranžovania kvetov, 
kozmetické aj kadernícke služby 
a opäť nebude chýbať ani výstava 
pichľavej krásy kaktusov na nádvorí 
radnice. 

Prvý tohtoročný Trnavský piknik bude na kalvárii
(vm)

Po Ružovom parku a Botanickej 
záhrade našlo obľúbené podujatie 
Trnavský piknik opäť nový priestor, 
ktorý ožije atmosférou radosti 
a pohody – tento raz to bude park 
pri kalvárii. V príjemnom prostre-
dí pod storočnými stromami sa 
nájde dostatok miesta pre desiatky 
Trnavčanov, ktorí sa so svojimi 
rodinami a priateľmi vyberú stráviť 
pekné nedeľné popoludnie. Mô-
žete sa k nim pridať aj vy 15. mája 
2016 medzi 13. a 19. hodinou. 
Recept na vydarený piknik je jed-
noduchý: prineste si deku, jedlo, 
pitie a ak máte chuť, pribaľte si aj 

nejakú loptu, bedminton či spolo-
čenskú hru. Ak si chcete užiť naozaj 
pohodový deň, nemusíte ani nič 
pripravovať – chutné občerstvenie 
si kúpite priamo na mieste. 
Nudiť sa nebudú staršie ani mladšie 
ročníky – pripravený bude detský 
kútik, maľovanie a chodenie po 
lane, ale i komentované prehliadky 
kalvárie, na ktorých sa záujemcovia 
dozvedia viac o jej histórii a význa-
me. Divadlo ZkuFraVon predstaví 
rodinnú hru s názvom Príbehy 
z maringotky a v súťaži o najlepší 
koláč sa bude vyberať ten najlepší 
domáci recept. Najväčšou udalos-

ťou však bude zrejme koncert spe-
váčky Katarzie spolu so známym 
gitaristom Martinom Valihorom. 
Piknikovanie je charakteristické 
hlavne pohodou a oddychom, 
preto je len na vás, ako tento čas 
využijete – či si budete užívať 
sprievodné akcie, alebo dáte pred-
nosť ležaniu v tráve a rozhovorom 
s priateľmi, ktorých ste už dlhšie 
nevideli, no práve tu ich zaručene 
stretnete. Oproti veľkým, anonym-
ným mestám má totiž Trnava vý-
hodu rodinnej atmosféry, ktorá je 
pre podujatia ako Trnavský piknik 
príznačná.  
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Tridsať rokov od jadrovej havárie v Černobyle 
Martin Jurčo, foto archív a Oksana Lukomska

Tridsať rokov od výbuchu 
a havárie jedného zo štyroch 
reaktorov jadrovej elektrárne 

v ukrajinskom Černobyle (vte-
dy Sovietsky zväz) pri meste 

Pripiať 26. apríla 1986 si rôz-
nymi podujatiami pripomenuli 
nielen odborníci, ale aj súčas-
níci jednej z najväčších havárií 
jadrového zariadenia na svete. 
Vtedy v priebehu testu nového 
bezpečnostného systému došlo 
k prehriatiu a následne explózii 

reaktora. Do vzduchu sa uvoľnil 
rádioaktívny mrak, ktorý postu-
poval cez západnú časť Soviet-
skeho zväzu, východnú Európu 
a Škandináviu. Boli kontamino-

vané rozsiahle oblasti lokality 
v okolí elektrárne, čo si vyžia-

dalo evakuáciu a presídlenie asi 
dvestotisíc obyvateľov. Trnav-

ské obyvateľstvo tento problém 
vnímalo najmä cez blízkosť 

Atómovej elektrárne v Jaslov-
ských Bohuniciach, ktorá patrí 

do trnavského regiónu.

„V tom čase som bol vedúcim 
oddelenia technickej kontroly 
a prevádzkovej diagnostiky. Boli 
sme prekvapení už pri príchode 
do elektrárne. Zasvietili nám do-
zimetrické prístroje kontrolujúce 
pracovníkov, že sú kontaminova-
ní. Na druhej strane, tie prístroje 
boli nastavené veľmi citlivo, že sa 
dali bežne aktivovať hodinkami 
s fosforovým ciferníkom. U nás 
však bola z hľadiska radiač-
nej ochrany veľmi silná kultúra 
ochrany pracovníkov. Napríklad, 
keď sme pracovali v kontrolova-
nom pásme, mali sme dva druhy 
dozimetrov. Tie vyhodnocovali 
okamžitú i kumulatívnu dávku. 
Ak sa niekto niekde zdržal dlh-
šie, keď tam bola vyššia dávka, 
tak ten prípad sa vážne riešil. 
Keď si laicky predstavíme závaž-
nosť kontaminácie pracovníka, 
dávka nebola ani taká, akú do-
stáva pacient bežne na štítko-
vači,“ spomína na toto obdobie 
odborník na energetiku a dnešný 

trnavský župan Tibor Mikuš. 
Podobnú situáciu s kontaminá-
ciou zvonku spomína aj jeden 
z prvých pracovníkov bohunic-
kých elektrární Milan Repka. „Bol 
som vedúcim odboru primárnej 
časti blokov V1 a V2. Podľa prí-
strojov sa potvrdilo, že sa niečo 
muselo stať vonku, ale nešlo 
o nejaký vojenský atómový kon-
flikt, čo by bolo publikované 
v médiách. Informácie v tom čase 
boli kusé, neurčité a aj neskôr 
sa to bagatelizovalo. Pri havárii 
vznikli štiepne produkty, ktoré 
mali rôzne polčasy rozpadu, 
niektoré sa rozpadali mesiace, 
iné roky. Napríklad, išlo sa do 
prvomájového sprievodu. Neboli  
zabezpečené potrebné opatrenia, 
aby obyvatelia nedostali na telo 
spad a nemuseli byť vnútorne 
kontaminovaní. My sme však 
vedeli, že hlavne nemáme vetrať, 
treba zvýšiť hygienu a nekonzu-
movať mlieko, huby a podobne,“ 
spomína Milan Repka, ktorý zažil 

Dvadsať projektov Participatívneho rozpočtu 
postúpi do hlasovania občanov

(vm)

Už od februára sa konajú pravidelné stretnutia ľudí, ktorí sa združujú v šiestich participatívnych komu-
nitách (PK), aby vypracovali svoje projekty a uchádzali sa o ich financovanie z verejných zdrojov. 

Po treťom kole stretnutí partici-
patívnych komunít došlo k dvom 
zmenám. Zanikla PK Rôzne, pre-
tože členovia pracovných skupín 
začlenili svoje návrhy pod kon-
krétne témy, a naopak, rozdelením 
PK Verejný priestor na dve časti 
vznikla nová skupina – PK Zeleň, 
čím ostal zachovaný počet šesť 
participatívnych komunít. Tými 
ďalšími sú Deti a rodina, Seniori, 
Doprava a Kultúra. 
Momentálne máme dvadsať pro-
jektov, ku ktorým ich predkladate-
lia vypracovávajú projektové do-

kumentácie. Návrh treba podrob-
ne opísať, predstaviť jeho ciele, 
výstupy, cieľové skupiny a tiež 
konkrétne spôsoby jeho realizácie 
spolu s jednotlivými rozpočtovými 
položkami. 
Všetky projektové dokumentácie 
budú prezentované na verej-
nom stretnutí občanov, ktorí 
budú hlasovať za tie projekty, 
ktoré ich najviac zaujmú. Formy 
rozhodovania o víťazných ná-
vrhoch však budú dve – okrem 
hlasovania (internetového a fy-
zického) sa uskutoční i verejné 

zvažovanie, tzv. deliberácia. Ide 
o náročný proces diskutovania, 
argumentovania a rozhodovania 
o tom, ktoré z projektov sa budú 
realizovať. Cieľom je zabezpečiť 
objektivitu hlasovania a zároveň 
zdôrazniť dôležitosť osobnej 
angažovanosti. Presné termíny 
a bližšie informácie o verejnom 
zvažovaní a hlasovaní budú zná-
me v priebehu mája. Aktuálne 
informácie nájdete na oficiálnej 
facebookovej stránke Participa-
tívny rozpočet pre Trnavu a na 
stránke pr.trnava.sk. 
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V skratke
Výťažok z plesu mesta Tr-
navy pomôže telesne a men-
tálne postihnutým ľuďom
Slávnostné odovzdanie výťažku 
z 21. reprezentačného plesu 
mesta Trnavy sa uskutočnilo 
20. apríla na radnici. Čiastka 
4 400 € putovala do dvadsia-
tich organizácií a občianskych 
združení, ktoré pomáhajú te-
lesne a mentálne postihnutým 
ľuďom v našom meste. Suma 
sa rozdelila rovným dielom, 
220 € pre každý subjekt. Pod-
ľa slov ich zástupcov je tento 
dar veľkým prínosom pre ich 
aktivity. 
Keďže sa tento rok ples konal 
v priestoroch s menšou kapa-
citou než po minulé roky, bola 
z dôvodu nižšej návštevnosti 
nižšia i vyzbieraná suma. 
Mesto Trnava sa preto rozho-
dlo prispieť čiastkou 1 000 €, 
aby táto skutočnosť nemala 
vplyv na výšku príspevku. 
Okrem príležitosti na spolo-
čenskú zábavu je totiž tradič-
ným cieľom reprezentačného 
plesu mesta podporiť ľudí, 
ktorí potrebujú pomoc.

Počet budúcich prváčikov 
z roka na rok mierne rastie
Na zápis detí do 1. ročníka 
základných škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Mesta Trnavy 
prišlo v tomto roku 710 detí, 
čo je o 52 viac ako vlani. Od 
roku 2011 má demografický 
vývoj obyvateľstva nášho mes-
ta vzostupnú tendenciu, ročne 
sa narodí viac ako 650 detí 
ročne a mierne rastie aj počet 
detí zapísaných do 1. ročníka 
základných škôl. Reálne však 
v septembri začne chodiť do 
školy menej detí, lebo niektoré 
budú mať po vyšetrení v Centre 
pedagogicko-psychologické-
ho poradenstva a prevencie 
odklad povinnej školskej do-
chádzky o jeden školský rok. 

Jeden z nadšených článkov propagujúci význam jadrovej energetiky vyšiel aj v krajskom 
denníku Hlas ľudu v roku 1972.

aj haváriu na A1 v Jaslovských 
Bohuniciach v druhej polovici 
70. rokov. „V Československu bol 
stupeň rádioaktivity nad násobok 
normy, no nebol nad desaťnáso-
bok. Naša republika bola na tom 
z hľadiska radiačného znečistenia 
dobre, keďže poveternostná situá-
cia nám nahrávala. Vplyvom vetra 
bol rádioaktívny spad silnejší 
v Poľsku a v Maďarsku, prípadne 
v Škandinávii,“ pripomína Milan 
Repka a dodáva, že černobyľský 
reaktor má iné fyzikálne vlastnosti 
ako ten v Bohuniciach. V kontexte 
černobyľskej havárie sa začalo 
viac hovoriť o zvýšenej jadrovej 
bezpečnosti takýchto zariadení, 
tu však nešlo o zlyhanie techno-
lógie, ale ľudského faktora. 
Vladimír Slugeň z Ústavu jadro-
vého a fyzikálneho inžinierstva, 
z Fakulty elektrotechniky a in-
formatiky STU v Bratislave a zo 
Slovenskej nukleárnej spoločnosti 
sa na odbornom stretnutí venoval 
téme zvýšenia jadrovej bezpeč-
nosti v energetike za obdobie 
posledných tridsiatich rokov. 
„Jadrová energetika sa oddelila 
od vojenského priemyslu, ktorý 
najmä v prvých rokoch investoval 
obrovské prostriedky najmä do 
výskumu a vývoja. Technológie 
obohacovania uránu, ako aj skú-
senosti s prevádzkou jadrových 
ponoriek či ľadoborcov boli vyu-
žité pri projektovaní a prevádzke 

nových jadrových elektrární. Štan-
dardizácia projektov a ich výstav-
ba vo viacerých krajinách sveta 
robili jadrové elektrárne univer-
zálnymi, čo pozitívne vplývalo na 
ich zjednodušenie, ale aj bezpeč-
nosť. Ako príklad je možné uviesť 
francúzske tlakovodné reaktory 
s označením N4, ale aj VVER-440, 
ktoré sú využívané aj u nás. Libe-
ralizácia cien elektrickej energie, 
konkurencieschopnosť a ekono-
mická efektívnosť zvyšovali po-
žiadavky na skrátenie odstávok, 
ale aj zvýšenie bezpečnosti, lebo 
akákoľvek strata výroby by bola 
neekonomická. Nepríjemným 
dôsledkom bol však nárast vplyvu 
ekonómov a právnikov v energe-
tických spoločnostiach na jednej 
strane a úpadok prestíže a spolo-
čenského postavenia technického 
personálu na druhej strane. To 
v spojení s odlivom najlepších 
vedcov a študentov spôsobilo 
spomalenie rozvoja, ale aj ďal-
šie znižovanie prestíže jadrovej 
energetiky. Nie všetky negatíva 
je však možné pripísať na vrub 
Černobyľu. V priebehu 30 rokov 
vznikli mnohé publikácie, ktoré 
sa venovali rôznym pohľadom na 
černobyľskú haváriu. Od pria-
mych účastníkov, ktorých pohľad 
bol nepochybne zaujímavý a hod-
noverný, ale mohol byť aj subjek-
tívny, až po bombastické, laické 
a emotívne reportáže ľudí, ktorí 
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sa vypravili do lokality černobyľ-
skej jadrovej elektrárne. V snahe 
mať vlastný pohľad na situáciu 
v Černobyle usporiadala Sloven-
ská nukleárna spoločnosť pred 
piatimi rokmi vedeckú expedíciu 
Černobyľ 2011, kde sme vykonali 
vlastné merania rádioaktívneho 
zamorenia oblasti. Príroda sa po-
maly regeneruje, úroveň aktivity 
klesá, čo dáva nádej na postupné 
zužovanie zón s obmedzeniami 
pohybu osôb a prinavrátenie 
územia do normálneho užívania,“ 
povedal Vladimír Slugeň. 
Na odbornom stretnutí sa hovo-
rilo aj o radiačnom monitoringu 
v súčasnosti i o koordinácii po-
stupu pri radiačnej hygiene. Aj 
mesto Trnava je členom Združe-
nia miest a obcí regiónu Jaslovské 
Bohunice, ktoré združuje mestá 
a obce v 30 km pásme od Atómo-
vej elektrárne Jaslovské Bohunice. 

Mykola Biloshytsky:
Dekontaminácia svedomia 
– Černobyľ 1986 / 2016 
Černobyľské výročie inšpirovalo 
aj umelcov. Napríklad spisova-
teľ a biológ Gustáv Murín vydal 
beletristickú knihu V tieni Černo-
byľa. Známy trnavský výtvarník 
Mykola Biloshytsky (Bilart) v tom-
to čase prezentuje v západnom 
krídle trnavskej radnice výstavu 
s príznačným názvom Dekon-
taminácia svedomia – Černobyľ 
1986 / 2016. Je jeho umeleckým 
počinom, ale sčasti v nej podáva 
aj svoj životný príbeh. Mykola 
Bilart sa počas písania diplomovej 
práce zaujímal o tému černobyľ-
skej katastrofy a pôsobil v tejto 
lokalite v rokoch 1986 – 1988 ako 
propagačný grafik. Postupne sa 
mu podarilo prísť na Slovensko 
(v roku 1992) a už niekoľko ro-
kov je s výtvarníčkou Oksanou 
Lukomskou súčasťou trnavského 
kultúrneho priestoru. 
Jeho výstava je pripomienkou 
černobyľskej havárie a krutých 
osudov ľudí, ktorí za cenu vlast-
ného života dokázali zastaviť šíre-
nie radiácie a globálnu katastrofu. 

Prostredníctvom exponátov vy-
tvorených z dobových sovietskych 
vojenských rovnošiat a pracovné-
ho oblečenia z obdobia havárie 
sú tu sprítomnení hrdinovia v pr-
vej línií boja s následkami ničivé-
ho jadrového výbuchu. 
Druhým výtvarným celkom sym-
bolizujúcim následky katastrofy 
sú predmety ilustrujúce ukrajin-
ské ľudové zvyky pochovávania 
a uctievania zosnulých, teda 
drevený stôl na pohrebnú hos-
tinu pokrytý bielymi osuškami, 
dlhé hrubé drevené lavice, ale 
i drevené kríže s poviazanými 
ornamentálnymi osuškami a sym-
bolmi protiradiačných značiek 
a varovných tabúľ. Práve tie počas 
svojho pôsobenia Mykola ako 
propagačný grafik vytváral, keď 
so skupinou odborníkov kontrolo-
vali kontamináciu studní. 
Tretím výtvarným celkom na 
výstave sú dve dominantné figu-
ríny v dobových protiradiačných 
oblekoch a evakuačný chaos 
podľa vzoru opustených príbytkov 
v meste Pripiať, inštalácia chao-
ticky rozhádzaných vecí, detských 
hračiek, kníh, novín, topánok, 
plynových masiek a bytových 
predmetov. Výstava je výsledkom 
súčasnej Mykolovej reflexie témy 
černobyľskej havárie. Má pietny 
nádych, upozorňuje na krehkosť 
ľudskej existencie a núti hľadať 
nové kontexty, významy a súvis-
losti. 

V skratke
Mesto začalo používať nový 
spôsob informovania obča-
nov o čistení komunikácií
Mestská samospráva v týchto 
dňoch začína testovať nový spô-
sob informovania občanov o čase 
čistenia komunikácií. Päť dní pred 
príchodom zametacieho vozidla 
bude inštalované na uliciach 
dopravné značenie, na ktorom je 
vyznačený dátum a čas, v ktorom 
sa čistenie uskutoční. Obyvatelia 
dotknutých lokalít budú mať dosť 
času na to, aby si informáciu 
všimli a v určenom čase zaparko-
vali svoje vozidlá na inom mieste. 
Cieľom mestskej samosprávy je 
zabezpečiť dopravným značením 
lepšiu informovanosť občanov 
a zároveň zlepšiť čistenie mesta. 
Doterajšie skúsenosti s infor-
movaním občanov na sídliskách 
prostredníctvom oznamov vyve-
sených na vchodoch do bytových 
domov neboli vždy uspokojivé. 
Stávalo sa, že zametacie vozidlá 
kvôli zaparkovaným autám ne-
mali možnosť odstrániť nečistoty 
nazhromaždené popri obrubní-
koch. Ak sa nový spôsob infor-
movania o čistení komunikácií 
osvedčí, mestská samospráva ho 
bude používať postupne na ce-
lom území mesta. 

Otváracie hodiny zberných 
dvorov sa posúvajú o hodinu 
dopredu
Vzhľadom na zvýšené množstvo 
odpadu pred zbernými dvormi 
posúva spoločnosť .A.S.A. Trna-
va od pondelka 18. apríla pô-
vodný prevádzkový čas zberných 
dvorov v Trnave o jednu hodinu 
dopredu. Hlavným cieľom tohto 
opatrenia je vyjsť v ústrety ob-
čanom, ktorí po príchode zo 
zamestnania nestihnú priviezť 
odpad do zberných dvorov do 
18. hodiny, keď sa všetky zberné 
dvory v Trnave zatvárali. Stá-
va sa, že niektorí oneskorenci 
zložia odpad vonku pri plote 
a neúmyselne sa tak dopúšťajú 
priestupku vytvárania nepovole-
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V skratke
nej skládky, za ktorý môžu byť 
potrestaní pokutou do výšky 
166 eur. Posunutím otváracieho 
času do 19. hodiny chce .A.S.A. 
Trnava pomôcť všetkým obča-
nom, ktorým nie je ľahostajné, 
kde odpad zložia. 
Na zberné dvory môžeme pri-
viezť tieto druhy odpadov:
Nábytok, koberce, drobné sta-
vebné odpady (maximálne do 
2,5 m3), autobatérie, mono-
články, akumulátory, motorové 
a jedlé oleje a tuky, žiarivky 
a výbojky, vyradené elektric-
ké a elektronické zariadenia, 
pesticídy, fotochemické látky, 
zásady, kyseliny, rozpúšťadlá, 
liečivá, farby, lepidlá, živice, 
pneumatiky, druhotné suroviny 
(železo, sklo, PET fľaše, papier, 
plastové fólie). Zasklené okná 
a dvere sú odoberané výhradne 
na zbernom dvore na Mikoviní-
ho ulici. Orezané konáre stro-
mov, lístie a tráva sú odoberané 
iba na Sasinkovej ulici, na Ulici 
A. Kmeťa, na Cukrovej a Botto-
vej ulici. 

Otváracie hodiny zberných 
dvorov od 18. apríla 2016:
Mikoviniho ulica
Pondelok – piatok 13.00 – 19.00 h
Sobota 9.00 – 19.00 h

Tajovského ulica
Pondelok – piatok 15.00 – 19.00 h
Sobota 9.00 – 14.00 h

Sasinkova ulica
Pondelok – piatok 13.00 - 19.00 h
Sobota 9.00 – 19.00 h

Ulica A. Kmeťa
Pondelok – piatok 13.00 – 19.00 h
Sobota 9.00 – 19.00 h

Cukrová ulica
Pondelok – piatok 13.00 – 19.00 h
Sobota 9.00 – 19.00 h

Bottova ulica
Pondelok – piatok 13.00 – 19.00 h
Sobota 9.00 – 19.00 h

Modranka
Utorok – štvrtok 13.00 – 19.00 h
Sobota 9.00 – 19.00 h  

Z Portugalska chodil na 
dovolenku domov, do Trnavy
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta. To je jedno 
z najnovších ocenení Jaroslava Holečka od jeho rodnej Trnavy. 
Má medzinárodné skúsenosti v oblasti manažovania automo-
bilového priemyslu, stále zostáva Trnavčanom, blízky mu je 
najmä Tulipán a jeho Mýtna ulica, kde sa hral ako chlapec, vy-
rastal tam a dnes sa tam vracia.

Martin Jurčo, foto autor a archív J. H.

Jaroslav Holeček (nar. 10. de-
cembra 1955 v Trnave) študoval 
elektrotechniku, elektrotechno-
lógiu a postgraduálne štúdium 
učiteľstva odborných predmetov 
na Slovenskej vysokej škole tech-
nickej v Bratislave, v posledných 
rokoch aj doktorandské štúdium 
personálneho manažmentu na 
Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave. Pôsobil v Trnavských 
automobilových závodoch (1979 
– 83) v rôznych pracovných pozí-
ciách, neskôr bol riaditeľom SOU 
strojárskeho (1983 – 1992), ktoré 
pôsobilo pri spomínanej auto-
mobilke. Od roku 1992 pôsobí na 
rôznych pozíciách v automobilke 
Volkswagen Slovakia, najprv najmä 
v oblasti vzdelávania zamestnan-
cov, personálnej práce a ľudských 
zdrojov (vedúci personalista, člen 
vedenia spoločnosti a i). Rozbiehal 
aj prevádzky spoločnosti Volkswa-
gen v zahraničí (VW Autoeuropa 
Portugalsko v rokoch 2001 – 2005 
a VW Group Rus Kaluga Rusko 
v r. 2008 – 2011). Bol prezidentom 
Zväzu automobilového priemys-
lu SR (2012 – 2015), dnes je jeho 
viceprezidentom a zároveň mana-
žérom automobilky Volkswagen 
uvoľnený pre projekt spolupráce 
s univerzitami a vedeckým pracov-
níkom na Materiálovotechnologic-
kej fakulte STU v Trnave.

 Tí, ktorí bývajú na Tulipáne, 
vedia, že chodiť ste mohli určite 
na základnú školu na Gorkého 
ulici. Otvárala sa v roku 1964 
a napriek rôznym rekonštrukci-
ám v 90. rokoch sa využíva jej 
základ, teda pavilóny. To bolo aj 
miesto, kde ste vyrastali. 

- Bol som už ako päťročný prvá-
kom. Keďže bola mama zamest-
naná a zomrela nám stará mama, 
nemal ma kto varovať. Chcela ma 
dať do materskej školy na Tuli-
páne. No škôlka bola beznádejne 
obsadená. Tak mama išla vtedy na 
vtedajší národný výbor a povedala, 
že buď ho zoberiete do škôlky, 
alebo rovno do školy. Keďže sa 
spomínaná škola otvárala, tak ma 
tam zobrali, mali vtedy ešte málo 
žiakov. Bol som teda prvý prvák. 
Bola to modelová základná škola 
pre celé Československo, špeciálna 
stavebnicová pavilónová skladačka 
z nových materiálov. Boli sme na 
ňu pyšní. Dodnes si spomínam na 
učiteľov, napríklad na moju prvú 
učiteľku Jindrovú, na Eleonóru 
Kránerovú, ktorá bola síce veľmi 
prísna, ale bola výborná. Na dru-
hom stupni bola mojou triednou 
učiteľkou Nina Vidová, ktorá po-
užívala moderné metódy vzdelá-
vania. A ona ma práve usmernila, 
aby som nešiel na elektrotechnickú 
priemyslovku do Piešťan, ale ma 
nasmerovala na všeobecnovzdelá-
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vaciu školu. Mojím koníčkom bola 
elektrotechnika, preto som vedel, 
čo budem študovať. Môj otec bol 
zamestnaný v Trnavských auto-
mobilových závodoch, takže moje 
predurčenie bolo v tomto podniku.
 Tulipán bola svojím spôso-
bom kompaktná trnavská lo-
kalita – boli tam rodinné domy, 
obchody, najväčší kultúrny dom 
v Trnave a dokonca aj váš ne-
skorší podnik – Trnavské auto-
mobilové závody.
- Spomínam si na ranné detstvo, 
ešte kým som začal chodiť do ško-
ly. Kde bola škola, tam bolo kedysi 
trhovisko. Mali sme z toho pasiu, 
pre nás to bolo niečo neskutočné. 
Mýtna ulica bola vtedy prašná 
cesta a rástla tam burina. Pamätám 
si, že som s kamarátmi celý deň 
strávil na ulici. Dodnes mám pred 
očami, ako začali na našej ulici 
budovať asfaltovú cestu. Škoda, že 
aj naše deti nežili v takomto jedno-
duchom svete. Mám staršie sestry, 
ktoré ma museli všade brávať so 
sebou. A ak nie, boli to rodičia. 
Otec bol vedúcim spomínaného 
kultúrneho domu na vtedajšej Bar-
čovského ulici. A tam som prežil 
ďalšiu časť detstva. Rodičia ma ne-
mali kam dať, tak som s nimi trávil 
veľa času na slávnych čajoch, ktoré 
mali vtedy v Trnave veľkú tradíciu. 
Bola to nielen zábava, ale aj samo-
statné kultúrne podujatie dokonca 
s bratislavskými hercami a spe-
vákmi. Chodil som tam až zhruba 
do štrnástich rokov. Kultúrny dom 
bol Závodným klubom TAZ-ky, kde 
bolo viacero klubov – rybársky, 
spoločenského tanca, poľovníkov 
a ďalšie. A k tomuto závodnému 
klubu patrilo aj kúpalisko v TAZ-
-ke. Keď som skončil strednú ško-
lu, stal som sa tam plavčíkom. Tr-
valo to vždy v lete celých päť rokov. 
Mali sme tam dva bazény a dve 
ihriská. Vždy sme sa predbiehali 
s kúpaliskom na Rybníku, kto má 
lepšiu vodu a ktoré vyzerá lepšie. 
A keďže tí na Rybníku mali väčšie 
bazény, mali väčšinou vždy chlad-
nejšiu vodu (smiech). Z peňazí, 
ktoré som si zarobil ako plavčík, 
som si kúpil ojazdený Trabant. Ako 
vysokoškolák som mal prvé auto 

a na ňom som s priateľom Stanom 
Bohdanom potom neskôr aj súťažil 
a v rámci branno-orientačnej auto-
mobilovej súťaže, kde sme sa stali 
majstrami Slovenska.
 Po skončení vysokej školy ste 
sa zamestnali v Trnavských au-
tomobilových závodoch. V akom 
štádiu bol vtedy tento najväčší 
podnik v celej Trnave a celom 
okrese, ktorý zamestnával päť 
a pol tisíca zamestnancov?
- Keď tam pôsobil môj otec, vyrá-
bali sa tam práčky a odliatky kaná-
lových poklopov, neskôr aj nápravy 
pre V3S-ky. Z vtedajšieho Ko-
vosmaltu sa stala TAZ-ka a z čes-
kého Vrchlabí sa k nám dostala 
výroba známej Škody 1203. Bol 
som tam aktívny v mládežníckej 
organizácii, štyri roky som tam bol 
predsedom a naučil som sa riadiť 
kolektív. Začínal som ako referent 
na investičnom útvare, neskôr som 
bol na energetike a napokon som 
učil aj elektrotechniku na vtedaj-
šom SOU strojárskom. A v tomto 
prostredí podniku si ma potom 
vybrali aj za riaditeľa spomínanej 
školy. Pamätám si na môj prvý deň 
v decembri 1983. Boli práve záve-
rečné skúšky a predstavovali mi 
komisiu. Na čele som mal pot, lebo 
som nevedel, do čoho idem. No 

napokon som sa všetko naučil. Mal 
som vtedy 27 rokov. 
 Učilištia vtedy boli prepojené 
s výrobnými podnikmi. Boli ste 
s automobilkou akoby jeden 
celok. Vy ste vzdelávali mladých 
učňov a žiakov a Trnavské au-
tomobilové závody si dopĺňali 
zamestnancov. 
- Bol to systém vzdelávania, ku 
ktorému sa dnes po prestávke opäť 
vraciame. V 80. rokoch si podnik 
určoval, koľko žiakov a v akých 
odboroch máme vzdelávať a čias-
točne si určoval aj obsah vzdelá-
vania. Vtedajší riaditeľ podniku 
Michal Rábek si dával záležať na 
vybavení našej školy. Mali sme na 
tú dobu špičkové vybavenie dielní. 
V škole sme boli mladý tím, takže 
sme mali ambíciu zmeniť zabeha-
né veci a celý proces zdynamizo-
vať. Učilište malo vtedy sedemsto 
žiakov a dvesto z nich prijímala 
automobilka. Odborné vzdelávanie 
v súčasnosti stavia na takýchto 
vzoroch. Vtedy sa jasne vedelo, 
koľko ľudí potrebujeme v ktorých 
odboroch, dnes sa mnohé veci 
skôr nechajú na náhodu. Sčasti sa 
dalo všetko plánovať ako v celom 
hospodárstve. V roku 1990 som bol 
na stáži v Nemecku so štyrmi ria-
diteľmi takýchto učilíšť. Vysvetľo-
vali nám, čo je duálne vzdelávanie. 
Pozerali sme sa na seba a hovorili 
sme si: Veď toto u nás funguje, len 
tomu tak nehovoríme. K tomuto sa 
dnes akoby vraciame, aj keď to už 
pripravujeme na iných princípoch.
 Škoda 1203 bolo legendárne 
vozidlo, aj keď niekedy vzbu-
dzovalo úsmev na tvári. Keď sa 
niečo pokazilo, skúsený vodič 
otvoril kapotu a auto sa napo-
kon rozbehlo. Dnes vodičovi 
nezostáva nič iné, len sa odobrať 
do servisu. Mali rôzne variácie 
a ešte donedávna brázdili nielen 
trnavské ulice. V čom boli limity 
tohto vozidla z pohľadu doby, 
v ktorej sa vyrábalo?
- Bola to v podstate manufaktúra. 
Nebola to nejaká veľká sériová 
výroba. Vyrábali sme dvadsaťštyri 
áut denne. Všetko to boli kusy, 
na ktoré sa čakalo viac než rok. 
Neraz sa za autá dalo obchodovať 

udalosti
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niečo, čo iní nemali. Bol to vtedy 
už zastaraný výrobok, určený pre 
Československo, prípadne Maďar-
sko a Turecko. Škoda 1203 mala 
niekoľko variantov: dodávky, mik-
robusy a sanitky. Takmer všetko 
sa vyrábalo v Trnave, teda hlavne 
karoséria, motor, prevodovka, až 
na plastové výrobky. Keďže nebolo 
iné auto tohto druhu na trhu, bol 
oň veľký záujem. Bola to výbehová 
výroba z českej Škodovky, ktorá 
nemala veľký výskum. V druhej 
polovici 80. rokov sa vo vývojovom 
centre Bratislavských automobi-
lových závodov vyvíjal nový auto-
mobil, ktorý mal nahradiť Š 1203. 
Vyrobili sa dva – tri prototypy, 
ktoré aj reálne brázdili naše cesty. 
Prišla však revolúcia a tento projekt 
sa v podstate skončil. Nedostal sa 
ani do malosériovej výroby. Takže 
Škoda 1203 sa výbehovo vyrábala 
aj v 90. rokoch, no nebol o ňu už 
veľký záujem. Navyše, okrem áut 
sa v 80. rokoch v TAZ-ke v dierovni 
vyrábali plechy pre poľnohos-
podárske stroje, ale i radiátory. 
V zlievarni sa vyrábali kotúče na 
brzdy, ale i kanalizačné poklopy. 
Našťastie, v 80. rokoch sa už napl-
no v Trnave vyrábali spojky, ktoré 
TAZ kúpili licenčne od nemeckého 
Sachsu. Chodil som vtedy ako 
tlmočník do Schweinfurtu, takže 
som sa sčasti podieľal na prenose 
licencie od ZF Sachs do TAZ-ky. 
Vyrobila sa vtedy moderná kováč-
ňa a zápustkáreň, ktorá mala vyrá-
bať výkovky nielen pre TAZ, ale pre 
celú strednú Európu. Bolo to mo-
derné pracovisko, ktoré prakticky 
funguje dodnes. Našťastie, spolu-
práca s firmou ZF Sachs pretrvala, 
napokon ZF Sachs vstúpil privati-
záciou do časti areálu TAZ a dnes 
vlastní veľmi dobrú časť podniku. 
Navyše, funguje tam i zlievareň.
 Potom prišli búrlivé 90. roky. 
Pokiaľ ide o váš životný príbeh, 
vyzerá to dnes ako čítanie z ne-
jakého životopisného románu. 
Boli ste riaditeľom SOU strojár-
skeho a v jeden deň sa objavil 
v novinách inzerát. Vy ste nevá-
hali odísť z lukratívnej pozície 
riaditeľa a rozhodli ste sa začať 
prakticky od nuly. 

- V októbri 1991 som sa na spo-
mínaný inzerát prihlásil a nikomu 
som o tom nehovoril. Pozvali ma 
na pohovor do Volkswagenu. Celá 
táto tortúra bola pre mňa zážit-
kom. Prijali ma na funkciu referen-
ta personálnej práce pre vzdeláva-
nie, no predtým som nastúpil na 
tri mesiace do výroby na linku učiť 
sa montovať autá. Veľkou zmenou 
bolo pre mňa aj vstávať ráno každý 
deň o štvrtej, aby som pred piatou 
bol vo vlaku a o pol siedmej vo 
fabrike. Koncom roka 1993 som bol 
supervízorom vzdelávania. Pripra-
vovali sme systémy vzdelávania vo 
Volkswagene, neskôr som sa stal 
vedúcim personálneho útvaru. Boli 
sme veľmi dobrý tím a mali sme 
veľa entuziazmu. Na stážach v Ne-
mecku som sa naučil, ako funguje 
moderná personálna práca. Naprí-
klad, začínalo sa so vzdelávacími 
programami pred novou výrobou, 
čo je dnes úplne bežné. Pamätám 
si, že v roku 1996 sme v priebehu 
pol roka museli prijať 1 600 no-
vých zamestnancov. Mysleli sme 
si, že to nezvládneme. Boli to roky 
hektiky, keď môj pracovný čas mal 
aj dvanásť hodín. Žil som vtedy 
menej v Trnave a viac v Bratislave, 
ale vždy som prišiel večer domov. 
Aj keď len na otočku. Mal som 
šťastie, že mojím vedúcim bol Jozef 
Uhrík (dnešný čestný prezident 
Zväzu automobilového priemyslu 
SR). Začínali sme v roku 1993, z 12 
áut denne začali vyrábať 24 a dnes 
hovoríme o tisíckach áut. 
 Potom prišli ďalšie výzvy. 
V roku 1998 ste sa stali členom 
predstavenstva Volkswagenu 
a prišli aj zahraničné aktivity. 
Štyri roky ste pracovali v Portu-
galsku. 
- Dostal som takúto ponuku 
a spolu s manželkou a mladším 
synom sme tam strávili štyri roky. 
Naučil sa tam tri jazyky a úspešne 
absolvoval nemecké gymnázium. 
Starší syn chodil už na vysokú 
školu a rozhodol sa ostať v Trnave. 
Manželka bola pred naším odcho-
dom riaditeľkou školy v Zavare. Na 
päť rokov ma teda nasledovala, no 
naučila sa jazyky. Bola to pre nás 
veľká životná skúsenosť. Naprí-

klad, počas troch mesiacov som 
sa musel naučiť po anglicky. Boli 
to najkrajšie roky môjho života. Po 
rokoch, keď som sa načas vrátil na 
Slovensko, som v roku 2008 bol 
zase poverený vystavať ďalší závod 
Volkswagenu v ruskej Kaluge. Tam 
išla so mnou len moja manželka. 
Keď som tam prišiel, bolo tam 240 
zamestnancov a chodil som po 
stavenisku v gumákoch. Keď som 
po troch rokoch odchádzal, mala 
fabrika 4 200 pracovníkov.
 Dodnes však máte v občian-
skom preukaze svoje bydlisko 
na Mýtnej ulici v Trnave. Zna-
mená to, že napriek všetkým 
týmto bratislavským cestičkám 
sa stále do Trnavy na Tulipán 
vraciate...
- Ja som sa nevrátil, ja som v pod-
state neodišiel. Moji kolegovia 
ma niekoľkokrát prehovárali, aby 
som sa presťahoval do Bratislavy. 
Nechcel som, napriek cestovaniu. 
To rodinné zázemie som mal tu 
– nielen svoju blízku rodinu a ro-
dičov, ale aj sestry a rodinu man-
želky. Prispievajú k tomu aj rôzne 
akcie ako nedávno Trnavský rínok. 
A navyše, som rád, že k tomu pri-
spievajú moji dvaja synovia Daniel 
a Bystrík. Na Tulipáne bývame 
všetci, celá rodina. Mojím susedom 
je môj syn, druhý býva blízko v by-
tovke. Moje sestry bývajú blízko 
nás, čiže všetci sme na Tulipáne. 
Dodnes je mojím vzorom môj otec, 
ktorý bol taký stmeľovač celej rodi-
ny. A tam je aj môj životný základ. 
Pre mňa je Trnava mestom, ktoré 
som okrem ôsmich rokov v zahra-
ničí neopustil. Napríklad, keď sme 
v Portugalsku išli dvakrát do roka 
na dovolenku, nebolo to k moru, 
ale do Trnavy. Musím povedať, že 
za posledné roky Trnava skrásnela, 
dostala novú podobu i čiastoč-
nú čistotu. Vždy som bol kritický 
k tomu, že Trnava bola pekná, ale 
nebola čistá. A ešte niečo, vyrastal 
som v Trnave na korze, kde som 
spoznal i moju manželku. Myslím 
si, že pešia zóna začína trocha oží-
vať, aj vďaka kaviarničkám, ktoré 
tam nájdeme. Azda to dostane po-
dobu, akú poznáme z európskych 
miest.  
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V uhorskej historiografii vzniká 
záujem o dejiny Trnavskej univerzi-
ty pomerne skoro. Už v roku 1725 
vyšla o jej vzniku a prvých rokoch 
existencie v univerzitnej tlačiarni 
monografia Vznik a rozvoj arcibis-
kupskej jezuitskej Trnavskej uni-
verzity od jej počiatkov až po rok 
1660. Pokiaľ ide o autorstvo diela, 
pripisuje sa Imrichovi Tolvajovi 
(EmericusTolvay), hoci ten nie je na 
titulnom liste spomenutý. Ako naj-
dôležitejší dôkaz jeho autorstva sa 
však uvádza, že o tri roky neskôr 
uverejnil pokračovanie, v ktorom sa 
venoval dejinám univerzity až do 
roku 1700 a v ňom sa sám označu-
je za autora aj predchádzajúceho 
diela. Práca vznikla ako promočný 
spis k promócii magistrov filozofie, 
ktorým gratulovali k akademické-
mu stupňu ich mladší spolužiaci. 
Obe Tolvajove historické diela majú 
prvoradý význam ako prameň, pre-
tože niektoré dokumenty, z ktorých 
čerpal, sa nám už nezachovali.
Autor dejín Imrich Tolvaj sa na-
rodil 8. októbra 1694 v Holíči 
a pochádzal z urodzeného rodu. 

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 
13. novembra 1709 vo Viedni. 
Noviciát absolvoval v rokoch 1710 
a 1711 vo Viedenskom Novom 
Meste. V rokoch 1712 – 1715 štu-
doval v Štajerskom Hradci filozo-
fiu a vyučoval na nižšom stupni. 
V roku 1716 učil v Bratislave gra-
matiku, ďalšie dva roky pôsobil 
ako učiteľ gramatiky a humanit-
ných vied, predseda kongregácie 
a katechéta v Trnave. V roku 
1719 vyučoval v Rábe rétoriku. 
V rokoch 1720 – 1723 študoval 
vo Viedni teológiu a v nasledu-
júcom roku vykonal v Banskej 
Bystrici tretiu probáciu. V rokoch 
1725 až 1729 pôsobil ako učiteľ 
rétoriky, profesor etiky a filozo-
fie, predseda kongregácie, du-
chovný predstavený, katechéta 
a spovedník v Trnave. Tu zložil 
2. februára 1728 aj večné sľuby. 
V rokoch 1730 – 1731 prednášal 
v Kluži kontroverzistiku a viedol 
seminár. Rok 1732 strávil v Jágri 
ako profesor kazuistiky, správca 
kostola, spovedník a konzultor. 
Medzi rokmi 1733 až 1741 pôso-
bil v Ríme ako uhorský peniten-
ciár u sv. Petra, ďalšie tri roky 
ako rektor v Budíne. V roku 1746 
vo Viedni spravoval Pázmaneum, 
v rokoch 1747 až 1749 bol rek-
torom v Kluži. Nasledujúcich 
sedem rokov viedol konvikt v Rá-
be, kde pôsobil aj ako konzultor. 
V rokoch 1757 až 1773 bol správ-
com tlačiarne v Trnave. Zomrel 
10. júla 1775 v Modrom Kameni.
Dejiny univerzity neboli jeho 
prvotinou, tou bola hrdinská 
pieseň na počesť uhorských hr-
dinov, ktorá vyšla v Trnave roku 
1718. Tolvajovo historické dielo 
zachytáva na 189 stranách ob-
dobie pred založením Trnavskej 
univerzity približne od prvej 
polovice 16. storočia až do roku 
1660. Nečlení sa na kapitoly, ale 

ľudia 
a udalosti
 1. 5. 1906 – Vo voľbách 
v Trnave zvíťazil slovenský 
národovec, redaktor, prekla-
dateľ a správca Spolku sv. 
Vojtecha MARTIN KOLLÁR, 
ktorý sa stal poslancom 
uhorského snemu za trnav-
ský okres (110. výročie). 
 5. 5. 1336 – Uhorský 
kráľ KAROL I. vydal v Trnave 
ochranný list pre obchod-
níkov používajúcich tzv. 
česko-uhorskú cestu, ktorá 
prechádzala Trnavou (680. 
výročie). 
 5. 5. 1916 – V Trnave sa 
narodil literárny historik, 
pedagóg a autor školských 
učebníc MIKULÁŠ GAŠPA-
RÍK, profesor a riaditeľ gym-
názia v Trnave, ktorý neskôr 
pôsobil na FFUK v Bratislave 
(100. výročie). 
 6. 5. 1631 – Vo Veľkých 
Trakanoch sa narodil profe-
sor Trnavskej univerzity a jej 
trojnásobný rektor LADISLAV 
SENEI (385. výročie).
 6. 5. 1771 – V Trnave 
bol vydaný štatút lekárskej 
fakulty Trnavskej univerzity 
(245. výročie). 
 9. 5. 1796 – V Hlohovci 
umrel trnavský rodák JU-
RAJ HANDERLA, kňaz, člen 
Slovenského učeného to-
varišstva a autor praktickej 
príručky včelárstva (220. 
výročie). 
 12. 5. 1791 – V Budíne 
umrel lekár, bývalý profesor 
Trnavskej univerzity a dekan 
jej Lekárskej fakulty VÁCLAV 
TRNKA (225. výročie). 
 12. 5. 1976 – V Trnave 
umrel hudobník, dirigent 
spevokolu Bradlan, pedagóg 
a odborný publicista VIK-

Erika Juríková, Trnavská univerzita, Katedra klasických jazykov
Známi a neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XIII.

Imrich Tolvaj: Ako sa v Trnave 
zišla najvyššia spoločnosť

Máj sa často označuje ako 
lásky čas, ale pre Trnavu má 
tento jarný mesiac aj „akade-
mickú príchuť“. Veď 12. mája 

1635 sa na stretnutí v Bratisla-
ve, vtedajšom Prešporku, do-
hodol kardinál Peter Pázmaň 

s vtedajším provinciálom Spo-
ločnosti Ježišovej Jurajom For-
róom a Jurajom Dobronockým 
na založení univerzity v Trna-
ve. Kardinálovi tak veľmi zá-

ležalo na existencii univerzity, 
že Dobronockému, neskôr jej 

prvému rektorovi, odovzdal 
v hotovosti značnú čiastku aj 
cisársku zmenku. Dokument, 
ktorý celý akt zaznamenáva, 

patrí k základným prameňom 
k dejinám univerzity.

história
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ľudia 
a udalosti
TOR BRÓS, ktorý pôsobil na 
PdFUK v Trnave (40. výročie). 
 16. 5. 1916 – V Šúrovciach 
sa narodil spisovateľ, pub-
licista a redaktor JOZEF ZA-
VARSKÝ, absolvent trnavské-
ho gymnázia (100. výročie).
 16. 5. 2015 – V Nitre umrel 
bývalý bratislavsko-trnavský 
pomocný biskup DOMINIK 
TÓTH, ktorému roku 2013 
mesto Trnava udelilo čestné 
občianstvo (1. výročie). 
 17. 5. 1926 – V Dolnej Súči 
sa narodil etnológ, vysoko-
školský profesor a odborný 
publicista JÁN PODOLÁK, 
zakladateľ Katedry etnológie 
a v rokoch 1999 – 2002 rektor 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave (90. narodeniny). 
 18. 5. 1966 – V Trnave 
umrel básnik, hudobník, pub-
licista a prekladateľ ŠTEFAN 
SCHULTZ, funkcionár Spolku 
sv. Vojtecha (50. výročie). 
 19. 5. 1566 – Ostrihomský 
arcibiskup MIKULÁŠ OLÁH 
zriadil v Trnave seminár pre 
výchovu kňazov, ktorý bol pr-
vým v Uhorsku (450. výročie). 
 21. 5. 1486 – Uhorský 
kráľ MATEJ I. zasiahol do 
národnostného sporu medzi 
Slovákmi a Nemcami v Trnave 
a pod hrozbou sťatia a pre-
padnutia majetku kráľovským 
mandátom prikázal, aby sa 
voľby richtára uskutočnili po-
kojne a podľa starých zvykov 
(530. výročie). 
 23. 5. 2001 – V Trnave 
slávnostne odhalili pomník 
hudobnému skladateľovi MI-
KULÁŠOVI SCHNEIDEROVI 
TRNAVSKÉMU (15. výročie). 
 23. 5. 2015 – V Trnave 
umrela spisovateľka, poetka, 

udalosti nasledujú v chronolo-
gickom slede. Spočiatku autor 
niektoré roky vynecháva, neskôr 
už postupuje rok za rokom. Ob-
dobie pred založením Trnavskej 
univerzity, okolnosti založenia 
i pôsobenie opisuje pomerne 
podrobne. Nezamlčuje spoločen-
sko-politickú situáciu v Trnave, 
ani dôvody voľby sídla univerzity 
a publikuje dôležité listiny, ktoré 
s ňou úzko súvisia. 
Dielo robí významným nielen 
téma, ale aj pomerne detailný po-
pis jednotlivých udalostí. Zásluhy 
o založenie škôl kolégia pripisuje 
predovšetkým kardinálovi Forgá-
čovi. Nasleduje opis vyučovania, 
počtu študentov i vyučovaných 
predmetov. Postupne hodnotí 
jednotlivé roky ako priaznivé či 
nepriaznivé pre vyučovací proces. 
Podrobne sa zaoberá napríklad 
povstaním Gabriela Betlena, kto-
ré bolo pre vzdelávanie neveľmi 
priaznivé.
Rokom 1635 sa konečne dostáva-
me k založeniu univerzity. Tento 
rok nepochybne patrí k najdôleži-
tejším v dejinách každej univerzity, 
a keďže v Trnave ide o univerzitu 
veľmi významnú a jej založeniu 
predchádzali namáhavé prípra-
vy, udalosti toho roka sa javia 
ako obzvlášť zaujímavé. Kardinál 
Pázmaň síce ponechal založenie 
univerzity na posledné obdobie 
svojho života, ale zakladateľskému 
aktu predchádzala rozsiahla orga-
nizačná činnosť. Stavbu univerzity 
prerokoval s generálom jezuitov 
Muciom Vitellescom a palatínom 
Mikulášom Esterházim. Od nich 
prenikli informácie do jezuitského 
kolégia v Trnave. Trnavského rek-
tora Juraja Dobronockého infor-
moval Vitellesco 4. januára 1634. 
Priamo s trnavskými jezuitami 
sa však Pázmaň skontaktoval až 
o rok, 6. januára 1635 na sneme 
v Šoprone. Vtedy upovedomil 
provinciála Juraja Forróa a Juraja 
Dobronokiho, že sa chystá založiť 
univerzitu pod vedením jezuitov, 
že sám jej daruje 60 000 zlatých 
a 40 000 zlatých v zmenke od 
cisára Ferdinanda II. 

K založeniu univerzity došlo v Bra-
tislave 12. mája 1635 na stretnutí 
kardinála Pázmaňa s Forróom 
a Dobronockým. Na schôdzi bola 
schválená aj zakladacia listina uni-
verzity. Následne bolo treba získať 
súhlas vedenia Spoločnosti Ježi-
šovej, pápeža a cisára. Nemenej 
dôležité bolo zostaviť profesorský 
zbor. Spoločnosť Ježišova vzala 
univerzitu pod svoju ochranu 23. 
júna 1635 listom generálneho 
predstaveného Spoločnosti Vitel-
lesca Pázmaňovi. Hladko získali aj 
potvrdenie od cisára Ferdinanda 
II., ktorý uznal Trnavskú univerzitu 
bulou z 18. októbra 1635. Získať 
uznanie univerzity zo strany pápe-
ža sa však nikdy nepodarilo.
Priložený úryvok z diela približuje 
práve rok 1635 a najmä krásne 
a veľkolepo opisuje deň inaugu-
rácie školy. Tak z nasledujúcich 
riadkov, ako i z celého diela silno 
cítiť autorov obdiv voči mužom, 
ktorí sa zaslúžili o založenie 
univerzity, jeho lásku k viere 
a vzdelaniu, a najmä k svojej Alma 
mater. 
„Trojnásobne priaznivý a trojná-
sobne úspešný bol deň zrodenia 
mladej univerzity: 12. máj. Bol to 
deň kvitnúceho mesiaca, čo bolo 
neklamným znamením, že toto 
sídlo vied bude raz prekvitať nie-
len množstvom mládeže, ale že sa 
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preslávi aj znamenitou učenosťou 
skvelých učiteľov. To v našich ča-
soch naradostene a s potešením 
vidíme i prežívame. Prvé krôčiky 
univerzity sme oslávili 13. novem-
bra za takej početnej prítomnosti 
najslávnejších cirkevných a svet-
ských hodnostárov, akú Trnava 
nikdy predtým nevidela: výkvet 
celej ríše sa totiž zbehol do Trnavy 
na snem nazývaný Oktaválie. Sláv-
nosť toho dňa skrášlili svojou prí-
tomnosťou všetci účastníci snemu. 
Dekrét už skôr visel pripevnený 
na stene, takže bolo všetkým dané 
na známosť, čo sa bude diať 13. 
novembra.
V samotný deň zrodu univerzi-
ty, keď povetrím zaznieval zvon 
a ľudu bolo ním dané znamenie, 
okolo deviatej hodiny ráno sa za-
čal sprievod usporiadaný podľa 
akademického zvyku a spôsobu. 
Viedol ho, ako býva zvykom, pe-
del so striebornou berlou, ktorá 
má hodnotu približne 500 zlatých 
a ktorú vtedy rodiacej sa univerzite 
daroval kardinál zakladateľ ako 
narodeninový dar. Za pedelom 
kráčal vznešený rektor so zvyš-
nými insígniami akademického 
úradu: jedných vítali ostatní jezu-
iti, druhých zasa študenti, teraz 
už novoakademici, až po nádvorie 
kardinála zakladateľa. Odtiaľ do 
najvýznamnejšej budovy kapituly 
za zvuku trúb a tympanov aj ostat-
ných prejavov verejnej priazne 
privádzala uhorská šľachta a celý 
klérus odetý do posvätných rúch. 
On sám bol odetý v kardinálskom 
purpure. V chráme odslúžil spie-
vanú omšu k Duchu svätému sám 
arcibiskup. Po skončení boho-
služby sa uvelebil na jemu určený 
trón, kde sedel pod purpurovým 
baldachýnom. Vznešenému rekto-
rovi práve založenej univerzity dal 
do rúk dekréty o založení a cisár-
skom potvrdení opatrené zlatými 
a striebornými pečaťami. Pri tom 
úkone stručne a jasne oznámil, čo 
a s akým cieľom majú robiť otco-
via zo Spoločnosti Ježišovej. Potom 
predniesol k početnému a zároveň 
urodzenému publiku svoju vycib-
renú reč páter Tomáš Jásberéni zo 

Spoločnosti Ježišovej, dekan filo-
zofickej fakulty. Tému reči zvolil 
primerane k miestu a chvíli: „Nič 
nie je pre dobro a blaho Uhorska 
lepšie než zriaďovanie univerzít“.
Slávnosť korunoval hymnus sv. 
Ambróza, ktorého začiatok zanôtil 
sám kardinál zakladateľ. Kto by 
bol schopný vyjadriť, čo všetko 
povzbudilo Uhrov k takým veľkým 
nádejam do budúcnosti? Veď ani 
tí, ktorí boli osobne prítomní, ne-
vedeli ovládať svoju radosť, keďže 
taký deň nikdy nezažili ani ich 
predkovia. Nakoniec popredné 
osobnosti z ich radov usporiadali 
univerzitnú hostinu znamenitú 
v každom smere. Zaznamenali aj 
to, koľkí muži sa zúčastnili na tejto 
slávnosti a ktorí to boli, aby sa do-
stali do večnej pamäte potomkov. 
Domnievam sa, že ich mená treba 
spomenúť. Okrem Jeho Eminencie 
zakladateľa sa zúčastnil gróf Mi-
kuláš Esterházi, palatín Uhorského 
kráľovstva, kaločský arcibiskup 
Ján Telegdy, vesprémsky biskup 
Juraj Lipai, kancelár Uhorského 
kráľovstva, ďalej gróf Adam Boťán, 
generál Zadunajska, palatínov syn 
gróf Štefan Esterházi, komorník 
svätého cisárskeho Veličenstva 
gróf Gabriel Erdödi, sriemsky bis-
kup Michal Thurzo, bratislavský 
prepošt Juraj Jakušič, opát Skalky 
Ján Pušky, ostrihomský kanonik 
Štefan Bošňák, svätojurský pre-
pošt Benedikt Kišdy, barón Daniel 
Esterházi, barón Ľudovít Ňári, 
barón Adam Forgáč, titulovaný aj 
kapitán zámku Sečany, kapitán 
hradu Pápa barón Ladislav Čáki, 
kapitán fiľakovského hradu barón 
František Vešeléni, radca bratislav-
skej komory Imrich Berčéni, radca 
tej istej komory Ján Toroš, kapitán 
ďarmotského hradu Ján Kéri, tr-
navský mešťanosta pán Ján Boka 
a trnavský radný pán Pavol Santa. 
Prišli sem aj osobitne pozvaní vy-
nikajúci predstavitelia Spoločnosti 
Ježišovej, učitelia starobylej a pre-
slávenej viedenskej univerzity, 
aby túto udalosť ozdobili svojou 
prítomnosťou. Boli to veľadôstojný 
otec Viliam Lamormaini, predsta-
vený probačného domu vo Viedni, 

ľudia 
a udalosti
novinárka, publicistka a uči-
teľka EVA KOPÚNKOVÁ (1. 
výročie). 
 24. 5. 1881 – V Trnave sa 
narodil hudobný skladateľ, 
priekopník slovenskej národ-
nej hudby a pedagóg MIKU-
LÁŠ SCHNEIDER TRNAVSKÝ, 
regenschori Dómu sv. Mi-
kuláša v Trnave a zostaviteľ 
Jednotného katolíckeho 
spevníka, ktorému roku 1998 
Trnava udelila Cenu mesta 
in memoriam za celoživotné 
dielo (135. výročie). 
 25. 5. 1906 – V Trnave 
umrel literárny historik, pub-
licista, prekladateľ, pedagóg 
a kňaz JOZEF KLIMSTEIN, 
profesor a riaditeľ trnavského 
gymnázia (110. výročie). 
 28. 5. 1916 – V New Yorku 
sa narodil slovenský historik 
a pedagóg JAROSLAV DUB-
NICKÝ, absolvent trnavského 
gymnázia a autor monografie 
o Univerzitnom kostole v Tr-
nave (100. výročie). 
 28. 5. 1946 – V Trnave 
sa narodil stredoškolský 
pedagóg, autor divadelných 
hier a ochotnícky herec OTO 
MARKOVIČ, absolvent trnav-
ského gymnázia a neskorší 
riaditeľ gymnázia v Dolnom 
Kubíne (70. výročie). 
 29. 5. 2006 – V Trnave 
umrel športový funkcionár, 
tréner a stredoškolský peda-
góg JÁN BUTKO, spoluza-
kladateľ atletického oddielu 
Slávia Trnava (10. výročie). 
 31. 5. 1676 – V Petöháza 
v dnešnom Maďarsku sa na-
rodil profesor a v rokoch 1730 
– 32 aj rektor Trnavskej uni-
verzity FRANTIŠEK KEČKÉŠ 
(340. výročie). P.R.  
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teológ a spovedník svätého cisár-
skeho a kráľovského Veličenstva 
veľadôstojný otec Krištof Ziegler, 
spovedník mohučského kurfirsta 
veľadôstojný otec Ambróz Pinalo-
sa, kazateľ najjasnejšej španielskej 
kráľovnej veľadôstojný otec Valter 
Paulus, Belgičan z mesta Douai, 
učiteľ a profesor teológie vo Viedni 
veľadôstojný otec Vitalis Pellizero-
li, učiteľ teológie a dekan filozofie 
vo Viedni, veľadôstojný otec An-
drej Kolperger, rektor bratislav-
ského kolégia a mnohí iní. Na to, 
aby sme ich jednotlivo spomenuli, 
nemáme čas.
Ďalej tu boli vedúci predstavitelia 
univerzity: veľadôstojný otec Juraj 
Dobronocký, jej vznešený rektor, 
páter Tomáš Jásberéni, profesor 
kazuistiky a dekan filozofie, páter 
Štefan Keresteš, profesor kazu-
istiky a kontroverzistiky, dekan 
jazykov, profesor logiky páter 
Martin Palkovič, profesor rétoriky 
páter Juraj Haman, magister Juraj 
Budaj, učiteľ poetiky, magister Ján 
Nádaši, učiteľ syntaxe, magister 
Michal Lučič, učiteľ gramatiky, 
magister František Topoš, učiteľ 
druhej triedy základov, magister 
Andrej Helešvéni, učiteľ najnižšej 
triedy gramatiky. Nasledujúci deň 
profesor Martin Palkovič verejne 
otvoril univerzitné prednášky 
veľmi elegantným výkladom ra-
cionálnej filozofie. Onen deň bol 
nepochybne najvýznamnejším 
dňom celého roka a zdalo sa, že 
jeho verná podoba sa zopako-
vala 23. decembra, keď bol na 
počesť kardinála zakladateľa na 
javisku predvedená hra Milovaný 
Benjamín, lebo tak nazval túto 
svoju univerzitu sám zakladateľ. 
Viedla ho k tomu nie slabosť du-
cha, ale nedostatok fyzických síl, 
ktoré čoraz viac ochabovali, hoci 
aj vtedy ešte zamýšľal stále nové 
a veľkolepé veci. Príprava a celý 
postup predstavenia bol taký, že 
sám arcibiskup ho neváhal deň 
čo deň chváliť a obdivovať. Hoci 
celá udalosť vrátane rozdeľova-
nia odmien, ktoré odovzdával 
kardinál zaslúžilým, sa pretiahla 
na sedem hodín, poznamenal, že 

nepocítil nijakú ťažkosť a navyše 
bol neprestajne sústredený. Želal 
si, aby sa predstavenie natiahlo 
na viac ako doterajšie dve hodiny, 
a usporiadal slávnostné pohoste-
nie pre hercov.
Táto bezmála kráľovská Pázma-
ňova štedrosť vyvolala jasot a dô-
myselné blahoželania aj u iných 
cudzích kmeňov a národov. Ján 
Rho, člen Spoločnosti Ježišovej 
a slávny spisovateľ, ho poctil tý-
mito slovami: „Akými náukami 
tento veľký muž zušľachtil zástup, 
ktorý mu bol zverený a ktorý by 
sme sotva mohli rad-radom vypo-
čítať, veľmi jasne ukáže prírastok 
uhorskej šľachty na katolíckej 
strane. Lebo keď sa Peter namá-
hal zo všetkých síl a burcoval 
všetko božské i ľudské, predsa 
sa nakoniec dosiahlo, že ona 
bojovná šľachta a takmer všetci 
predáci sa konečne spamätávali 
a zasa vracali do lona starosláv-
nej Matky. Zavrhli domnienky 
a ostatné obludy neresti, za ktoré 
v dôsledku Božej odplaty barbari 
najskôr trápili slávne kráľovstvo 
a vzápätí im boli zradou vydané 
jeho skvosty. Potom aby usilovne 
pomáhal aj naďalej svojim nasle-
dovníkom, nanajvýš veľkodušne 
založil gymnázium, na ktorom 
by sa prednášali vedecké schop-
nosti a všetky náuky. O to sa, ako 
čítame, pokúsil už Matej Korvín, 
ale nemohol to dosiahnuť. Zdá sa 
teda, že uhorská viera, keďže je 
chránená takým veľkým ochran-
com, sa už môže spoľahnúť na 
vlastné prostriedky a nebude 
zaostávať za Španielskom, ktoré 
sa môže pýšiť svojím Ximenézom 
a Komplutenskou akadémiou, 
lebo môže poukázať na svojho 
Petra Pázmaňa.
Pravda, Pázmaň sa neuspokojil 
s tým, že založil univerzitu. Myslel 
takisto na to, aby aj iné duchov-
né osoby a veľmožov podnietil 
k tomu, aby sa so zreteľom na 
politický stav ríše odhodlali na 
čosi podobné. Preto k sebe pozval 
palatína Uhorského kráľovstva 
Mikuláša Esterháziho, vesprém-
skeho biskupa Juraja Lipaia zo 

Zomboru a správcu Bratislavskej 
komory grófa Pavla Pálfiho. Privie-
dol ich do jedálne kolégia a vážne 
sa s nimi radil, akými spôsobmi 
a prostriedkami sa dajú v Uhorsku 
rozmnožiť kolégiá Spoločnosti 
Ježišovej. Pravdepodobne pri tej 
príležitosti boli zasiate semienka 
onej štedrosti, ktorú časom všetci 
títo mocní muži Spoločnosti preu-
kázali. Lebo Mikuláš Esterházi dal 
vystavať tento skvostný trnavský 
chrám, ktorý obdivujeme a zve-
ľaďujeme, Pavol Pálfi daroval sklá 
zo svojej sklárskej dielne na všetky 
okná nového kolégia, ktoré bolo 
naozaj veľmi rozsiahle, čo musí 
pokladať za nemalý dôkaz dob-
ročinnosti každý, kto si uvedomí, 
koľko a aké veľké okná má taká 
veľká budova. Dokonca Juraj Lipai, 
keď už nosil ostrihomskú mitru, 
zažiaril Uhorsku jasnejšie, keď 
v Trenčíne zároveň s chrámom ne-
menej štedro ako veľkolepo založil 
kolégium a probačný dom. 

Literatúra:
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2014. Nitra: Garmond, 2015, s. 
24-32.
Šimončič, Jozef – Škoviera, Daniel: 
Trnavská univerzita v dokumen-
toch (1635 – 1998). Bratislava 
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[Tolvay, Emericus]: Ortus et prog-
ressusalmaearchiepiscopalisSocie-
tatisIesuUniversitatisTyrnaviensis 
a primisilliusinitiis ad annu-
musque 1660. Tyrnaviae: Typi-
sacademicis per FridericumGall 
1725. 189 s. 

Súťažná otázka: 
Kto bol prvým rektorom historickej 
Trnavskej univerzity?
Správne odpovede zasielajte do 
20. mája 2016 na adresu: Katedra 
klasických jazykov, Filozofická 
fakulta Trnavskej univerzity, Hor-
nopotočná 23, 918 43 Trnava, ale-
bo emailom na klasjaz@truni.sk. 
Z účastníkov súťaže vyžrebujeme 
jedného, ktorý získa knižnú cenu. 
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Na trnavskom korze v minulosti...

Korzo ale nebola dobová trnav-
ská špecialita. Bratislava mala 
tiež svoje korzo a veríme, že 
táto móda prišla ešte oveľa skôr 
z Viedne či Pešti. Všetko, čo 
považovali vtedajšie generácie 
Trnavčanov za „pokrokové“, po-
chádzalo práve odtiaľ. Spomeňme 
len na film Štvorylka, keď si dámy 
dávali šiť u krajčíra šaty na bál. 
Museli byť „ako z Pešti“. 
Tak veru! Korzo malo v Trnave 
dlhú tradíciu. V novinách Nové 
Slovensko z roku 1932 vyšiel 
o korze článok, v ktorom ho autor 
prirovnáva pestrosťou k uličke 
Orientu. Hovorí aj: „Viete asi, že 
korzá sú dve. Ľavú stranu zaujali 
vojaci, „Slovenky“ a slúžky. Pravá 
strana patrí „tým lepším“, totiž 
študentom, úradníkom, bývalým 
murárom (a teraz väčšinou úrad-
níkom) a iným. Stane sa niekedy, 
že korzá sú aj pomiešané, ale to 
býva málokedy... Tiahne k dva-
nástej a korzo sa vyprázdňuje. 
Obdivujem všetkých, ktorí navšte-
vujú korzo vytrvale. Veď chodiť 
dve – tri hodiny v mraze alebo 
v horúčosti po hrboľatom chodní-
ku je hotové hrdinstvo.“1

Magda Šruteková-Žambokrétzky 
na korzo zaspomínala v trnavči-
ne (pozn.: prepis bez ypsilonov 
sa číta tvrdo): „Mladí ludé bi si 
nevedzeli prectavit nedzelu bes 
teho, abi neišli po kostole na šes-
tákové korzo. Po patákovém sa 
išlo len tedi, ket sa négdo voladze 
ponáhlal. Šestákové korzo bolo na 
téj strane, dze je špitálik a Kostol 
svatéj Heleny. Na chonníku sa išlo 
po polovice tam a vella spátki. 

Teda šeci sa vidzeli, skritizuvali 
oblečenní a chodzilo sa po dvoch. 
Korzo bolo precpaté až do obeda, 
kedi každí mašíruval domov na 
sváteční obed.“2

Po vojne, koncom štyridsiatych 
rokov, boli kráľmi korza mladí 
chlapci, ktorých volali „potápká-

ri“. Mali záľubu v obliekaní, nosili 
dobre šité saká a kratší typ no-
havíc s pukmi a manžetou, tenšie 
kravaty, na hlave nechýbal klobúk 
a obuté mali vŕzgavé topánky so 
semišom, do ktorých nosili krikľa-
vé ponožky. V Trnave k nim údaj-
ne patril aj Lotár Radványi, neskôr 

Simona Jurčová a Peter Horváth

Po zime nastali dni, keď slnko zaleje trnavskú hlavnú ulicu a okolo obeda sa oteplí. Trnavčanov 
to inšpiruje k posedávaniu na lavičkách a terasách kaviarní, ktoré sa postupne začali objavovať 
na pešej zóne. V minulosti sa situácia na korze asi veľmi nelíšila od tej dnešnej. Báčikovia se-
deli pred Hermannovou kaviarňou, spokojne bafkali fajočky a poškuľovali po mladých slúžtič-
kách, ktoré prišli z myjavských kopaníc do mesta do služby v nejakej nóbl rodine. Dievčence, krv 
a mlieko, hanblivo uhýbali obdivným pohľadom, sem-tam niektorú zalial rumenec, ako sa náhlila 
s košíkom z trhu. Trvalo však iba chvíľu, kým si navykli mestským móresom a začlenili sa na 
„patákové korzo“.

Trnavská Dolná hrubá  ulica na začiatku 20. storočia, pohľadnica, zdroj: Jozef Benko

Na trnavskom námestí začiatkom 20. storočia, pohľadnica, zdroj: Jozef Benko
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herec Krajového divadla.3

Korzo bolo odnepamäti vlastne 
taká „zoznamka“ pre mladých. 
Miesto inzerátu si tam vyšli 
poobzerať potenciálne zná-
mosti. Dievčatá preberali vkus 
v oblečení a zaujímali sa najmä 
o športovcov, ktorí nikdy na kor-
ze nechýbali. Za prvej republiky 
boli hviezdami futbalisti Rapidu, 
o polstoročie neskôr futbalisti 
Spartaka. Ale aj hádzanári, bas-
ketbalisti alebo muzikanti...
Skúsime si zaspomínať na trnav-
ské korzo šesťdesiatych rokov 
spolu s jeho aktívnym pamätní-
kom Petrom Horváthom. 

 Aké sú Vaše prvé spomienky 
na korzo?
- Priznám sa, že som sa narodil 
a vyrastal na Hlavnej ulici. Pokiaľ 
moji priatelia doma na otázku ro-
dičov „kam ideš?“ odpovedali „do 
mesta,“ ja som na rovnakú otázku 
mohol jednoducho povedať „idem 
von.“ Táto vzácna poloha nášho 
domu podmienila aj môj štýl 
života. Bol som tak trochu „hore-
nos“, že som „echtovný mešťan“, 
i keď som to nejako zvlášť ne-
deklaroval. Prvý dotyk s korzom 
som vnímal ešte ako dieťa u nás 
doma, kde sa mu hovorilo jedno-
ducho „špacírplac“. Tento kultový 
priestor som mal možnosť za tie 
roky prejsť ako málokto. Ako mla-
dý chalan som s miernym obdi-
vom pokukával okrem pekných 
dievčat aj po tzv. kráľoch korza. 
Čo teda bolo korzo? Ešte za mo-
narchie bolo korzo prezentáciou 
nóbl spoločnosti, za prvej repub-
liky sa delilo podľa sociálnych 
vrstiev a za mojich mladých čias 
to bolo miesto stretnutí ľudí rôz-
nych spoločenských skupín bez 
rozdielu veku a pohlavia. Od ne-
pamäti bola korzom hlavná trnav-
ská ulica. Korzo malo svoje zauží-
vané pravidlá, všetci sa tolerovali, 
mohol sem prísť každý, nešpicľo-
valo sa a drobné konflikty sa kon-
čili v bočných uličkách. Chodilo 
sa vo dvojiciach jedným smerom 
od námestia cez hlavnú ulicu po 

Na Masarykovej ulici za prvej republiky, pohľadnica, zdroj: Jozef Benko

Trnavská ulica okolo roku 1940, fotografia zdroj:

Ulica Februárového víťazstva v päťdesiatych rokoch 20. storočia, pohľadnica, 
zdroj: Jozef Benko
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Kostolík sv. Heleny a späť. Tento 
maratón niekedy trval tri – štyri 
hodiny. Mimochodom, jedno „ko-
lečko“ na korze malo asi dvakrát 
štyristo metrov. Prechádzka, po-
vedzme s desiatimi „kolečkami“, 
už mala osem kilometrov. Preto 
nemuseli Trnavčania chodiť na 
iné pešie túry.
 Kedy sa v Trnave „korzova-
lo“ a čo všetko to vlastne zna-
menalo?
- Korzo bolo každý deň vo ve-
černých hodinách a v nedeľu aj 
dopoludnia. Diskutovalo sa, pred-
vádzala sa tu móda, chalani začali 
nosiť módne košele a texasky, 
ktoré sa nosili zo zahraničia, alebo 
kupovali v Tuzexe. Dievčatá uka-
zovali okrem nôh svoje minisukne, 
najmódnejšie topánky, kabelky 
a zvyčajne lacnú bižutériu. Chlapci 
pohľadmi provokovali dievčatá, 
ktoré si vyberali možného „fra-
jera“. Všetko malo náležitú etiku 
a pravidlá. Okrem pozvaní na ran-
de či diskotéku sa tu dohadovali 
výmenné kšefty, ale aj zostavy na 
horské pešie túry alebo cyklistické 
aktivity. Korzo bolo najhustejšie 
večer pri Kryme, tam sa z letnej 
záhrady ozývala živá hudba. Tu 
začínalo veľa trnavských kapiel, zo 
speváčok napríklad Eva Kostolány-
iová, Marika Škultétyová a mnoho 
iných.
 Ja som zasa počula, že naj-
väčšie korzo bývalo po polnoč-
nej omši na Vianoce. Vtedy sa 
tam vraj stretli skutočne všetci, 
aj tí, ktorí inak chodili na korzo 
iba sporadicky. Inak, na kor-
ze sa bežne stretávali predo-
všetkým mladí ľudia z celého 
mesta. Dalo by sa povedať, že 
to bola generačná záležitosť. 
Ako sa vtedy delila táto spoloč-
nosť, aké skupiny tvorili mladú 
generáciu Trnavčanov v období 
vašej mladosti? 
- Dôležitou skupinou korza boli 
rôzne lokálne klany, reprezen-
tujúce štvrte mesta. Mali svoje 
presné miesta na „grupovanie“. 
Delili si teritórium „mocenských 
záujmov“. Medzi nimi bola silná 

partia Egzecírčanov, Tulipánčárov, 
vplyvná bola aj skupina Musta-
fovcov, ale rešpekt mali hlavne 
tzv. trnafskí štrici. V tom čase sa 
exoticky obliekali, do popredia 
dávali vypasované nohavice, vyp-
nuté hrude a potetované ruky.
Korzo malo svoje pravidlá a reš-
pektovanú hierarchiu. Do „first“ 
kategórie patrili v mojom čase 
športovci, herci, hudobníci, 

umelci a známe osobnosti mesta, 
samozrejme, aj s manželkami či 
s priateľkami. Tu sa obdivovala 
elegancia krásnych dám či ležér-
nosť futbalových hviezd. Už vtedy 
sme ich volali „Bíli andeli“. Záži-
tok bol vidieť naživo Toni báčiho 
Malatinského či Hatrla Adamca, 

Trnava s mestskou vežou okolo roku 1950, 
pohľadnica, zdroj: Jozef Benko Štefan Kandel sa učil za predavača u Po-

metlu v Slovenskej nákupni a patril medzi 
trnavských potápkárov, fotografia z roku 
1949, zdroj: Jozef Kandel

Lordi trnavského korza, „kavárenskí šimli“ 
Récky, Kmety, Fandel (futbalista Alojz Fan-
del), foto zo začiatku 60. rokov, zdroj: archív 
Petra Horvátha

Tri grácie trnavského korza, Marta, Hana 
(Adamcová) a Elena (Jarábková), foto 
z polovice 60. rokov, zdroj: archív Petra 
Horvátha
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Patina Dobiáša, Bubukina Ma-
jerníka, Laciho Kunu, elegána 
Valeriána Šveca či kapitána Šablu 
Jarábka, ako sa prebehli po korze 
a zabočili do Krymu. Podobnú 
popularitu však mali vtedy aj tr-
navskí hádzanári, kulturisti, ka-
ratisti, boxeri a iní športovci, ktorí 
v tom čase predstavovali špičky 
federálnej reprezentácie. 
 Kam ste patrili vy?
- Ja som bol súčasťou hudobnej 
partie, ktorá sa na korze predvá-
dzala novými vinylovými LP-čka-
mi. Ako vysokoškolák som často 
nosil najnovšie zahraničné hity 
priamo z bratislavského korza. Na 
korze sa „čendžovali“ platne, aby 
sa potom doma robili nahrávky 
na magnetofón Sonet duo, a tie 
magnetofónové pásky sa ďalej 
požičiavali. 
Nech sme my chalani robili čo-
koľvek, stredom záujmu aj tak 
boli pekné dievčatá. A v Trnave 
ich vždy bolo neúrekom. Korzo 
rozkvitlo na sklonku šesťdesia-
tych rokov mimoriadnou módnou 
vlnou – dievčatá, najmä študent-
ky, začali nosiť minisukne. A bolo 
sa na čo dívať! Sukne sa pomaly 
skracovali, až siahali tesne pod 
zadočky. Bolo zaujímavé, že táto 
móda vtedy zasiahla aj dámy 
v strednom veku. Chalani nosili 
buď „rokáče“, alebo „tvisťáky“. 
Keď pršalo, mnohí sa pýšili „šuš-
ťákmi“ – pršiplášťami kupovaný-
mi v Tuzexe, či v zahraničí.
 Korzo malo v každom obdo-
bí svoje známe tváre, ktoré sa 
stretávali v kultových podni-
koch. Tam sa iste udialo veľa 
príbehov, na ktoré sa potom 
ešte dlho spomínalo...
- Kvôli autenticite spomeniem 
jeden príbeh. Ako je známe, 
v roku 1968 futbalisti „Bíli an-
deli“ získali prvý federálny titul 
majstra republiky. Neskôr získali 
ešte štyri ďalšie, ale najviac sa 
oslavoval práve ten prvý. Eufória 
v meste trvala niekoľko týždňov 
a prenikla najmä do krčiem, ale 
i do kaviarne Krym. Oslavovalo 
sa, viedli sa vášnivé debaty a, 

Ulica Februárového víťazstva v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, pohľadnica, zdroj: Jozef Benko

Invázia minisukní na námestí, fotografia z roku 1969, zdroj: archív Petra Horvátha

Na korze, zdroj: Štefan Chovančák a Fotky stará Trnava
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samozrejme, pritom sa náležite 
popíjalo. Spomínam si na známu 
Trnavčanku Martušku Forischovú, 
ktorá nesmela chýbať, keď bola 
niekde dobrá nálada, ako sadla za 
klavír a svojou typickou „trnafči-
nou“ zahlásila: „Očúvajte, šag vy 
any nepoznáte trnafskú hymnu!“ 
Začala hrať a spievať: „Fazulová 
poléfka / a makové slíže, / do nás 
vystát nemóže, / nech nám rit 
......“ Jasné, že spoločnosť hym-
nu poznala a zborovo s Martou 
zaspievala ešte dve ďalšie slohy, 
ktoré však nemožno v slušnom 
mestskom časopise citovať... 
 Tak toto som nevedela, čo sa 
korza týka, som len „ščenec“. 
Ja mám na korzo dve spomien-
ky. Prvá je z 21. augusta 1968 
a nasledujúcich dní, kedy ma 
po ňom ako päťročnú neúnav-
ne vláčila moja staršia sestra, 
ktorá čítala všetko, čo bolo po 
výkladoch a stenách nalepe-
né. Druhá je približne z rokov 
1977 – 78, keď ma už ako 
„-násťročnú“ vtiahlo do davu 
korzujúcej sa mládeže s kornú-
tikom zmrzliny od Juhoslovana 
v ruke. Korzo v Trnave sa asi 
skončilo spolu s travertínovým 
námestím a s premenou hlavnej 
ulice na pešiu zónu. Kam sa tá 
mládež potom podela?
- Pokiaľ sa pamätám, zlaté časy 
korza sa skončili po roku 1988, 
keď vznikla „prvá pešia zóna“. 
Zrušili sa dva chodníky popri do-
moch, a teda aj trasa korzovania. 
Mládež pokračovala v stretávaní, 
tvorili sa hlúčiky, ktoré sa potom 
usadili do pivární, kaviarní a let-
ných záhrad – do Krymu, na Sta-
rú poštu, do Pezinskej a veľa ich 
skončilo v mládežníckom klube 
Fortuna.
 Kult trnavčiny na trnavskom 
korze bol nedotknuteľný. Spo-
meňme ešte zopár typických 
trnavských viet...
- Na trnavskom korze bola spi-
sovná slovenčina po dlhé roky 
cudzou rečou, komunikovalo sa 
v „trnafčine“. Oneskorenca na 
korze vítali: „Jebénci, a dze si bol 

do ščulku?“ Mamy neskoro večer 
po korze vítali doma svoje dcéry 
otázkou: „Dze si tolko libruva-
la?“ Keď niekto povedal: „Ideme 
do Tálika,“ znamenalo to, že sa 
ide do kaviarne Krym, po starom 
Thalmeiner. Ak niekto na korze 
hovoril spisovne, mohol počuť 
takúto vetu: „Dajte mu po papuli, 
čo tu tak makčí!“ Keď na otázku 
„čo je henten taký ofačuvaný?“ 
bola odpoveď: „Ále, skydol sa 
s kolesom do krípopy,“ zname-
nalo to, že ten obviazaný chalan 
spadol s bicyklom do priekopy. 

Keď sa na niekoho povedalo 
„serem na neho z meskéj veže,“ 
dotyčný bol takpovediac odpísa-
ný. Ak niekto „mlel s hubu samé 
faciny,“ znamenalo to, že táral 
a ak si niekto „robil z huby rit,“ 
tak hovoril zakaždým ináč, a keď 
ste dostali „hrubé hodziny,“ tak 
ste mali „figu borovú,“ teda nič... 
A takto by sa dalo pokračovať 
ďalej, Trnavčania vedia, o čom 
hovorím...

Večer sa z korza zakotvilo v záhrade kaviar-
ne Krym, manželia Horváthovci, fotografia 
z 20. 6. 1971, zdroj: archív Petra Horvátha

The Breakres na námestí, júl 1966, zľava: 
Marian Remenár, Peter Bonzo Radványi, 
Fero Bartoš, Marián Mike Kramár, manažér 
skupiny Peter Horváth, Laco Bartoš, zdroj: 
archív Bonza Radványiho

Študentka Jana K. vychystaná na korzo, 
1971, zdroj: archív Petra Horvátha

Mesto plné ľudí , fotografia Blažeja Vitteka
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Pridáme výber z „echtovných vý-
razov“, ktoré Peter Horváth zapí-
sal pre svoj Slovár z trnavského 
„šestákového i patákového korza“ 
v roku 1969 (konzervatívnym čita-
teľom sa ospravedlňujeme). 

drotuár – chodník
žbrílat – chodiť len tak, bez cieľa
labzuvat – túlať sa do neskorých 
hodín
porát – ešte 
furtomfurt – ešte stále
krachelka – lacná limonáda
bravza – šumienka
hrubá u ježovitov – hlavná omša 
v jezuitskom kostole
farálko – sympatický mladý kňaz
ide od luteránov – prišiel z evan-
jelického kostola
žid – všeobecný výraz pre šetr-
ného, ale aj lakomého človeka 
poliš – policajt
komouš – komunista
eštébak – všeobecne udavač 
boľševik – Rus, ale aj ZSSR, ko-
munistický režim
čuranda – puberťáčka
ščena, ščenec – príliš mladý 
človek
kost – pekné dievča
svatá kost – netýkavka (počestné 
dievča)
olízaný ksicht – vymaľované, 
našminkované dievča
lafna – dievča so zlou povesťou
šnufluvat – hľadať, prehrabávať 
sa v kabelke
trnafskí štrici – frajeri korza
cvíder – dospievajúci chlapec 
frajír – pekný chalan
nikimbrat – rezervovaný, nesym-
patický „odľud“
Egzecíran – človek zo štvrti Ko-
pánka
egzecíran – bitkár
Lájoš – človek s prízvukom z juž-
ného Slovenska
Prešpurák – Bratislavčan
hornák – človek pochádzajúci zo 
severu Slovenska
šik ancúg – pekný oblek
rokáče – úzke rúrové nohavice
twistáky – rozšírené zvonovité 
nohavice „a la Rolling Stones“
nóbl štrimfle – dámske pančuchy 
„nylonky“

budapeštanky – elegantné vŕz-
gavé topánky, ktoré nosili o. i. 
brankár Imrich Stacho (Capan), 
Anton Malatinský (Toni báči), 
Stano Jarábek (Šabla) či Jozef 
Adamec (Hatrlo)
diskáč – zábava, diskotéka
lepák – pomalý tanec vo dvojici 
(telo na telo)
štelung – pekný vzhľad
Kamenáč – Kamenný mlyn, 
miesto, kde sa „randilo“
šmajchlcimra – miestnosť na par-
ty vo dvojici (pozn.: Prešpuráci 
k nám na korzo prepašovali aj 
drsnejší ekvivalent „šmikna“)
A na záver typické trnavské sloveso 

ondzit – vo význame niečo robiť. 
Výraz nahrádza niektoré činnosti, 
napr. neondzi sa – nepredvádzaj 
sa, ale aj neokúňaj sa. 

Zdroj: 
Nižňanský, Jozef a Palkovič, Kon-
štantín. Nárečie Trnavy a jej naj-
bližšieho okolia. In: Dejiny Trnavy. 
Obzor Bratislava, 1988, 
s. 397 – 433
1 Na korze. In: Nové Slovensko. 1932, 
č. 9
2 Horváth, Peter: Malý Slovár trnaf-
sko-slovenský, alebo všeličo o tr-
nafském nárečí. Trnava, 1998, s. 28
3 Informátor: Jozef Kandel z Trnavy

Námestie, fotografia Jána Motulku

Trnavskí chlapci na opušťáku, zdroj: súkromný archív Petra Císara
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Rok 2016 vyhlásila Matica sloven-
ská za Rok Svetozára Hurbana 
- Vajanského (16. 1. 1847, Hlboké 
– 17. 8. 1916, Martin). Deje sa tak 
pri príležitosti stého výročia úmrtia 
nášho významného literárneho 
kritika, politika, publicistu a spiso-
vateľa (autor noviel Podivíni, Babie 
leto, V malom meste, Letiace tiene, 
románov Pustokvet, Koreň a vý-
honky, Kotlín, mnohých cestopisov 
a básní). 
Život Svetozára Hurbana-Vajanské-
ho (vlastným menom Svetozár Mi-
loslav Hurban) bol bohatý na mno-
hé zastavenia. Životné aj geogra-
fické. Vajanský študoval v Modre, 
Tešíne, rakúskom Oberschutzene, 
pruskom Stendale, Banskej Bystrici, 
na právnickej akadémii v Bratislave 
aj v Budapešti. Profesionálne sa 
snažil uplatniť vo viacerých mes-
tách terajšieho Slovenska, ba aj vo 
Viedni, v Rusku i Bulharsku. Mesto 
Trnava stojí na začiatku právnickej 
a umeleckej kariéry Hurbana-Va-
janského. Kde v Trnave býval a aký 
bol jeho život v našom meste?

Zrod právnickej kariéry 
Svetozára Hurbana a Trnava
Zo zachovanej korešpondencie 
vyplýva, že poslednú skúšku na 
právnickej akadémii v Bratislave 
zložil mladý Svetozár Hurban 18. 
júna 1870 (prímenie Vajanský mu 
navrhol redaktor Národných novín 
Viliam Pauliny-Tóth v júli 1873 
podľa svätojánskych, t. j. vajan-
ských ohňov2). Rodičom Jozefovi 
Miloslavovi a Anne, rodenej Jur-
kovičovej, v ten deň z Bratislavy 
píše: Dnes o šiestej hodine večer 

zložil som poslednú akademickú 
skúšku, a tak som sa stal absol-
vovaným právnikom. Vysvedčenie, 
ktoré sa volá „absolutórium“ stojí 
ale 5 zl. r. čísla. Všetky skúšky som 
statočne poskladal.3 Ešte koncom 
septembra 1870 je v Bratislave, 
ale už plánuje, že sa zapíše do 4. 
ročníka právnickej fakulty v Pešti. 
Medzitým nastúpil na právnickú 
prax najskôr u právnika Mudroňa 
v Bratislave, v novembri 1870 už 
pracuje ako koncipient u advokáta 
Kutlíka v Trnave. V liste otcovi z 26. 
novembra 1870, datovaný v Trnave, 
podrobne naznačuje, ako sa mu 
v našom meste darí: Drahý apen-
ko! Už som okoštoval cez dva dni 
filisterský život. ...Pán Kutlík mňa 
dobre prijal, uvidíme, ako bude 
ďalej. Spávam v osobitnej nekúre-
nej chyži, od 8 – 12 píšem v kan-
celárii, od 2 – 5 opäť. Nato hrám 
s p. principálom u Bartoňka jeden 
deň šach, druhý biliard. O siedmej 
sa ide do Besedy, stadiaľto k veče-
ri, a potom som svoj až do spania. 
Je to pracovitý život, ale mám hod-
nú chuť k nemu. Sumárne žaloby 
už sám strúham, dnes som ich 
šesť naškrabal. Moja adresa zneje: 
Koncipient u p. Kutlíka, Divadelná 
91 (Theatergasse, Színházutca 91)4

Kutlíkovci, slovenská kultúra 
v Trnave a Svetozár Hurban
V Trnave bol život nášho národov-
ca spätý s advokátom Kutlíkom 
a jeho rodinou. A to tak po pracov-
nej, ako aj spoločenskej stránke. 
O koho šlo? 
Vendelín Bohboj Kutlík (5. 4. 1834, 
Stará Pazova – 4. 6. 1904, Brati-

slava) bol úspešný advokát, talen-
tovaný básnik a publicista, pod-
porovateľ slovenských študentov. 
Priatelia ho nazývali jednoducho 
„Vendko“. Advokátsku kanceláriu 
si V. B. Kutlík otvoril v Trnave v ro-
ku 1867 a pôsobil v našom meste 
až do roku 1874, keď prešiel do 
Bratislavy, kde aj zomrel.5 Do Tr-
navy priviedol aj svoju manželku 
Boženu, dcéru národovca Michala 
Miroslava Hodžu. Z pani Boženy 
sa stala významná organizátorka 
slovenského kultúrneho života 
v Trnave. Spolu s manželom orga-
nizovali v Trnave najmä slovenské 
ochotnícke divadelné predstavenia. 
Pravotár Vendko Kutlík okrem svo-
jich kultúrnych aktivít kandidoval 
v júni 1872 (neúspešne) za trnav-
ský okres do uhorského snemu.6 
Svetozár Hurban bol v styku s Kut-

1 Petrus, Pavol: Vajanský zblízka. Výber listov. Bratislava: Tatran, 1987, s. 30-31
2 Svetozár Hurban-Vajanský. In: Čepan Oskár a kol.: Literatúra 2. polovice 19. storočia. Bratislava. Vydavateľstvo SAV, 1965. s. 603
3 Petrus, Pavol: Vajanský zblízka. Výber listov. Bratislava: Tatran, 1987, s. 33
4 Petrus, Pavol: Vajanský zblízka. Výber listov. Bratislava: Tatran, 1987, s. 38
5 Kerecman, Peter: Vendelín Bohboj Kutlík. In: http://nasaadvokacia.sk/v_kutlik.html
6 Národné noviny č. 76, roč. III z 27. júna 1872. In: Dopisy. Trnava

Svetozár Hurban (Vajanský) v Trnave
Jana Judinyová

Tvoj lístok som dostal v Trnave od Kutlíka. Včera večer sme dorazili do Požuňa. Divadlo dopadlo dobre... Mal 
som komickú rolu, jedného biedneho básnika, čo prišiel svoje služby kniežaťu ponúkať. Rola bola síce dosť 
sprostá, ja som si ju ale spracoval sám, okorenil svojimi kompanskými vtipmi, ktoré celý dom do nesmierneho 
chachotu donášali. ... Peniaze sa veru veľmi míňali v tej Trnave, ba sa aj pomíňali! Nuž zbohom!

Svetozár Hurban: z listu otcovi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z Prešporka, 1. 2. 18701
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líkovcami ešte pred nástupom na 
svoju koncipientskú prax v Trna-
ve. Už 11. januára 1869 účinkoval 
v Trnave v hre Gróf Beňovský. Bolo 
to prvé slovenské predstavenie 
v Trnave. Uskutočnilo sa s veľkým 
úspechom, hoci sa trnavskí ma-
ďaróni dlho predtým vyhrážali, že 
predstavenie prekazia. K nerušené-
mu priebehu predstavenia prispela 
nesporne aj prítomnosť siláka 
a národovca Jána Hergota, pôvo-
dom zo Zelenča. Rodičia Hurba-
novci tiež prišli na premiéru Grófa  
Beňovského (údajne na nepohodl-
nom voze).7 
Kým v roku 1869 Svetozár Hurban 
v Trnave, takpovediac, len hosťo-
val, po nástupe na koncipientskú 
prax u Vendka Kutlíka v novembri 
1870 bol plne vtiahnutý aj 
do národného a kultúrneho života 
Trnavy. V spomínanom roku sa 
v Trnave zahralo viacero sloven-
ských predstavení. Ján Kalinčiak 
charakterizuje naše mesto v prvom 
čísle svojho Orla nasledovne: Tr-
nava navzdor všelijakým ťažkos-
tiam a prekážkam stala sa pre celý 
prešporsko-nitriansky slovenský 
vidiek strediskom a ohniskom 
rezkejšieho a krajšieho národného 
života.8 Situácia v národno-kultúr-
nom živote Slovákov bola v danom 
čase nepotešujúca. Zo slovenských 
divadelných predstavení v Trnave, 
aj tých, v ktorých účinkoval Sveto-
zár Hurban, sa čistý zisk odkladal 
na založenie Besedy slovenskej 
v našom meste. Beseda bola za-
ložená na valnom zhromaždení 
v Strelnici 13. februára 1870. Hneď 
na začiatku sa do nej prihlásilo 70 
zakladateľov a riadnych členov. 
Cieľom spolku bolo organizovať 
slovenské divadelné predstavenia, 

slovenské večierky a prednášky. 
V roku 1870 zisk z predstavení činil 
už 400 zlatých. Manželia Kutlíkov-
ci vypracovali aj stanovy Besedy, 
ktoré predložili magistrátu mesta 
Trnavy. Magistrát odovzdal stanovy 
„fiškálovi Kanovičovi, aby sa uňho 
trocha (sedem mesiacov) uležali.“ 
Stanovy Besedy mestský právnik 
a tým aj mestský magistrát neod-
poručili na schválenie uhorskému 
ministerstvu kultúry.9 Beseda bola 
po dvoch rokoch prieťahov napo-
kon v januári 1872 schválená a 21. 
januára sa malo konať slávnostné 
otvorenie spojené s tanečnou zá-
bavou, ako oznamujú Národné 
noviny č. 3 z 9. 1. 1872. 

Svetozár Hurban 
a záležitosti srdca
Z Trnavy mladý koncipient Sveto-
zár Hurban posielal listy aj svojej 
veľkej láske a neskoršej manželke 
Ide Dobrovitsovej (1851 – 1920) do 
Bratislavy. Ida pochádzala z bohatej 
bratislavskej nemeckej rodiny. Sve-
tozár Hurban-Vajanský sa oženil 
s Idou v roku 1875, rok predtým 
si založil vlastnú advokátsku prax 
v Skalici. Na nabádanie Svetozára 
Hurbana sa ešte len slečna Ida nau-
čila po slovensky a neskôr preložila 
niektoré diela Vajanského do nem-
činy. Spisovateľka Elena Maróthy-
-Šoltésová pri smrti Idy Hurbanovej 
takto charakterizovala vzťah man-
želov Idy a Svetozára Hurbanovcov: 
U Vajanského okrem vrelej náklon-
nosti k žene pridružil sa i radostný 
triumf, že on, Slovák, v neslovenskej 
spoločnosti za menejcenného pova-
žovaný, získal pre seba i pre svoju 
národnú vec ušľachtilú dušu z tam-
tej, seba za povýšenú považujúcej 
spoločnosti.10

Samotný Vajanský, hoci väčšinu 
svojich diel napísal po slovensky, 
písal tiež po nemecky.11 Celkove 
mal Vajanský k nemčine, a to 
nielen kvôli svojej manželke, pozi-
tívny vzťah. Tento vzťah pramenil 
pravdepodobne už z jeho rannej 
mladosti. Ako 16-ročného ho ro-
dičia poslali študovať na gymná-
zium do pruského Stendalu, kde 
strávil tri roky. Stalo sa tak jednak 
pre pomerne vlažný vzťah mladé-
ho Svetozára k vzdelávaniu, ale aj 
pre skromné materiálne pomery 
Hurbanovcov. No aj mladý Hurban 
bol veľmi dobre prijatý nemec-
kými evanjelickými patricijskými 
kruhmi. Vplyv nemeckej kultúry 
sa u neho potom nikdy nestratil, 
hoci slovami sa ho odriekal.12

Bezprostredne po praxi v Trnave 
Svetozár Hurban odchádza do 
Budapešti, kde dokončuje svo-
je právnické vzdelávanie. Počas 
peštianskeho obdobia mal však 

7 Podďumiersky, Gál Ján: Osvetová a sociálna práca slovenských vodcov národa v Trnave pred r. 1918. In: Trnava 1238 -1938. 
Vydala Rada mesta Trnavy na pamäť 700-ročného jubilea. Trnava 1938. Tlač: Spolok sv. Vojtecha v Trnave. s. 180
8 Podďumiersky, Gál ,Ján: Osvetová a sociálna práca slovenských vodcov národa v Trnave pred r. 1918. In: Trnava 1238 -1938. 
Vydala Rada mesta Trnavy na pamäť 700-ročného jubilea. Trnava 1938. Tlač: Spolok sv. Vojtecha v Trnave. s. 181
9 Pöstenyi, Ján: Z minulosti Trnavy do prevratu (1918). In: Trnava 1238 -1938. Vydala Rada mesta Trnavy na pamäť 700-ročné-
ho jubilea. Trnava 1938. Tlač: Spolok sv. Vojtecha v Trnave. s.61-62
10 Svetozár Hurban-Vajanský. In: Čepan Oskár a kol.: Literatúra 2. polovice 19. storočia s. 599. Bratislava. Vydavateľstvo SAV, 
1965. S. 601
11 http://sk.wikipedia.org/wiki/Svetozar_Hurban-Vajansky.
12 Svetozár Hurban-Vajanský. In: Čepan Oskár a kol.: Literatúra 2. polovice 19. storočia s. 599. Bratislava. Vydavateľstvo SAV, 
1965. S.599
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Dramaturgia Divadla Jána Palárika 
sa odhodlala k odvážnemu počinu. 
Z archívu si vybrala doteraz neu-
vedenú hru známeho dramatika 
20. storočia Štefana Králika (1909 
– 1983), ktorá sa venuje téme ob-
dobia rokov 1848 – 49 a romantic-
kému básnikovi Jankovi Kráľovi. Na 
jednej strane známy revolučný Jan-
ko Kráľ zahalený rúškom neznáma, 
na strane druhej často opakovaná 
„štátotvorná“ téma. To sú úskalia, 
ktoré sa pri inscenovaní môžu skĺz-
nuť do patetickosti. Odborná verej-
nosť sa však zhodla, že sa tvorcom 
podarilo spomínaným nástrahám 
vyhnúť. Na príčine je iste aj množ-
stvo spievanej poézie, ktorá dostáva 
vďaka autorskému zhudobneniu 
nový neošúchaný ráz a tvorí domi-
nantnú zložku inscenácie. 

Hra nie je klasickou dejovou hrou, 
skôr javiskovou kolážou, v ktorej 
sa k danej téme „vyjadrujú“ všetky 
druhy umení. Tvorcovia pripomína-

jú, že nadčasovosť zaznieva v pro-
rockých výpovediach i prirodzenej 
ľudskej a tvorivej túžbe umelca 
pretrvať, ktoré boli v podstate ideou 

Štefan Králik: Divný Janko
Úprava: Martin Timko, Viktor Kollár; dramaturgia: Martin Timko; scéna: Ján Zavarský; kostý-
my: Miroslav a Jaroslav Daubravovci; hudba: Tomáš Vravník a ďalší; choreografia: Elena Kolek 
Spasková; svetelný dizajn: Juraj Jakabčin; réžia: Viktor Kollár; účinkujú: Tomáš Vravník, Martin 
Križan, Tomáš Mosný, Miroslav Beňuš, Tibor Vokoun, Michal Blaho, Petra Blesáková alebo Lucia 
Bugalová, Mária Jedľovská a žiaci Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu v Trna-
ve. Premiéra: 23. apríla 2016 v hlavnej sále DJP v Trnave.

Martin Jurčo, foto: René Miko

aj iné aktivity. Preložil napríklad 
snemovú reč poslanca Ernesta 
Simonyiho (1821, Žabokreky nad 
Nitrou – 1882, Rijeka) o rozpočte, 
táto reč vyšla neskôr aj tlačou. 
Poslanca Simonyiho niektoré 
rakúske zdroje považujú za Slo-
váka, predložil svojho času do 
uhorského snemu návrh zákona 
o rovnoprávnosti národností 
v Uhorsku, tento návrh bol za-
mietnutý. Z Pešti mladý Hurban 
prechádza do Bratislavy, kde sa 
vracia k svojej činnosti v sloven-
sko-srbskom študentskom spolku 
Naprej, ďalej do Viedne, Skalice, 
Martina. Ako bolo spomenuté 
v úvode, život Svetozára Hur-
bana-Vajanského bol bohatý na 
mnohé životné zastavenia.

Vajanský versus Trnava 
a naopak
S. H. Vajanský na Trnavu a Trnav-
čanov nezabudol. Práve Vajanský 
dal nášmu vari najznámejšiemu 
Trnavčanovi, hudobnému skladate-
ľovi Mikulášovi Schneiderovi (1881, 
Trnava – 1958, Bratislava) v roku 
1906 prímenie „Trnavský“13, ktoré 
tento potom hrdo užíval do konca 
života. Naše mesto sa Vajanskému 
stalo istým spôsobom parciálnym 
zdrojom inšpirácie. Napríklad v ro-
máne Suchá ratolesť (vyšiel v roku 
1884) vystupuje Adela Rybárička, 
dcéra vynikajúceho hudobníka 
spoza Sivých hôr (Karpaty), za 
touto postavou sa pravdepodobne 
skrýva šumná Trnavčanka, ktorú 
Vajanský spoznal v rámci svojej 

ochotníckej činnosti v Trnave. 
Možno sa domnievať, že ide o jed-
nu z dcér regenschoriho Františka 
Ota Matzenauera. Ďalej v románe 
Na rozhraní, ktorý začal Vajanský 
písať približne v roku 1884 a nedo-
končil ho, mesto Trnavu skryl pod 
názvom Nižín.14

Ani Trnava nezabudla na Hurbana-
-Vajanského. Vydavateľstvo G. A. 
Beža v rokoch 1929 – 1931 vydalo 
súborne dvanásťzväzkové dielo 
z tvorby Svetozára Hurbana-Vajan-
ského za redakcie správcu Matice 
slovenskej Dr. Jozefa Škultétyho. 
Bežov podnik tak obnovil na Slo-
vensku Vajanskéko kult (parafráza 
citácie z dobového periodika Slo-
vák).15 Po spisovateľovi sme nazvali 
aj jednu z trnavských ulíc. 

13 http://www.regiontirnavia.sk/magnetickost-tirnavie/maly-rim/legendy-maleho-rima/mikulas-schneider-trnavsky
14 informácie od univerzitnej profesorky Evy Fordinálovej, ktorá v roku 2016 pripravuje vydanie diela Odklínanie Vajanského
15 Kotvan, Imrich: Literárna Trnava v prítomnosti. (1918-1938). In: Trnava 1238 -1938. Vydala Rada mesta Trnavy na pamäť 
700-ročného jubilea. Trnava 1938. Tlač: Spolok sv. Vojtecha v Trnave. s. 325
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celej generácie evanjelických inte-
lektuálov tohto národného kultúr-
neho prúdu 19. storočia. Aj z neho 
sa však Janko Kráľ istým spôsobom 
vyčleňoval. Trnavská inscenácia 
Divného Janka v istom zmysle 
spredmetňuje legendu, mýtus 
o našom básnikovi a nenárokuje si 
vytvárať životopisný portrét.
Autor Štefan Králik bol rodákom zo 
žilinskej časti Závodie, bol povola-
ním lekár a časť života prežil v Bra-
tislave, kde aj zomrel. Dramatickej 
tvorbe sa venoval od gymnaziál-
nych štúdií. Jeho prvou význam-
nejšou hrou boli Mozoľovci (1942). 
K jeho najznámejším hrám patria 
Trasovisko (1942), Posledná pre-
kážka (1946), Hra bez lásky (1946), 
Hra o slobode (1948), z neskorších 
Vojenský kabát Jura Jánošíka (1970) 
a Rebel (1973). Je autorom jedného 
z najpoetickejších slovenských fil-
mov: Kraj sveta Istanbul, ktorý v ro-
ku 1979 nakrútil režisér Jozef Pálka 
s Františkom Dibarborom a Ladisla-
vom Chudíkom. Známe sú aj ďalšie 
televízne tituly Štefana Králika ako 
Výlet do mladosti (nakrúcaný v Tr-
nave), či Ulička stratených snov. 
„Štefan Králik ešte v roku 1947 hru 
o Jankovi Kráľovi ponúkol Sloven-
skému národnému divadlu ako ne-
dopracovanú. Prišli však februárové 
udalosti, zmena politickej situácie 
a názorov. Hru vtedy neuviedli. Zo-
stala v Literárnom archíve v pozo-
stalosti Štefana Králika. Problémom 
nebola ľudovosť a revolučnosť 
témy, ale skôr samotná osobnosť 
autora. V predchádzajúcom ob-
dobí, teda v rokoch 1945 – 47, sa 
klasifikoval ako tvorca, ktorý akosi 
nepatrí do nového prúdenia, aj keď 
sa postupne prispôsobil. Vždy však 
zostal dobrým dramatikom, prichá-
dzal aj so zaujímavými príbehmi 
a témou, pútavými reáliami, ktoré 
už konvenovali aj dobovému úzu,“ 
hovorí divadelný historik Milan 
Polák. 
Inscenácia je však nielen o Jankovi 
Kráľovi, ale hlavne o súvislostiach 
toho obdobia, skôr o pocitoch 
a atmosfére. Dotvára to nielen su-
gestívna hudba interpretovaná na-
živo, výrazná tanečná zložka (svoj 
priestor dostávajú mladé tanečnice 

z prostredia trnavského konzerva-
tória) a kostýmy. Ako hovorí jeden 
z upravovateľov a dramaturg Mar-
tin Timko, na Králikovo pôvodné 
dielo bolo potrebné vytvoriť istú 
kompaktnú nadstavbu. „Hľadali 
sme s režisérom schodnú cestu. 
Ten text vyzeral ako sled fragmen-
tov s výstupmi, ktorých základným 
leitmotívom bola téma revolúcie. 
V bizarných a malých scénach sa 
objavovali súvislosti z reality zo 
života Janka Kráľa – vzbura v Prí-
belciach, ktorú organizovali s Rota-
ridesom, všetko v rovine mýtu revo-
lúcie. Rozmýšľali sme, že o Jankovi 
Kráľovi a obdobiach jeho života 
viac nevieme ako vieme. Preto sme 
chceli spájať poetické s reálnym, 
nadrealistickým a stvoriť spomína-
ný mýtus. Hľadali sme, čím je téma 
Králikovej hry nadčasová. Zdanlivo 
to vyzerá tak, že celý dej sa odo-
hráva okolo roku 1848 a rieši ná-
rodnooslobodzovací boj v Európe 
aj u nás, ale realita inscenácie je aj 
o našom živote. Útlaky a samoty 
zažívame v rôznych spôsoboch 
inak, ale sú pocitovo podobné, ako 
ich zažíval Janko Kráľ.“
Táto mýtická podoba je teda ste-
lesnená do Janka Kráľa a do ce-
lej generácie štúrovcov, ktorí sa 
okrajovo do pomyselného deja 
dostávajú. Niekedy práve táto časť 
inscenácie (výstup s Hurbanom, no 
najmä Štúrom a Hodžom) pôsobí 
rozpačito, aj keď nemožno uprieť 
tvorcom snahu o odpatetizovanie 
témy. „Janko Kráľ je špecifický tým, 
že vytváral mýtus už za života. Mal 
rôzne druhy prejavov, pre ktoré 
ho mali za divného. Bol však bás-
nikom, ktorý je na úrovni Byrona 
i Puškina. To znamená, že keď náš 
národ niekedy urobí ďalší krok, 
nebude ho brať len ako položku 
v povinnej literatúre, najmä pre jeho 
ducha,“ hovorí režisér Viktor Kollár 
o tom, ako pristupovali k naštudo-
vaniu hry. „Snažili sme sa vytvoriť 
syntetický typ divadla, kde spolu ko-
munikujú vizuálna, pohybová, čino-
herná i hudobná stránka,“ vysvetľuje 
a pripomína, že hlavný hrdina, pred-
staviteľ Janka Kráľa Tomáš Vravník 
je zároveň autorom hudby, aj keď 
niektoré piesne a ich naštudovanie 

vznikli ako spoločné dielo. 
Na javisku sa nielen recituje, tan-
cuje, ale niektoré postavy popri 
spievaní hrajú aj na hudobných 
nástrojoch. Nie po prvý raz sa 
tvorcovia inscenácie snažia využiť 
takýto potenciál súboru (bolo to 
tak už napríklad v hre Vrátila sa raz 
v noci). 
Ako zakliata Panna sa v inscenácii 
predstavila v premiérovej verzii 
hry Lucia Bugalová, ktorá doteraz 
v našom divadle naštudovala dve 
postavy. Jej priezvisko napovedá, 
že patrí do známej trnavskej hu-
dobníckej rodiny.„Hudobná zložka 
je v mojej postave výraznejšia, čiže 
zväčša spievam, občas pár veršov 
parlandujem. Moja postava sa má 
odlišovať od ostatných – má byť 
celkom mystická. Verše Janka Kráľa 
si takto spievaním viem viac užiť. 
Hudba význam slov celkom podpo-
rí,“ hovorí Lucia Bugalová. 
Na inscenáciu sa prišli z Bratisla-
vy pozrieť viacerí divadelní kritici 
a historici, zjavne aj preto, lebo išlo 
o uvedenie inscenácie od význam-
ného slovenského dramatika 20. 
storočia. „Je dobré si spomenúť, 
kde máme svoje začiatky, aj keď tie 
neboli vždy jednoduché. Spomenu-
la som si na martinskú inscenáciu 
Štúrovci – Koncert zrušený. Tam sa 
rovnako recitovalo a romantickom 
búrlivým spôsobom sa pripomí-
nala doba. Táto inscenácia je viac 
romanticky bôľna, clivá, niekedy až 
melancholická. Ale piesne napĺňajú 
atmosféru vrátane povkladaných 
básní. Najviac som si cenila ru-
kopis Viktora Kollára, ktorý v tejto 
hre mohol ukázať svoju poetickosť 
a schopnosť vystavať obraz. Práve 
pri tejto inscenácii som sa tešila, 
že potvrdil svoj status režiséra po-
ézie v pravom básnickom zmysle,“ 
zhodnotila hru teatrologička Dag-
mar Inštitorisová. 
Komplexnosť témy dotvára divákovi 
obsažný bulletin s prepisom roz-
siahleho rozhlasového rozhovoru 
so Štefanom Králikom z roku 1969, 
skrátenej štúdie o Jankovi Kráľo-
vi od Alexandra Matušku, a tiež 
úryvku o Kráľovom mesianizme od 
známeho literárneho vedca Oskára 
Čepana. 
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Kolektívna nenávisť je vlastne frustrácia 
a strach z neznámeho

Martin Jurčo, foto: autor

Súčasný vzrastajúci extrémizmus, 
nacionalistické tendencie, ale 
i proti rómske a proti imigrantské 
nálady, rôzne konšpiračné teórie, 
hľadanie imaginárneho vinníka, 
v neposlednom rade i výsledky 
parlamentných volieb. To dáva 
témam jeho prác akoby novú aktu-
álnosť. Peter Patyi na spomínanej 
univerzite absolvoval štúdium 
sociálnej práce (2006 – 2011). 
V tom čase mal už skúsenosť na-
príklad s prácou z občianskych 
združení Ľudia proti rasizmu či 
One Blond. Z ocenení spomeňme 
jeho úspešné študentské práce: 
1. miesto dostal za prácu s témou 
Príčiny začleňovania sa mladis-
tvých do extrémistických hnutí 
(2008), 2. miesto za prácu s témou 
Interetnické konflikty v rizikových 
regiónoch východného Slovenska 
a severných Čiech (2010), a dostal 
i Cenu primátora mesta Trnavy 
za mimoriadne študijné výsledky 
(2014). 
Peter Patyi pôsobil na mnohých 
našich i zahraničných pracovis-
kách, oblasti jeho práce doku-
mentujú témy ďalších jeho prác. 
V dizertačnej práci sa venoval 
príťažlivosti krajne pravicovo 
orientovaných subkultúr a hnutí 
v súčasnej slovenskej spoločnos-
ti. Pripravil aj výskumný projekt 
v spolupráci s riaditeľom Inštitútu 
sociologického výskumu v Ženeve 
profesorom Sandrom Cattacinom. 
Napríklad v roku 2012 prezentoval 
na univerzite v Českých Budějo-
viciach tému Súčasný stav nacio-
nalizmu v slovenskej spoločnosti 
vo vzťahu k rómskej menšine. Na 
domácej pôde Trnavskej univerzi-
ty bol hlavným riešiteľom grantu 

Syndróm skupinovo orientovanej 
animozity v slovenskej spoloč-
nosti. Aj preto sme sa ho spýtali, 
ako vníma súčasnú situáciu u nás 
a ako je možné, že také veľké per-
cento voličov v posledných voľ-
bách odovzdalo hlasy strane, ktorá 
sa netají extrémizmom.

 Možno si kladiete otázku, 
ako je možné, že sa aj v dnešnej 
modernej otvorenej dobe môže 
niekto hlásiť k nejakej ideológii, 
ktorá vychádza z nenávisti voči 
inej skupine. Veď skúsenosť 
ľudstva s vyvražďovaním v 20. 
storočí by mala byť poučením.
- Na príčine je vždy viacero spo-
lupôsobiacich prvkov. Takáto 
situácia bola napríklad aj v 20. 
rokoch 20. storočia, keď existovali 
negatívne skúsenosti z vojny, a na-
priek tomu vznikol fašizmus a jeho 
ideológia. Preto sa ťažko dá hovo-
riť, že napriek skúsenosti by sme 
mali byť nejakým spôsobom de-
jinne poučení. Existuje množstvo 
sociálnych teórií, ktoré vysvetľujú 
tento jav. Začínajú sa vyvíjať najmä 
v 50. a 60. rokoch. V súčasnosti 
je veľmi aktuálna teória sociálnej 
dezintegrácie nemeckého socio-
lóga Wilhelma Heitmeyera, ktorá 
hovorí o tom, že extrémistické ná-
lady v spoločnosti vznikajú vtedy, 
keď nie je naplnená jedna z úrovní 
integrácie jednotlivca. A tie sú 
tri: štrukturálna integrácia, ktorá 
súvisí s účasťou na tzv. „spoločen-
ských dobrách“, teda s tým, aké 
kto má zamestnanie, či má býva-
nie, aký má životný štandard či 
vzdelanie. Druhou je inštitucionál-
na integrácia – tá by mala súvisieť 
s dosahom občana na inštitúcie 

organizované štátom. Napríklad 
ide o prístup k sociálnym službám, 
zdravotníctvu, a pod. Treťou je 
kultúrno-expresívna integrácia. 
Tá zahŕňa kolektívne stotožnenie 
jednotlivca a jeho osobné vzťahy, 
teda uznanie v rodine, v práci, me-
dzi priateľmi. Nenaplnenie jednej 
z týchto úrovní spôsobí spomína-
nú dezintegráciu, ktorá vplýva na 
človeka tak, že je potom v istých 
podmienkach ochotný viac ak-
ceptovať násilie alebo sa stotožní 
s nejakou ideológiou založenou na 
kolektívnej nenávisti. 
 Pokiaľ ide o nenávisť k ne-
jakej skupine obyvateľov, ide 
o ich osobnú negatívnu skúse-
nosť a z nej sa táto nenávisť 
vytvorí, alebo ide len o pred-
sudky?
- Väčšina sa nestotožňuje na-
príklad s ideológiou fašizmu. 
Ani výsledok volieb nesúvisí so 
stotožnením voličov s ideami 
fašizmu, ale s konkrétnymi prob-
lémami vyplývajúcimi zo sociál-
nych aspektov. Napriek tomu, že 

Tento rok na jeseň mu vyjde prvá monografia, zaoberajúca sa jednou z tém, na ktorých domovsky 
pracuje na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Venuje sa problematike 
sociálnych aspektov pravicového extrémizmu, radikalizmu a nepriateľských postojov na Sloven-
sku. Peter Patyi (nar. 28. júla 1983 v Banskej Bystrici) je viac ako desať rokov Trnavčanom, a aj 
vzhľadom na jeho pracovisko mal jeden z výskumov zameraný aj na prieskum myslenia obyvate-
ľov nášho mesta. 
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spoločnosť je už aj na Slovensku 
liberálnejšia, isté nálady stále pre-
trvávajú. V kontexte s teóriou soci-
álnej dezintegrácie prišiel nemec-
ký profesor Andreas Zick s teóriou 
takzvaného syndrómu skupinovo 
orientovanej animozity, teda ne-
priateľstva. Popisuje proces ako sa 
ľudia dostanú do takéhoto postoja 
proti nejakej skupine. U nás ide 
najmä o Rómov, imigrantov, Židov, 
sexuálne menšiny a nekatolícke 
obyvateľstvo. Spomínaný profesor 
hovorí, že predsudky voči nejakej 
skupine vo väčšinovej spoločnosti 
vždy skryto existujú. Na základe 
istej spoločenskej objednávky sa 
tieto prejavy premietajú do nená-
visti voči konkrétnej skupine mimo 
väčšinovej spoločnosti. Napríklad 
v 90. rokoch to bolo s Rómami, 
potom s maďarskou menšinou, 
v čase kontroverzného referenda 
išlo o sexuálnu menšinu, a dnes 
sú to hlavne utečenci. Tento 
syndróm sa vždy prejavil najmä 
pri nejakej konkrétnej situácii ako 
sú napríklad voľby alebo nejaká 
kampaň politika. Dobre to teda 
využívajú nielen politici, ale aj mé-
diá, pre ktoré je to atraktívna téma.
 Rozmeňme si na drobné, 
o čom ste hovorili. Ak prináša 
nejaká strana pre spomínaného 
voliča, ktorý je, povedzme, v so-
ciálnej núdzi, nejaké priamo-
čiare riešenie a zároveň nejakú 
ideológiu, preňho je dôležitejšie 
to priamočiare riešenie ako spo-
mínaná ideológia. Ak by sme to 
mali premietnuť na konkrétne 
prejavy niektorých politikov, 
spomínaného voliča teda viac 
oslovuje krikľúnstvo politika 
ako jeho sympatie k nenávistnej 
ideológii. A tento volič si preto 
povie – zvolím ho a on urobí 
poriadok. 
- Asi tak sa to dá zjednodušene 
povedať. Robili sme výskum, ktorý 
nám jasne povedal, že podpora 
radikálnych ideológií je v rozmedzí 
2,8 – 4,5 %. Toľko ľudí je schop-
ných reálne akceptovať nejakú 
formu násilia a autority v štáte. To 
percento je vysoké, či nízke? Ak 
to porovnáme s výsledkami volieb 

a počtom hlasov pre extrémistov, 
tieto percentá sú nižšie. Potvrdzu-
je to, čo ste spomínali, že voliči 
nejdú po ideológii, ale po spomí-
naných priamočiarych riešeniach, 
ktoré v zásade nie sú ideologické. 
Aj spomínaný fašizmus vznikol na 
základe hospodárskych a ekono-
mických faktorov v čase krízy. A tá 
je aj teraz. 
 Porovnávali ste výsledky ná-
zorov obyvateľov Slovenska. Čo 
vám z nich vyšlo?
- Porovnávali sme slovenské dáta 
so švajčiarskymi výsledkami, 
pretože aj systém tohto výsku-
mu bol podobný a išlo o dáta zo 
ženevskej univerzity. Napríklad 
u nás máme vysokú mieru ne-
priateľských postojov voči Rómov. 
Kým vo Švajčiarsku nejde o róm-
sku tému, tam boli takéto postoje 
k imigrantom. Výskum u nás sme 
však robili v roku 2014, keď ešte 
nebola v Európe utečenecká kríza. 
Ľuďom sme dávali okrem iných 
i otázku: v prípade, že by sa také 
niečo stalo, aký by ste mali názor? 
Vyšlo nám, že miera xenofóbie je 
dosť silná, že ľudia majú do istej 
miery odmietavý postoj voči ne-
známym kultúram. Celá stredná 
Európa vykazuje v tomto meradle 
podobné výsledky. Odborníci, 
ktorí sa dlhodobo zaoberajú prob-
lematikou nenávisti, predpokladali 
už pred pätnástimi rokmi, že to 
bude mať stúpajúcu tendenciu 
a že sa aj xenofóbne politické stra-
ny budú dožadovať svojej účasti 
v parlamente. V Švajčiarsku prof. 
Cattacin alebo v Nemecku prof. 
Heitmeyer robili od roku 2000 
dlhodobé výskumy a porovnávali 
ich, čiže mohli aj predpokladať, 
aký bude vývoj. U nás sme to ne-
skúmali, až teraz je to atraktívne, 
tak sa zacielilo týmto smerom. 
Nedokážeme predpovedať, ako 
sa to bude vyvíjať, ale posledné 
výskumy naznačujú stúpajúcu ten-
denciu. To dokumentuje napríklad 
aj situácia, pokiaľ ide o voľby do 
Európskeho parlamentu a kandi-
dátov v Maďarsku, Rakúsku, ale 
aj Veľkej Británii. Tie tendencie sú 
podobné.

 Robili ste takýto výskum aj 
v Trnave medzi obyvateľmi?
- Postoje našich obyvateľov 
k týmto témam sú rozporuplné. 
Prišli sme k tomu, že sú tu silne 
proti imigračné postoje, a pritom 
najtolerantnejšie postoje sú k se-
xuálnym menšinám. Teda k té-
mam o zakladaní rodiny osobami 
rovnakého pohlavia či registrova-
ným partnerstvám. Tam občania 
vykazovali najmenej nepriateľské 
postoje. Pri otázkach prijatia 
utečencov sa Trnavčania proti 
tejto téme postavili veľmi tvrdo. 
Podľa mňa to nie je dané niečím 
špecifickým, aj v Bratislave boli 
vykazované podobné postoje. Dá 
sa to asi vysvetliť aj tým, že Trna-
va a Bratislava disponujú akýmsi 
silným lokálpatriotizmom, na 
základe ktorého často negatívne 
reagujú i na občanov Slovenska, 
pochádzajúcich z iných regiónov. 
S tým mám napríklad i ja osob-
né skúsenosti. Odmietavý postoj 
k prisťahovalcom z celkom odliš-
nej kultúry je teda do určitej miery 
možné vysvetliť aj istou regionál-
nou uzavretosťou. Ale to sú len 
moje dohady.  
 Neraz sa tieto témy nenávisti 
k rôznym skupinám obyvateľ-
stva spájajú aj s konšpiračnými 
teóriami. Dosť ich živia aj rôzne 
pofidérne časopisy a weby. 
Mýty, legendy sa vždy spájali aj 
s pomenovaním imaginárneho 
nepriateľa. V podstate aj slo-
venský štát počas druhej sveto-
vej vojny fungoval na takýchto 
základoch, čo vyvrcholilo ini-
ciatívou republiky v holokauste 
a genocíde časti obyvateľstva. 
- Súvisí to s tým, čo sme hovorili, 
teda s pocitom uznania v zamest-
naní, rodine, partnerských vzťa-
hoch. Pocit uznania vyjadruje naše 
postavenie v hierarchii spoločnosti. 
A práve konšpiračné teórie dokážu 
jednoducho vysvetliť problémy, 
ktoré v spoločnosti sú a jasne uká-
zať na domnelého vinníka. A to 
úzko súvisí s postavením jednot-
livca. Čím sa cíti byť menej spolo-
čensky uznaný, tým je náchylnejší 
takto jednoducho vysvetľovať svoje 
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problémy. Jeho vnímanie obrazu 
sveta je skreslené vnútorným ne-
gatívnym nastavením voči realite. 
Vlastný neúspech teda mnohí 
pripisujú židovskej loby či spiknu-
tiu Američanov, či nadnárodných 
združení. Takto veľmi jednoducho 
to môžeme povedať – ale je to na 
širokú diskusiu. 
 Ak by sme to zhrnuli: Pri so-
ciálnych problémoch sa rodí 
sympatia k priamočiarym 
riešeniam a pri neúspechu sa 
rodí vzťah ku konšpiračným 
teóriám?
- Nachádzame tam súvislosť me-
dzi sociálnou situáciou a vzťahom 
k týmto riešeniam. Veď práve spo-
mínaný fašizmus sa rodil v čase 
hospodárskej krízy a medzi popu-
láciou, ktorá mala sociálne prob-
lémy. Robotníci a nezamestnaní 
zväčša najviac podporovali počia-
točné totalitné zriadenia. Spočiat-

ku prinášali atraktívne riešenia pre 
ľudí. Tak bol fašizmus spočiatku 
sympatický tým, že hovoril, že vie 
zachrániť spoločnosť pred úpad-
kom a jej samozničením. Obyva-
telia, ktorí nedokázali jasne vidieť 
skutočnosť a súvislosti, sa k tejto 
ideológii priklonili.
 Ako je teda možné, že sa 
ku xenofóbnej ideológii, ktorá 
prišla dnes aj do parlamentu, 
pred voľbami hlásili aj niektorí 
katolícki kňazi? Bolo to akou-
si reminiscenciou na vojnový 
slovenský štát? Alebo podpora 
tejto ideológie akoby bola pod-
porou konzervatívnym hod-
notám, ktoré akoby čelili sú-
časnej kultúrnej rôznorodosti, 
a teda touto podporou akoby 
zachraňovali spoločnosť?
- U nás neexistuje zásadný kon-
zervativizmus a liberalizmus 
v pravom slova zmysle, ak by sme 

ich definovali pomocou politolo-
gickej terminológie. Problém je 
v tom, že nie sme vyrovnaní so 
svojou minulosťou. Preto je tota-
litná ideológia vojnovej republiky 
niektorými historikmi vnímaná 
ako súčasť našej štátnosti, ktorá je 
vnímaná pozitívne. Keď bol naprí-
klad aj predstaviteľ známej xeno-
fóbnej strany oslovený otázkami 
o slovenskom štáte, sám povedal, 
že ani historici nemajú jasný názor 
a nechcel sa k tomu vyjadriť. A to 
je aj pravda, keďže samotní histo-
rici sa nevedia zhodnúť, je to otvo-
rený problém. My ako spoločnosť 
to nemáme uzavreté, tým sa otvá-
rajú obe názorové strany, teda aj tá 
extrémna. A to je hlavný problém. 
Preto sa na Slovensku po revolúcii 
viac prejavovali nacionálne ten-
dencie, ktoré sa nedajú nejakým 
spôsobom oficiálne potierať a sú 
akoby súčasťou našej identity.  

Tešíme sa na vaše fotografie na FoTTofeste 2016
(mm), foto: Vladimír Chrenko 

Už po siedmykrát Mesto Trnava a fotoklub Iris pripravili pre priaznivcov fotografie prehliadku 
fotografií v plenéri FottoFest. Prvých päť ročníkov sa konalo v priestoroch mestského amfiteátra, 
minulý ročník z dôvodu prebiehajúcej výstavby City Areny sa po prvý raz konal na pešej zóne. 
Zmena miesta akcii prospela, a tak sa aj tento rok prehliadka fotografií pod holým nebom usku-
toční na trnavskom korze v sobotu 28. mája 2016 od 13.00 h.

Vystaviť svoje fotografie na pri-
chystané siete môže prísť každý. 
Pri bezplatnej registrácii dostane 
účastník registračnú kartu, na 
ktorú mu budú môcť návštevníci 
prilepiť fotobod – okrúhlu ná-
lepku, ktorú dostanú od uspo-
riadateľov. Jej nalepením budú 
môcť vyjadriť svoje sympatie 
k vystavenej fotografii, či foto-
grafickej kolekcii. Vystavujúci 
s najväčším počtom fotobodov 
získa cenu divákov.
Vystavené fotografie si pozorne 
pozrú aj členovia fotoklubu Iris, 
ktorí anonymným hlasovaním 
vyberú najlepšiu fotografiu, 
alebo kolekciu fotografií, ktorá 
získa cenu fotoklubu. A tak ako 
po minulé roky, v záujme objek-
tivity budú členovia fotoklubu 
Iris vystavovať svoje fotografické 

práce nesúťažne. Pre úspešných 
vystavovateľov budú priprave-
né zaujímavé vecné ceny a pre 
všetkých ostatných zaujímavý 

sprievodný program, ale najmä 
priateľská a pohodová atmosfé-
ra. Tešíme sa na spoločné stret-
nutie. 
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Martin Jurčo, foto archív autora

Trikrát dvadsaťtri mapuje všetko, čo Eva 
vydala na platniach

Pripomínať úlohu speváčky a tanečnice, trnavskej rodáčky 
Evy Kostolányiovej v našej populárnej hudbe sa v posledných 

rokoch podarilo niekoľkokrát. Pri príležitosti jej minuloroč-
ného 40. výročia úmrtia bola aj v Trnave uvedená premiéra 

veľkého programu bigbandu so sláčikmi Art Music Orchestra 
a speváckeho zboru Lúčnica, na ktorej predstavili životnú 
cestu i rôzne skladby z repertoáru speváčky s doplnením 
videoprojekcie. V tom istom roku mestské zastupiteľstvo 

schválilo aj pomenovanie ulice v Trnave. Evine pesničky sú 
dostupné aj vďaka moderným technológiám ako sú sociálne 
siete, či hudobné servery. Pozitívom však je, že najnovšie sa 
takmer celá produkcia Evy Kostolányiovej na platniach doč-
kala svojho komplexného vydania v edícii Tri CD v jednom. 

Všetky spomínané aktivity pri-
pomenutia Evy Kostolányiovej 
nadviazali na predchádzajúce pro-
jekty z roku 2012. Vtedy uplynulo 
70 rokov od narodenia speváčky 
a uskutočnila sa výstava fotografií 
v Západoslovenskom múzeu. Pa-
radoxne, až po toľkých rokoch od 
smrti (keď nastala výmena generá-
cie jej súčasníkov v našom meste) 
sa podarilo Eve Kostolányiovej 
prelomiť pomyselné veto jej rodné-
ho regiónu a potvrdila, že i skrom-
né rodinné prostredie a absencia 
sociálneho zázemia dokáže zrodiť 
speváčku, ktorá síce nemá silný 
hlas, ale vie si vybrať repertoár. 
Presne taký, v ktorom vynikne spe-
váčkin výraz a zmysel spievaného 
textu. Aj preto ju majú radi dodnes 
aj mladší poslucháči a oslovuje ich 
napriek veľkému objemu hudby 
v mediálnom priestore. 
Eve Kostolányiovej sa postupne 
podarilo uskutočniť sen tanečnice 
v Slovenskom ľudovom umeleckom 
kolektíve a speváčky najmä v roz-
hlase, v televízii a na domácich 
a zahraničných festivaloch. Navyše, 
jej nápadná podobnosť s britskou 
modelkou a speváčkou Twiggy jej 
pomáhala aj pri budovaní imidžu. 
Toto obdobie našej populárnej 
hudby pripomenúť aj jej domovské 
vydavateľstvo Opus, ktoré pripravi-
lo spomínaný súbor troch CD plat-
ní. Mapuje na nich takmer všetko, 
čo bolo v podaní Evy Kostolányi-

ovej vydané na malých platniach, 
rôznych sampleroch, a sčasti aj jej 
profilovej LP platni s Orchestrom 
Gustava Broma (na novom CD je 
niekoľko piesní z tohto albumu). 
Tá totiž vyšla samostatne na CD 
platni už niekoľkokrát a je na trhu 
stále dostupná aj v edícii Opus 100 
spolu s reedíciou LP platne Or-
chestra Braňa Hronca, ktorého bola 
Eva Kostolányiová začas súčasťou. 
Napriek tomu, že za posledných 
dvadsať rokov vyšlo niekoľko vý-
berov jej piesní, zväčša sa na nich 
opakovala známa hitová produk-
cia. A práve tá nepatrila k tomu 
najsilnejšiemu, čo speváčka za se-
dem rokov kariéry nahrala. Zmeni-
lo sa to vydaním jej spomínanej LP 
platne na CD, a teraz aj zmapova-
ním šesťdesiatich deviatich piesní 
na troch albumoch v digipackovom 
balení. 
Každé CD obsahuje jednu etapu 
speváčkinej kariéry. Na prvej platni 
sú to najmä singlové pesničky zo 
supraphonského obdobia, teda zo 
60. rokov. Nájdeme tam napríklad 
celkom prvú nahrávku speváčky 
z 22. apríla 1968 Skloň tvár od 
Olega Dzamka, ktorý emigroval 
niekoľko mesiacov po jej nahratí, 
skladby domácich autorov Ladi-
slava Gerhardta a Karola Elberta 
ako Tma je nebezpečná a Na pra-
hu noci, Len ja dúfam z obdobia 
Tatra revue, dnes menej známu 
hitovú produkciu z Malej televíznej 

hitparády (Poď so mnou, Jingle 
Jangle alebo Vravievali mu a Ten 
môj papá – posledné dve pesničky 
neboli dostupné ani v rozhlaso-
vom archíve). To, že Opus siahol 
poriadne hlboko medzi archívne 
pásy, dokumentujú aj diela slo-
venských skladateľov ako Ali Bre-
zovský, Tomáš Seidmann, Andrej 
Lieskovský, Peter Hanzely i Ivan 
Horváth. 
Druhý disk zachytáva Evino najsil-
nejšie obdobie najmä rokov 1972 
– 73, keď bola úspešná na koncer-
toch i Bratislavskej lýre (Farebný 
sen, Zmysel nemých slov, Chvála 
humoru, Leto), veľa nahrávala 
v televízii a popritom dostali svoj 
priestor skladby Mariána Vargu či 
Pavla Hammela, a duety s Karolom 
Duchoňom, Petrom Vašekom, her-
com Mariánom Labudom, no naj-
mä Michalom Dočolomanským. 
Tretí disk mapuje obdobie spe-
váčky, ktoré nie je natoľko známe 
a tvorí aj Evinu životnú cieľovú 
rovinku (1974 – 75). Od začiatku 
roka 1974 prišla totiž ďalšia fáza 
liečby rakoviny a tá spôsobila, že 
jej zhrubol hlas. Znamenalo to pre 
speváčku zmenu imidžu. Skrátila si 
účes a zmenou musel prejsť aj jej 
repertoár. Mnohé pripravené pies-
ne už nebola schopná bez úpravy 
naspievať a neuskutočnilo sa už 
ani Evino angažovanie v muzikáli 
Na skle maľované. Zdravotné kom-
plikácie i spomínané skutočnosti 
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(maju)

Rôzne príbehy európskej literatúry zaznejú 
na piatich miestach v Trnave
Zoznámiť čitateľov s dielami európskych autorov na netradičných miestach, ktoré bežne s litera-
túrou a čítaním nespájame. To je hlavnou myšlienkou Noci literatúry, ktorá bude 11. mája nielen 
na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Keďže ide o spoznávanie našej európskej literatúry, 
v každom meste sa číta úryvok z českej, maďarskej, francúzskej, talianskej a nemeckej knihy 
zväčša súčasného autora. Po tretí raz sa tento projekt uskutoční aj v Trnave.

Noc literatúry pripravuje České 
centrum v spolupráci so zdru-
žením zahraničných kultúrnych 
inštitútov siete EUNIC (Europe-
an Union National Institutes for 
Culture), kultúrnymi oddeleniami 
veľvyslanectiev a zastúpením 
Európskej komisie, v našich pod-
mienkach aj s Knižnicou Juraja 
Fándlyho. Noc literatúry sa v tom-
to termíne uskutočňuje aj v ďal-
ších slovenských mestách. Úryvky 
čítajú v pravidelných intervaloch 
herci alebo lokálne osobnosti 
a návštevníci putujú medzi jed-
notlivými zastaveniami.
Noc literatúry sa začína 11. mája 
o 18. hodine v záhrade Knižnice 
Juraja Fándlyho v Trnave. Každé ďal-
šie čítanie sa začína celou hodinou 
a trvá pätnásť minút. Na úvod bude 
v knižnici čítať lekár a pedagóg Bo-
humil Chmelík úryvok z knihy Vero-
niky Šikulovej Medzerový plod. Je to 
zbierka poviedok ocenených Anasoft 
Literou 2015. Autorka sa rada hrá, 
maže, kombinuje a pointuje nanovo. 
O hodinu na to v Múzeu knižnej 
kultúry, ktoré je súčasťou Západo-
slovenského múzea, sa predstaví 
herečka nášho divadla Mária Jed-
ľovská s úryvkom z knihy Dezsa 
Kosztolányiho Sladká vrahyňa. Toto 
dielo je autorovým najúspešnejším. 
Od prvého vydania v roku 1926 mu 

prinieslo 60 vydaní v maďarčine 
a 37 v prekladoch do sedemnástich 
jazykov. Sladká vrahyňa sa roz-
hodne zabiť svojich pánov, lebo ich 
útlaku má plné zuby. Napínavý prí-
beh vyšetrovania vraždy zasadenej 
do čias maďarskej komúny v roku 
1919 prepája malé ľudské osudy 
s veľkými dejinami. 
O 20. hodine v divadle bude čí-
tať domáci herec Tomáš Mosný 
dielo Eleny Ferranteovej Geniálna 
priateľka. Príbeh sa odohráva v Ne-
apole v 50. rokoch. Dve dievčatá 
vyrastajú vo svete chudoby, násilia, 
v uzavretom vesmíre, v ktorom sa 
treba prispôsobiť. Elena je pekná 
a svetlovlasá a rebelantská, Lila je 
tmavá, zlá, ale nesmierne bystrá. 
Prvá z nich študuje, druhá musí 
pracovať. Súčasná talianska autor-
ka sa v knihe zameriava na celoži-
votné priateľstvo žien a porovnáva 
ich s tým mužským. 
V západnom krídle trnavskej radni-
ce začne o 21. hodine čítať hovorca 
Mesta Trnavy Pavol Tomašovič 
z knihy Antoina Lauraina Mitter-
randov klobúk. Je to príbeh piatich 
ľudí, ktorí vďaka náhodnému stret-
nutiu s klobúkom francúzskej hlavy 
štátu zmenia svoj život. Vo Fran-
cúzsku ocenený román je poctou 
osemdesiatym rokom, zázrakom, 
ktoré sa dejú denne. Po 22. hodine 

filozofka Jaroslava Vydrová prečíta 
úryvok zo sugestívnej knihy Ka-
teřiny Tučkovej Žítkovské bohyně. 
Je to známy, až kultový román 
z česko-slovenského pohraničia 
Bielych Karpát. Žitkovské bohyne 
boli vychýrené veštkyne, liečiteľky, 
ale aj zaklínačky, ktorých povesť 
si doteraz pamätá mnoho ľudí od 
Záhoria až po Žilinu. Vedeli priča-
rovať lásku vytúženej osoby, ale aj 
rozohnať divokú búrku. Ľudia ich 
nazývali bohyňami a ich umenie 
bohovaním. 
Podľa krátkych charakteristík isto 
potvrdíte, že jedna kniha je zaujíma-
vejšia ako druhá, čo možno umoc-
nia rôznym prístupom ich narátori 
na jednotlivých miestach. Presvedčiť 
sa o tom budeme môcť priamo 
počas Noci literatúry, ktorá možno 
aj nás bude inšpirovať, po ktorej 
z kníh siahnuť a prečítať si ju celú. 
Navyše, máme možnosť získať za-
ujímavé ceny. V Trnave môže každý 
účastník zbierať pečiatky z jednot-
livých zastavení a podieľať sa na 
súťaži o knižné ceny, v iných mes-
tách majú čitatelia možnosť získať 
výrazné zľavy v sieti kníhkupectiev. 
Okrem toho dvadsiati návštevníci sa 
budú môcť zúčastniť aj ďalšej súťa-
že o knihu Žítkovské bohyně a jeden 
z nich získa víkendový pobyt. Vstup 
na všetky čítania je voľný. 

sa odrazili na počte nahratých 
piesní v tomto období, i na pre-
zentácii napríklad na Bratislavskej 
lýre. V roku 1974 v júni vystúpila 
s týmto zmeneným imidžom v lý-
rovej súťaži v bratislavskom PKO. 
Publikum bolo vtedy zaskočené 
a speváčka mala isto čo robiť, aby 
sa s takouto premenou vyrovnala 
aj na pódiu (dokumentom je za-

chovaný televízny záznam). Na 
CD nájdeme nielen toto jej lýrové 
vystúpenie, ale aj dva príspevky 
z lýry 1975, keď sa predstavila aj 
s Trnavčanom Ľubošom Novotným 
a nohé ďalšie nahrávky najmä s jej 
vlastnou skupinou Hej.
Ak sa pozrieme na všetky vydané 
platne s menom Eva Kostolány-
iová, nezmestili sa na trojalbum 

už len dve nahrávky z platní 
- Bázlikova pesnička Iba básnik 
so skupinou Hej a pieseň Karola 
Elberta Epizóda. Z celkového poč-
tu zhruba sto päťdesiatich piesní 
Evy Kostolányiovej tak vyšla na 
CD dodnes už väčšia časť. Tie, čo 
nevyšli, ešte stále čakajú na svoju 
šancu na pásoch v rozhlasovom 
archíve. 
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Koncert nielen pre Makara
(red), foto: (eu)

Pod týmto názvom sa v stredu 18. mája o 19. hodine začne v Synagóge Café na Haulíkovej ulici 
tretie spomienkové podujatie na Makara Mrvu a ďalších trnavských muzikantov, ktorí už nie sú 
medzi nami. 

„V máji pred tromi rokmi neča-
kane umrel známy hudobník, 
basista, spevák, skladateľ, textár 
a dobrý kamarát Marian „Makar“ 
Mrva,“ povedal nám organizátor 
koncertu Peter Radványi. „Makar 
bol akýmsi dobrým duchom nie-
len hudobnej, ale aj celej kultúr-
nej scény v Trnave a hoci sa ho-
vorí, že nikto nie je nenahraditeľ-
ný, jeho miesto zostalo prázdne 
a stále nám chýba. V máji roku 
2014 sme si spolu s ďalšími pria-
teľmi pripomenuli 1. výročie jeho 
smrti spomienkovým koncertom 
a keď sme to chceli v minulom 
roku zopakovať, zistili sme, že 
medzičasom Trnava prišla o celý 
rad ďalších muzikantov. Preto 
sme podujatie premenovali na 
Koncert nielen pre Makara a dali 
mu podtitul Spomienka na trnav-
ských muzikantov.“ 
Marián Mrva (1946 – 2013), ktorý 
by sa v tomto roku dožil jubi-

lejnej sedemdesiatky, nebol len 
muzikantom, ale aj spisovateľom, 
novinárom, publicistom, peda-
gógom a karikaturistom, preto 
organizátori chcú v priebehu 
večera pripomenúť aj túto strán-
ku jeho osobnosti. O hudobnú 
časť podujatia sa postará trojica 
známych trnavských hudobní-
kov: gitarista Ivan Tomovič, kon-
trabasista Miro Macko a spevák 
a hráč na dobro Bonzo Radványi. 
Spoločne s návštevníkmi si pri-
pomenú pamiatku nielen Makara 
Mrvu, ale aj klaviristu Old Boys 
Jazz Bandu Buba Nemeša, dob-
ristu Gusta Bleščáka, speváka 
Stana Ježíka, Fera Keszlera, Alina 
Gajlíka, Laca Kucmana, Vlada 
Bielka, Milana Nováka, René Ná-
voja a mnohých ďalších. 
„Bohužiaľ, ich počet neustále 
rastie. Len v tomto roku sme 
sa už rozlúčili so saxofonistom 
Rudom Mackom a bubeníkom 

Vladom Hubáčkom. Poznal som 
ich dlhé roky, stretával sa s nimi 
a s niektorými aj hral. Veľmi by 
ma mrzelo, keby sa na nich za-
budlo. Preto si ich na koncerte 
pripomenieme nielen hudbou 
a spomienkami, ale aj prostred-
níctvom premietania fotografií,“ 
dodal Radványi.  

História stredovekých kláštorov na radnici 
(eu)

Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku nám priblíži rovnomenná putovná výstava, ktorá 
bude do konca mája  otvorená pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok v kaplnke stredove-
kého západného krídla trnavskej radnice. 

Od vzniku uhorského kráľovstva 
do roku 1526 bolo na území 
dnešného Slovenska založených 
vyše sto kláštorov. Počas svojej 
existencie plnili okrem pastorač-
nej funkcie aj významnú úlohu 
pri šírení civilizácie, vzdelanosti 
a kultúry. Aj vďaka ich pôsobeniu 
sa vtedajšie Uhorsko začlenilo do 
západného civilizačného okruhu.
Formou fotografií a textov je na 
výstave prezentovaná fascinu-
júca stáročná história a súčasný 
vzhľad najvýznamnejších klášto-
rov rôznych reholí od benediktí-

nov, cisterciátov, premonštrátov, 
kartuziánov, dominikánov či 
františkánov cez ženské rehole 
klarisiek, cisterciánok a bazili-
ánok až po ďalšie viac či menej 
známe rehole ako sú napríklad 
pavlíni, antoniti či augustiniáni. 
Putovnú výstavu už v roku 2008 
pripravili Pamiatkový úrad Slo-
venskej republiky v spolupráci 
s Krajským pamiatkovým úra-
dom Košice a Dominikánskym 
konventom v Košiciach. Jej au-
tormi sú PhDr. Alexander Balega 
a kolektív, autorom fotografií je 

Slavo Haľama. Organizátormi 
aktuálneho trnavského pokračo-
vania výstavy sú Pamiatkový úrad 
Slovenskej republiky, Krajský 
pamiatkový úrad Trnava a Mesto 
Trnava.  
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Výstava Terra abstracta Milana Marônka
(red)

Otvorenie výstavy fotografií Milana Marônka Terra abstracta bude 6. mája 2016 o 14.00 h vo foy-
eri budovy T-02 Materiálovotechnologickej fakulty na Ulici J. Bottu 25

Materiálovotechnologická fakulta 
so sídlom v Trnave Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave 
oslavuje v tomto roku tridsiate 
výročie svojho založenia. Jednou 
zo sprievodných akcií konaných 
pri príležitosti tohto výročia je 
aj výstava fotografií Milana Ma-
rônka, ktorý na MTF STU pôso-
bí ako vysokoškolský profesor 
a jeho vášňou sa stala výtvarná 
fotografia. Autor poňal výstavu 
symbolicky. Predstavuje na nej 
tri fotografické cykly, ktoré sym-
bolizujú tri desaťročia existencie 
fakulty. Každý z cyklov pozostáva 
z desiatich fotografií, ktoré spolu 
pripomínajú 30 rokov činnosti 
tejto univerzitnej inštitúcie.
Latinský názov výstavy má pripo-
menúť jazyk, ktorým komuniko-
vali v minulosti akademici a vedci. 
Terra abstracta predstavuje pomy-
selnú nepoznanú zem či abstrakt-

nú krajinu, ktorú autor vizualizuje 
prostredníctvom makrofotografií, 
čerpajúc inšpiráciu v rôznych 
prírodných zákonitostiach.
V cykle Pominuteľnosť zachytáva 
dej typický pre fluidnú dynami-
ku. Mystický, pokojne prúdiaci 
a zľahka stúpajúci dym vonnej 
tyčinky sa odrazu, v zlomku se-
kundy, mení na vibrujúce, krútia-
ce a pominuteľné fluidum, ktoré 
je možné vďaka fotografii zastaviť 
a obdivovať.
Cyklus Jin-jang vznikol na zákla-
de inšpirácie dualitou prírody. 
Koncept Jin a Jang má pôvod 
v dávnej čínskej filozofii a opisuje 
dve navzájom opačné a doplňu-
júce sa sily, ktoré sa nachádzajú 
v každej živej a neživej časti 
vesmíru. Svetlo a tma. Deň a noc. 
Plus a mínus. V tomto prípade 
makrofotografie olejovo-vodnej 
emulzie. V dôsledku rozdielnej 

polarity molekúl sa olej vo vode 
nerozpúšťa. Vďaka vhodnému 
osvetleniu a použitím rôznofareb-
ných odrazových plôch môžeme 
vstúpiť do úžasného makrosveta. 
V treťom fotografickom cykle au-
tor využíva jav interferencie svetla, 
v tomto prípade na saponátovom 
filme. Skladaním svetelných vĺn 
dopadajúceho a odrazeného svet-
la od oboch povrchov saponáto-
vého filmu vznikajú pestrofarebné 
pruhy, ktorých farba závisí od 
hrúbky filmu. Súčasným pôso-
bením gravitačnej sily dochádza 
v saponátovom filme k vzniku 
prúdenia a tvorbe bizarných tva-
rov a štruktúr. Všetko bez doda-
točnej manipulácie v grafickom 
editore.
Výstava bude prístupná verej-
nosti do konca júna v pondelok 
až sobotu v čase od 8. do 19. 
hodiny. 

MgA. Stanislav Hochel, umelecký garant súťaže Schneiderova Trnava, foto: 4F

Po roku Trnava (opäť) znela hud-
bou. Stovky žiakov a pedagógov 
z päťdesiatjeden Základných 
umeleckých škôl celého Sloven-
ska si 14. a 15. apríla 2016 uctili 
osobnosť a dielo významného 
trnavského rodáka svojou účasťou 
na interpretačnej súťaži Schnei-
derova Trnava v štvorručnej hre 
na klavíri, hre na husliach a v ko-
mornej hre.
Toto podujatie sa vďaka kaž-
doročnej zodpovednej príprave 
usporiadateľa – Základnej ume-
leckej školy Mikuláša Schneidera 
Trnavského – už stalo pojmom, 
symbolom otvárania detskej hu-
dobnej jari a pevnou súčasťou 
kalendára jeho stálych účastníkov. 
Svojou dobrou povesťou súťaž 
každý rok priláka aj súťažiacich 

z ďalších škôl. Som presvedčený, 
že nikto z nich svoje rozhodnutie 
prísť do Trnavy a zviditeľniť vý-

sledky svojej umelecko-pedago-
gickej práce neoľutoval a verím, 
že sa v tých, ktorí už atmosféru 
súťaže zažili, zrodilo pevné roz-
hodnutie zúčastniť sa jej i v na-
sledujúcich ročníkoch.
Sám so Schneiderovou Trnavou 
žijem od jej zrodu. Môžem teda 
zodpovedne prehlásiť, že po or-
ganizačnej, spoločenskej i ume-
lecko-kvalitatívnej stránke jej 
úroveň nielenže vždy bola veľmi 
vysoká, ale každým ďalším roč-
níkom sa ešte stupňuje. Jej uspo-
riadateľom i celému mestu Trnave 
okrem vyslovenia vďaky želám 
po každej stránke úspešný rok 
2016 a spolu so súťažiacimi, ich 
pedagógmi a členmi hodnotiacich 
odborných porôt sa už teraz teším 
na ďalší ročník tejto súťaže.  
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Michaela Škrabáková mala už od 
detstva vzťah k chlapčenským 
športom, dokonca hrávala futbal, 
jazdila na bicykli a bola zdravo 
neposedná. V Bukovej mali jej 
rodičia chalupu. Práve tam trávila 
väčšinu voľného času, skúsila, čo 
je pretekať na bikrosovej dráhe 
a dokonca zvíťazila aj nad ostrie-
ľanými malými reprezentantmi. 
Ich tréner už vtedy postrehol, že 
je veľkým talentom. Nechýbala 
jej suverenita i zmysel pre súpe-
renie. 
Jej prvým osobným trénerom bol 
jej otec Tibor Škrabák, ktorý stál 
aj pri prvých Miškiných úspe-
choch a sprevádzal ju aj na súťa-
že v zahraničí. Neskôr podriadil 
cestám za bikrosovými súťažami 
celý svoj pracovný život. Po-
mohli aj ďalší, napríklad známy 
bukovský rodák, herec Jaroslav 
Ďuríček, pre ktorého bola Miška 
malou šikovnou žubrienkou. Bola 
hlavne vytrvalá – nemala prob-
lém celé hodiny trénovať aj na 
bikrosovej dráhe. Tú vybudovali 
na Bukovej pre Mišku a zároveň 
sa tak rozširovali možnosti na 
bikros v tejto obci aj pre malých 
nadšencov. 
Miška žila striedavo v Trnave 
i v Bukovej. Keď sa nedalo tréno-
vať na dráhe, využila napríklad aj 
trnavský sídliskový terén. Úspe-
chy prišli veľmi rýchlo a Miška 
úspešne zdolávala jednu súťaž 
za druhou. Ako päťročná obsadi-
la piate miesto na majstrovstvách 
Československa v bikrose. Na 
ozajstnom stupienku víťazov 

stála v Padove na Majstrovstvách 
Európy (1992), o rok na to rovna-
ký úspech zaznamenala vo Švéd-
sku, v Rakúsku i vo Francúzsku. 
Na Majstrovstvách sveta v roku 
1993 v holandskom Schinleji sa 
stala vicemajsterkou sveta. Bolo 
až neuveriteľné ako sa s Miškin-
ho nadšenia pre bikros spočiatku 
aj v provizórnych podmienkach 
rodili takéto významné úspechy. 
Zvíťazila aj na pohárových sú-
ťažiach v Nemecku, Holandsku 
i Rakúsku. 
Prvenstvá si, samozrejme, všíma-
li aj doboví politici a funkcionári. 
V rozhlasových rozhovoroch, 
ktoré sa dodnes zachovali (naprí-
klad ten pamätný, kde stála pred 
mikrofónom Márie Zavarskej) 
hovorí smelo a suverénne o svo-
jich veľkých plánoch a o nových 
ambíciách. A popritom všetkom 
zvládala aj školské povinnosti 
a vo svojej húževnatosti, disciplí-
ne a sústredenosti nepoľavovala. 
Dlhoročný funkcionár a tréner 
v bikrose Mikuláš Rapčan na ňu 
dodnes spomína s úctou. Na-
priek tomu, že bola dieťaťom, 
už premýšľala dospelácky: „Mi-
chaela Škrabáková bola našou 
najúspešnejšou reprezentantkou 
v tejto disciplíne v 90. rokoch. 
Veľa urobili podmienky, ktoré 
mala práve v Bukovej. Bola tam 
niekoľko hodín denne. Odrazilo 
sa to na výsledkoch v prete-
koch doma a v zahraničí. Veď 
si predstavte: V roku 1992 na 
majstrovstvách Európy zvíťazila, 
na majstrovstvách sveta v roku 

1993 obsadila 2. miesto, v roku 
1994 1. miesto, o rok na to opäť 
1. miesto. Rozdávala radosť, 
a navyše dokázala propagovať 
svoje úspechy a bikros aj me-
dzi mládežou, čiže bola vlastne 
vzorom pre deti v jej veku. Miška 
mala charakteristický spôsob 
jazdy. Bikrosové dráhy neboli 
také ako dnes, že sú prehuste-
né prekážkami. Bolo tam dosť 
priestoru aj na šprint. A tam, keď 
nasadila ten svoj potenciál zo 
štartu do cieľa, v tom bola neza-
budnuteľná.“ 
Žiaľ, tragická kolízia s kamiónom 
pri Norimbergu ukončila pred 
dvadsiatimi rokmi nielen karié-
ru tejto športovej hviezdy, a po 
niekoľkých mesiacoch i jej brata 
Ivana. Aká spomienka nám na 
Mišku po dvadsiatich rokoch zo-
stala? Okrem niekoľkých rozhla-
sových a televíznych spotov kni-
ha z konca 90. rokov s názvom 
Ocino, bude to bomba! a trofeje 
v slávnom Star bare v Bukovej. 

Jej predurčenie pre víťazstvo s tragickým koncom
Už sme viackrát aj na stránkach Noviniek z radnice spomínali známu zákonitosť, že ľudia obda-
rení mimoriadnymi schopnosťami či zručnosťami akosi dlho na tomto svete nezostávajú. Nadanie 
a schopnosti im akoby uberali zo životného času. Zaiste to možno povedať aj o hviezdnom živote 
a talente mladučkej bikrosovej hviezdy Michaely Škrabákovej (*14. máj 1984 Trnava †19. apríl 
1996 Norimberg). Ako trojročnej jej učaroval bicykel a ako päťročná už stála na bikrosovej dráhe 
na Bukovej, kde si jej talent prvýkrát všimli. Postupne sa prepracovala na medzinárodné súťaže 
a za krátky čas dostala niekoľko desiatok ocenení. Jej kariéra trvala zhruba štyri roky. Žiaľ, cesta 
na európsky superpohár do holandského Doetinchenu jej bola osudná.

Martin Jurčo, foto: archív autora

šport
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Tento mesiac sa športoví priaz-
nivci v našom meste môžu tešiť 
na ďalšie vrcholné podujatie 
s medzinárodnou účasťou. An-
tukové dvorce TC Empire budú 
vyhradené od siedmeho do 
pätnásteho mája najvýznam-
nejšiemu tenisovému turnaju 

žien v rámci SR. Druhý rok je 
dotovaný sumou 100-tisíc USD. 
Základné menoslovy dostali ko-
nečnú podobu až po uzávierke 
tohto čísla Noviniek z radnice, 
no predbežné prihlášky opäť 
signalizovali kvalitné obsadenie. 
Vlani sa v Trnave predstavilo aj 
sedem tenistiek z prvej stovky 
svetového rebríčka WTA. Na-
podiv, víťaznú šerpu medzi-
národnej majsterky Slovenska 
2015 si zo singlového zápolenia 
odniesla nenasadená Danka 
Koviničová, 20-ročná jednotka 
fedcupovej reprezentácie Čier-

nej Hory. V nedeľnom rozuzlení 
zostala na jej rakete moskovská 
rovesníčka Margarita Gaspar-
janová (7:5, 6:3). Po záverečnej 
akcii sa sympatická víťazka roz-
behla za mamou, ktorá v trnav-
skom hľadisku trpezlivo videla 
všetky dcérine zápasy. „Z pr-

venstva mám veľkú radosť, no 
výhra v poslednom vystúpení 
sa nerodila ľahko. Nepríjemný 
vietor neraz zmenil smer lop-
tičky. Pravdaže, obe sme mali 
vo finále rovnaké poveternostné 
podmienky,“ uviedla Kovini-
čová. Pri neúčasti najlepších 
Sloveniek sa pozornosť publika 
sústredila v priebehu týždňa 
na účinkovanie našich  talen-
tovaných junioriek. Najmä trio 
Rebecca Šramková, Kristína 
Schmiedlová a Tereza Mihalí-
ková naznačilo, že je prísľubom 
do ďalších sezón.

Jaroslav Lieskovský, foto: Ivan Kopčáni

Čaká nás najväčší turnaj 
tenistiek na Slovensku
ITF Empire Slovak Open 2016, s dotáciou 100-tisíc dolárov, uvi-
dia trnavskí diváci od 7. do 15. mája aj za účasti viacerých hrá-
čok prvej stovky svetového rebríčka

Šport v skratke
 MEMORIÁL KAROLA HO-
LOVIČA – Tradičné meranie síl 
mladých hokejistov, venované 
pamiatke dlhoročného popred-
ného hráča a neskôr úspešného 
trénera trnavských nádejí, malo 
priestor dvadsiaty piaty raz. 
Turnaj ešte ani jeden rok ne-
pauzoval. V ostatnom ročníku 
bolo podujatie určené talento-
vaným hráčom, ktorí sa narodili 
po 31. decembri 1999. Víťaznú 
trofej si z ľadovej plochy trnav-
skej hokejovej arény zaslúžene 
odniesli pätnásťbodoví Bansko-
bystričania, keďže vo všetkých 
piatich zápasoch Holovičovho 
memoriálu 2016 ťahali za dlhší 
koniec turnajového povrazu. 
Dlho im šliapali na päty ob-
hajcovia prvenstva zo Žiliny 
(12 bodov). Ďalšie poradie: 3. 
Trnava, 4. Topoľčany (po 6), 5. 
Výber 2002 Stred, 6. Krkonoše, 
ČR (po 3). 
Trnavčan Kajo Holovič náhle zo-
mrel 20. marca 1991 vo veku 41 
rokov. In memoriam ho zaradili 
do Siene slávy trnavského hokeja.
 ÚVOD SLOVENSKÉHO 
POHÁRA – Cyklistický klub 
Olympik Trnava usporiadal 9. 
a 10. apríla otváracie medzi-
národné preteky tohtoročného 
Slovenského pohára na ceste. 
Skúsený organizačný štáb, pod 
riaditeľskou taktovkou Bohu-
slava Kujoviča, si za centrum 
víkendového cyklistického 
podujatia zvolil susednú Suchú 
nad Parnou. Štartovali všetky 
vekové kategórie. Najdlhšia trať 
(115 km) čakala na pelotón mu-
žov a juniorov. Prvenstvo získal 
Marek Čanecký (SR, 2:39:27 h), 
striebornú priečku obsadil Andi 
Bajc (Slovinsko, rovnaký čas) 
a tretí prišiel do cieľa maďarský 
junior Barnabás Peak (+ 1:56 
min). Deň predtým sa jazdila 
časovka jednotlivcov. Medzi 
mužmi triumfoval Gábor Fejes 
(Maďarsko, 26:17,30 min) pred 
Bajcom (+ 18,66 s) a Čaneckým 
(+ 23,95 s).

Vrcholný slovenský turnaj profesionálnych tenistiek z okruhu ITF sa hrá na trnavských 
antukových dvorcoch od roku 2009.

šport
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Aprílové krúženie na cestách 
pod Malými Karpatmi pozvalo 
komunitu v sedle pretekárskych 
bicyklov do jarných pelotónov. 
Trnavská cyklistická liga totiž na-
plno vyrazila do svojho dvadsia-
teho druhého ročníka. Obľúbenú 
ponuku na dvoch kolesách, po-
dobne ako vlani, má pod palcom 
občianske združenie Cyklisti 
Trnava. Z riaditeľského postu 

kormidluje dianie Adam Peciar. 
„Itinerár vytvorilo osemnásť polí-
čok. Tento mesiac, každú stredu 
so štartom o pol šiestej podve-
čer, rozdáme ďalšie body. Pôjde 
teda o štyri diely dlhodobého 
programu. Ligu neprerušíme ani 
cez leto, hoci vtedy čiastočne 
zredukujeme počet podujatí. 
Záverečné dekorovanie dostane 
priestor v septembri počas Tra-

šport

Šport v skratke
 SPOMIENKA NA LEGENDU 
– V období, keď vojenský celok 
Dukly písal najkrajšie kapitoly 
trnavského ľadového hokeja, 
pôsobil Štefan Nemčok (1. 5. 
1932 – 30. 5. 1991) vo funkcii 
zástupcu veliteľa tamojšej po-
sádky. Koncom šesťdesiatych 
a začiatkom sedemdesiatych ro-
kov účinkovala Dukla Trnava v I. 
SNHL. Spomínaný horehronský 
rodák mal vtedy výrazný podiel 
na úspešnom napredovaní naj-
mä ako vedúci družstva. Krátky 
čas zastával v Dukle aj trénerskú 
pozíciu. V tom čase chodili do 
hľadiska otvoreného zimného 
štadióna na zápasy najvyššej 
národnej súťaže v priemere dve 
tisícky trnavských divákov. Š. 
Nemčok bol neodmysliteľnou 
súčasťou hokejového kolek-
tívu VTJ až do konca sezóny 
1972/73. Vtedy, kvôli neustálym 
problémom so zastaraným chla-
diacim systémom umelej ľadovej 
plochy, musela Dukla Trnava 
ukončiť svoju činnosť. Koncom 
mája si teda pripomenieme 
štvrťstoročie od úmrtia nezabud-
nuteľnej osobnosti tohto olym-
pijského športu v slovenskom 
Ríme. 
 EXTRALIGA TENISOVÝCH 
TÍMOV – V dňoch 2., 4. a 6. 
mája dostáva priestor ďalší 
ročník extraligových súťaží 
dospelých. Obe prvenstvá ob-
hajujú kolektívy trnavského TC 
Empire. Hrá sa systémom k. o. 
a naše úspešné celky otvoria 
program na kurtoch súperov, 
muži v Spišskej Novej Vsi, ženy 
v Žiline. Pohľad do súpisiek na-
povedá, že aj tentoraz poškuľujú 
v trnavskej tenisovej kuchyni po 
najvyšších priečkach. Mužský 
káder TC Empire: Andrej Martin, 
Hans Castillo-Podlipnik (Čile), 
Martin Blaško, Kamil Čapkovič, 
Pavol Červenák, Ján Stančík, Igor 
Zelenay, Artem Dubrivnij (Rus-
ko), Oliver Nagy a Karol Beck. 
Ženská zostava Trnavy: Daria 
Kasatkinová (Rusko), Rebecca 

Začala sa TCL 2016, v máji 
sa uskutočnia štyri kolá

Jaroslav Lieskovský, foto: Peter Kolárik

Víťazov 18-dielneho cyklistického seriálu dekorujú v septembri 
pri športovej časti Tradičného trnavského jarmoku

Trnavská cyklistická liga je adresovaná každému záujemcovi, výkonnostnému či rekreačnému. 
Pozvanie do tohtoročného pelotónu už prijala aj trojnásobná olympionička Janka Keseg 
Števková. Na snímke je spolu s dcérou Hankou, veterinárnym lekárom Ivanom Pašekom 
(vpravo) a bývalým cyklistom Milanom Horváthom.

Aj ostatný súboj deblistiek 
bol pred rokom v réžii zahra-
ničných účastníčok. Rovnako 
v ňom súperili finalistky dvoj-
hry, tentoraz však so šťastnej-
šou koncovkou pre Gasparja-
novú. Urastená Moskovčanka 
tvorila tretí nasadený tandem 
s Ukrajinkou Juliou Bejgelzi-
merovou. Víťazky s prehľadom 
uspeli na dva sety (6:3, 6:
2) nad turnajovými štvorka-

mi Aleksandrou Kruničovou 
(Srbsko) a Petrou Martičovou 
(Chorvátsko).
Tiež tohtoročný medzinárodný 
festival ITF Empire Slovak Open 
v trnavskom areáli Na rybníku 
môžu priaznivci sledovať bez-
platne. Do kvalifikácie i hlav-
ného pavúka dvojhry zaradia 
organizátori po tridsaťdva 
tenistiek. Štvorhra dá možnosť 
šestnástim párom. 
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Šramková, Anna Blinkovová 
(Rusko), Vivien Juhászová, San-
dra Jamrichová, Lenka Juríková, 
Tamara Kupková, Barbora Kö-
telesová, Lenka Stará a Timea 
Pavličková.
 PLAVECKÁ RADOSŤ 
– Ďalšie svedectvo o kvalitnej 
trénerskej práci aj o svojom ne-
spornom talente vystavilo cez 
druhý aprílový víkend juniorské 
trio Tomáš Púchly, Barbora To-
manová a Adam Halas z PK STU 
Trnava v bratislavskom 54. roč-
níku Veľkej ceny Slovenska. Pod 
strechou 50-metrového bazéna 
zaplával Púchly 50 m voľným 
spôsobom za 22,90 sekundy, čo 
znamenalo nový mužský i juni-
orský rekord SR. Skvelý výkon 
odviedol aj v motýľkarskej päť-
desiatke (24,67 s). Tomanovej 
vo finále disciplíny 50 m znak 
namerali 29,72 s, čím zasa pre-
písala rekordnú listinu junioriek. 
To nebolo všetko, veď Púchly 
(rok narodenia 1998!) dokonca 
splnil na kraulovej 50-ke B-limit 
pre OH v Riu de Janeiro a ME 
v Londýne. Obísť nemožno ani 
siahnutie na limitové áčka pre 
juniorské ME v Maďarsku zá-
sluhou Púchleho (50 m v. sp.) 
a Tomanovej (50 i 200 m znak), 
kým Halas sa pridal medzi béč-
kových limitárov v polohovke na 
200 m. 
 UNIVERZITNÝ BEH – Bol 
na programe v utorok 12. apríla 
podvečer. Technickí realizátori 
2. ročníka situovali štart a cieľ 
na Trojičné námestie. Medzi 
77 mužmi dosiahol najrých-
lejší čas 25-ročný všestranný 
športovec (cyklistika, triatlon, 
duatlon, akvatlon) Jakub Més-
záros z CykloTeamu Levice. Trať 
v historickom centre a susednej 
promenáde mala dĺžku 7,6 km, 
víťaz ju absolvoval za 24:57 
minúty. V 41-člennom poli žien 
získala prvenstvo 22-ročná Ka-
tarína Glatzová (Atletický oddiel 
Slávia STU Bratislava / UCM 
Trnava, 31:36).   (lies)

dičného trnavského jarmoku,“ 
uviedol pre náš mesačník. 
Vynovená TCL-ka odštartovala 
zrezka. Aj s niektorými no-
vinkami. Pribudli dohliadajúci 
policajti na motocykloch. Tiež 
štartové čísla, elektronický časo-
mer, trinásť vekových kategórií. 
Seriál sa druhý rok jazdí pod 
záštitou primátora mesta Trnavy 
Petra Bročku. Hneď v úvodnom 
dejstve prišiel ukázať svoje ne-
sporné majstrovstvo 22-ročný 
reprezentant SR Ľuboš Malovec. 
Odchovanec trnavského CK 
Olympik je od vlaňajška členom 
profesionálneho Cycling Aca-
demy Teamu. Rolu ambasádora 
v medzinárodnom projekte pre-
vzal hviezdny Peter Sagan. Pri 
našej debate v cieli za Košolnou 
si Malovec zaspomínal na kadet-
ské a juniorské obdobie. „TCL-ku 
som absolvoval nespočetnekrát. 
Pán tréner Kujovič mal zásadu, 
že takáto pravidelná súťaž dá 
mladým adeptom veľa pozitívne-
ho v ich pretekárskom raste, ove-
ľa viac než stereotypný tréning,“ 
oprášil návrat do svojich prvých 
sezón nateraz najlepší trnavský 
cyklista.
Na okruhu Dlhá – Doľany 
– Dolné Orešany – Košolná 
dlho držala krok s čelnou sku-
pinou i skúsená reprezentantka 
SR, trojnásobná účastníčka OH 
(2004, 2008, 2012) Janka Keseg 
Števková. Rodáčka z Martina si 
roky úspešne tyká s pretekmi 
MTB cross-country aj s cyk-
lokrosom, no nepohrdne ani 
pozvánkou na cestné zápolenie. 
„Trnavské cyklistické prostredie 
mám veľmi rada, vždy tu nachá-
dzam super atmosféru,“ netajila.  
Iniciatívu organizátorov TCL, 
ktorá vznikla v sezóne 1995, 
oceňuje aj šesťdesiatnik Alojz 
Ozogán. „Zdraviu prospešná 
cyklistika pre všetkých má svoje 
čaro v každom veku. Je dobré, 
ak takéto telovýchovné aktivi-
ty dostávajú v Trnave zelenú,“ 

uviedol. Podľa slov skúseného 
borca CK Trnava, na svoje si pri 
nich môže prísť každý záujemca 
o cyklistické aktivity, bez roz-
dielu veku a výkonnosti. Mimo-
chodom, Ozogán sa svištiacim 
galuskám pretekársky upísal 
v štrnástich rokoch. Debutoval 
v pionierskych majstrovstvách 
Slovenska. O dve sezóny neskôr 
mu už pridelili dres trnavského 
Skloplastu. Spolu s Milanom 
Horváthom, Vendelínom Kve-
tanom, Ladislavom Dubošom 
a ďalšími chalanmi. Tamojší 
oddiel založil Jozef Glos. Ozogá-
na postupne oslovila trénerská 
práca. Po ukončení štúdia s kva-
lifikačným diplomom prvej triedy 
začal ako tridsaťročný koučovať 
mužov Skloplastu, napríklad 
Ivana Baďuru, Jozefa Javorku, 
Ivana Bridu a Karola Lipovského. 
Neskôr sa upísal vytrvalostným 
behom, vrátane maratónu. 
Vraj teraz, na staré kolená, ho 
opäť zvábila atmosféra pretekár-
skeho pelotónu. „TCL-ku jazdím 
jedenástu sezónu,“ prezradil 
Ozogán. 
Vedno s ním nachádzajú záľubu 
v tomto odvetví aj ďalší Trnav-
čania. Napríklad 47-ročný vete-
rinárny lekár Ivan Pašek. Okrem 
iného je dvojnásobným maj-
strom sveta v cestných pretekoch 
medikov (Taliansko) a zlaté me-
daily si priniesol aj zo svetových 
šampionátov na historických 
bicykloch (ČR, Kanada). Pašek 
rád súťaží. Pri úvodnej edícii 
tohtoročnej Trnavskej cyklistickej 
ligy vyhral kategóriu štyridsiatni-
kov a celkovo skončil šiesty. No 
tento šport berie v uponáhľanej 
dobe najmä ako výbornú formu 
relaxu. „Po náročnom pracov-
nom dni pravidelne rozkrúcam 
pedále bicykla a v jeho sedadle 
sa s pôžitkom túlam po širšom 
okolí Trnavy. Vtedy pre mňa na-
stáva čas urovnania si myšlienok 
v hlave a načerpania nových 
psychických síl,“ dodal.   
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Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
Záver šachovej partie: Plachetka – Tibenský, Tirnavia 1988, postavenie po ťahu 26.Vg1 (11 – 11)

GK

Smrť prichádza niekedy nečaka-
ne. Nevyhnú sa jej ani šachisti. 
Koncom mája minulého roka 
predčasne odišiel do „šachového 
neba“ medzinárodný šachový maj-
ster Róbert Tibenský (*16. 8. 1960 
– 29. 5. 2015) z Bratislavy vo veku 
nedožitých 55 rokov. Bol dvojná-
sobným účastníkom šachových 
olympiád (Moskva 1994, Jerevan 
1996) a päťnásobným majstrom 
Slovenska jednotlivcov (Nová Baňa 
1983, Šaľa 1987, Topoľčianky 1994, 
Trenčín 1995, Martin 1996). Na tur-
najoch Tirnavia 1985 a Tatranský 
pohár 1985 sa delil o druhé miesto. 
V r.1976 obsadil druhé miesto na 
Majstrovstvách dorastencov Čes-
koslovenska a v r.1979 sa stal maj-
strom Bratislavy. Mal veľký podiel 
na výchove viacerých bratislav-
ských šachových talentov. Je jedi-
ným slovenským šachistom, ktorý 
má v teórii otvorení svoj variant, 
a to vo Francúzskej obrane: 1.e4 e6 
2.d4 d5 3.Jd2 Jf6 4.e5 Jfd7 5.Sd3 c5 
6.c3 Jc6 7.Je2 c:d4 8.c:d4 f6 9.e:f6 
D:f6 10.Jf3 h6 (novinka Tibenského 
v partii so Salaiom na Tatranskom 
pohári v Starom Smokovci r. 1990). 
Bol vášnivým šachistom a šachom 
sa dokázal dokonca aj živiť. Šacho-
vých súprav mal doma niekoľko 
a mal ich takmer všade (vraj do-
konca aj na toalete). 
Poznali ho osobne viacerí trnavskí 
šachisti a niektorí sa s ním stretli aj 
za šachovnicou, ako napr. veľmaj-
ster Ján Plachetka na Tirnavii – B 
v Trnave r. 1988. V otvorení vznikol 
Rubinsteinov variant v Dámskom 
gambite (D27): 1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 
3.c4 d:c4 4.e3 a6 5.S:c4 e6 5.S:
c4 e6 6.a4 c5 7.0-0 Jc6 8.De2 Se7 
9.Vd1 Dc7 10.Jc3 0-0. Po ďalších 
ťahoch: 11.b3 Ja5 12.Sb2 J:c4 13.b:
c4 c:d4 14.e:d4 b6 15.d5 Ve8 16.Je4 
J:e4 17.D:e4 Sb7 18.Dg4 Sf8 19.d6 
S:f3 20.g:f3 Dd7 21.a5 b5 22.c5 
Vac8 23.Vac1 Vc6 24.Kh1 Vec8 
25.Dd4 Ve8 26.Vg1 dospela hra 
do postavenia na diagrame, kde 
nečakane urobil „Tibiké“, ako ho 

kamaráti prezývali, hrubú chybu: 
26. - Kh8?? a po 27.D:g7+! sa vzdal 
(27. - S:g7 28.S:g7+ Kg8 29.Sf6 Kf8 
30.Vg2 D:d6 31.Vcg1 s nekryteľnou 
hrozbou matu). Akým spôsobom 
mohol čierny ešte bojovať o remí-
zu? Túto otázku kladieme naším 
čitateľom – riešiteľom.
Riešenie záveru partie Puškár 
– Škápiková: 11. d4? (11.Da4) g4! 
12.Jh4 S:g2 13.K:g2 e:d4 14.Sf4 0-0-
0 (Veľká rošáda umožňuje čiernej 
útočiť na kráľovskom krídle.) 15. 
Vc1 Sd6 16.S:d6 D:d6 17.Da4 Vhe8 
18.Dc2 Dd5+ 19.Kg1 De4 20.D:
e4 V:e4 21.Vfe1 Vde8 22.Kf1 Jb4 
23.a3 d3 24.f3 (Aj po 24.e:d3 V:e1+ 
25.V:e1 V:e1+ 26.K:e1 Jd3+ 27.Ke2 
J:b2 28.Jf5 Jc4 29.Jh6 Kd7 30.Jg4 
Ke6 31.a4 a5 32.Je3 Jb2 33.Kf3 J:
a4 34.Jc4 Jc5 35.J:a5 Kd5 vyhrá 
čierna.) 24. - d:e2+ a biely sa vzdal 
(25.Kg1 g:f3 26.a:b4 V:b4 27.J:f3 V:
b2 28.Kf2 a5 29.Va1 b5 30.V:a5 
Kb7 31.Jd4 Kb6 32.Va3 c5 33.Je2 

Vd2 34.Ve3, a preto bolo lepšie hrať 
24. - V:e2 25.Jf5 Jc6 26.V:e2 d:e2 
27.Ke1 g:f3).
Oprava: Náš pozorný riešiteľ Michal 
Hlinka z Košíc nám napísal pripo-
mienku ku riešeniu skladby č. 31 
(Kollárik): 1.h6+ Kh8 2.Se6 c1D 3.D:
c1 Da7+ 4.De3! Dc5 5.D:c5 d:c5 
6.Jd2 Sd3 7.Jf3 Se2 8.Jg5 Sd1 9.Sc4 
Sc2 10.Kf2 Sf5 11.Kg3 Sc2 12.Kf4 
Sd1 13.Ke5 s výhrou bieleho (tiež aj 
po 4.Je3). Preto autor štúdiu opra-
vuje pridaním čierneho pešiaka na 
pole g4 nasledovne: Biely - Kg1,D-
f4,Sa2,Jf1,Ph5 (5), čierny - Kg7,De7,-
Se4,Pc2,d6,g4,g6,h7 (8) s výzvou: 
Biely ťahá a vyhrá! Riešenie v hlav-
nom variante je potom nasledovné: 
1.h6+! Kh8 2.Se6 Da7+ 3.Kh2 Sf5 
4.S:f5 g:f5 5.D:f5 Kg8 6.D:g4+ Kf7 
7.Df5+ (7.Dg7+? Ke6 8.D:a7 c1D 
=) 7. - Ke8 8.Dc8+ Kf7 9.D:c2 Kf6 
10.Jg3 +- a čierny v prehratej pozícii 
by mohol spáchať aj samovraždu 
po: 10. - De7 11.Df5 mat.  
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Jaroslav Lieskovský, foto: archív autora

Tvorca slávnej éry trnavského šachu
Ladislav Dubravský stál pri zrode medzinárodného sviatku kráľovskej hry a družstvo Lokomotívy 
ŽOS vytiahol z krajskej súťaže na federálny trón, on však dodáva, že bez výborníckych činovní-
kov aj všestrannej podpory od mnohých ochotných rúk by sa jeho čierno-biele sny nesplnili

Najstarší šachový turnaj v Trna-
ve sa hral pred vyše deviatimi 
desaťročiami. Úvodné partie do-
stali priestor 1. novembra 1923, 
víťazov dekorovali na Nový rok. 
Zakladateľom historickej premié-
ry bol Josef Heřmánek z Tábora, 
ktorý v tom čase pôsobil v našom 
starobylom meste. Dianie na 
šesťdesiatich štyroch čierno-bie-
lych políčkach si od tých okami-
hov získalo medzi Trnavčanmi 
značnú obľubu. Postupne prichá-
dzali na rad ďalšie záznamy do 
šachových letopisov.
Náš mestský mesačník už in-
formoval, že pred tridsiatimi 
rokmi získalo družstvo trnavskej 
TJ Lokomotíva ŽOS cenný titul 
federálneho šampióna. Na čes-
koslovenský ligový trón v sezóne 
1985/86 sa muži železničiarskej 
telovýchovnej jednoty prepra-
covali v priebehu niekoľkých 
sezón, keď im prichodilo krok 
za krokom sa štverať zo samého 
dna, z krajskej súťaže. Pravda, 
bez prestupu viacerých akvizícií 
do žlto-modrého kádra by to 
sotva išlo. Kvalitným posilám 
bolo treba vybaviť byty i prácu. 
S predsedníckou taktovkou vtedy 
šéfoval šachovému oddielu Lo-
komotívy ŽOS zanietený novátor 
Ladislav Dubravský. V období 
pred vybojovaním prvoligového 
primátu Trnavčanov stál mladý 
ťahúň pri zrode medzinárodného 
turnajového veľdiela, za spolu-
práce desiatok ďalších činovní-
kov. Tiež tento náročný projekt 
si žiadal hŕbu peňazí. Opäť do-
stali priestor najmä manažérske 
schopnosti inžiniera ekonómie. 
A kedy Dubravského vôbec zvá-
bili šachové múzy do svojich 
osídiel? „Počas stredoškolského 
štúdia. V trnavskej SVŠ-ke som 

chcel hráčsky nasledovať spolu-
žiaka Fera Jablonického a o rok 
staršieho Milana Szitkeya,” po-
bavene odvetil. 
Na predsedníckom stolci or-
ganizačného výboru Tirnavie 
1979 sedel poslanec Slovenskej 
národnej rady Imrich Hlaď, kým 
Ladislav Dubravský usmerňoval 
dianie okolo ouvertúry z ta-
jomníckej pozície. Pridali sa aj 
ďalší, napríklad známy šachový 
expert Ernest Nový z Bratislavy. 
Hlavné pole hráčskeho meno-
slovu tvorilo štrnásť aktérov zo 
siedmich krajín. Palmou víťaza 
1. ročníka dekorovali trenčian-
skeho rodáka Jána Plachetku, 
veľmajstra z VSŽ Košice. Trnava 
nemala v A-skupine žiadneho 
zástupcu. Druhá mužská štr-
nástka súperila v kandidátskom 
B-turnaji. Domáca Lokomotíva 
doň nominovala štvoricu Chylík, 
Minich ml., Puškáš a Veselský. 
Lodivod agilného šachového od-

dielu v najúrodnejšej etape aj po 
rokoch skromne tvrdí, že takéto 
náročné ciele sa dali zvládnuť iba 
v širokom kolektíve. Tiež nemožno 
nespomenúť podporu zo strany 
výborníkov telovýchovnej jednoty, 
predstaviteľov okresu, mesta a pre-
dovšetkým materského podniku. 
Spomínam si, ako L. Dubravský 
pri otváracej ceremónii dvojtýž-
dňovej šou populárnej kráľovskej 
hry pravidelne stál na konci miest-
nosti, odkiaľ sa pôžitkársky kochal 
pohľadom na dobre fungujúce 
šachové súkolesie. Ešte predtým zo 
svojej pracovnej pozície vo fabrike 
neraz operatívne riešil peripetie 
okolo účasti minimálneho počtu 
troch veľmajstrov, aby Tirnavia sa 
jedenásťkrát vôbec popýšila ta-
kouto elitnou visačkou. Azda naj-
úsmevnejší podtón mali kompliko-
vané príchody Maďarov Lengyela, 
Vadásza a Čecha Smejkala do už 
rozohraných turnajov. Veru, bolo aj 
tak, že z patronátnej ŽOS-ky vyba-

Ladislav Dubravský pri zápise do pamätnej knihy mesta Trnavy.
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Trnavskí Bulldogs vykročili do Čes-
kej ligy amerického futbalu 2016 
vskutku vo veľkom štýle. Na domá-
com ihrisku v areáli Strednej odbor-
nej školy elektrotechnickej vyprášili 
ostravských oceliarov 39:13 (7:0, 26:
0, 6:7, 4:6). Domáci celok mal teda 
raketový úvod, keď v polovici zá-
pasu viedol nad Steelers zo severu 
Moravy presvedčivo 33:0. 
Jediný zástupca zo Slovenska 
v šesťčlennej A-skupine ČLAF, 
ostatné tri sezóny v pozícii semi-
finalistu, vstúpil do aktuálnej maj-
strovskej série pod vedením no-
vého kouča. Namiesto Grega An-
dersona prevzal hlavnú trénerskú 
pozíciu ďalší hosť zo zámoria, iba 
29-ročný John Alexander Booker. 
Trnavským priaznivcom tohto dy-
namického športového odvetvia je 
rodák z Kalifornie dôverne známy, 
veď v posledných dvoch rokoch 
sa zaradil medzi hráčske opory 
nášho tímu Bulldogs. 
Medzitým sa kolotoč elitnej kon-
frontácie rozkrútil na plné obrátky. 
Vyznávači amerického futbalu 
z Trnavy majú v súťažnom rozpise 
na tento mesiac aj jeden domáci 
duel. Svojim fanúšikom sa pred-
stavia na ihrisku Energo v sobotu 
21. mája. So začiatkom o štrnástej 

hodine si zmerajú športový kumšt 
s východočeským celkom Pardu-
bice Stallions. Pôjde o súboj ôs-
meho kola ČLAF. Žrebce z mesta 
perníkov, plochej dráhy a dostihov 
sa vrátili medzi elitu po ročnej od-
mlke. Trnava v ligových súbojoch 
s týmto súperom ešte neprehrala, 
no pardubický klub sa tento rok 
posilnil o niekoľko zahraničných 
akvizícií, takže domáci celok v to 
májové popoludnie vôbec neča-
ká prechádzka ružovým sadom. 
Spomeňme ešte júlový bonbónik, 
keď do slovenského Ríma zaví-
ta sedemnásťnásobný pražský 
šampión Black Panthers, obhajca 

majstrovského primátu. Publikum 
uvidí šláger 15. časti ČLAF na tr-
navskom Zátvore v sobotu 9. 7., 
rovnako so začiatkom o 14.00 h. 
Účastnícke zoznamy šesťčlenného 
áčka vrcholnej ligy sú prešpi-
kované mnohými zahraničnými 
akvizíciami, najmä spoza veľkej 
mláky. Návštevníci si pri spome-
nutých meraniach síl na starostli-
vo udržiavanom športovisku SOŠE 
akiste prídu na svoje. Okrem toho 
sa žlto-modrý kolektív Bulldogs 
predstaví 18. júna v semifinále 
Slovenskej ligy amerického futbalu 
s doteraz neznámym súperom, 
ktorý vzíde zo základnej časti. 

Jaroslav Lieskovský, foto: klubový zdroj 

Raketový štart domácich buldogov
Od novej sezóny amerického futbalu nastala v Trnave zmena na hlavnom trénerskom poste, muž-
ský kolektív vedie Booker

vil L. Dubravský podnikovú Tatru 
603, služobné auto so šoférom Mi-
lanom Hlbockým. Pre chýbajúcich 
veľmajstrov do stanoveného počtu 
mohli vycestovať i k našim južným 
susedom osobne.
Ešte na začiatku stála skupinka 
rojkov bez reálnej sily. Postupne, 
pod taktovkou L. Dubravského, 
sa v rokoch 1979 – 1989 vykryš-
talizovala veľmajstrovská paráda. 
Od samého zrodu bola venovaná 
spomienkovej pocte šachovému 
bardovi Richardovi Rétimu (28. 
5. 1889 – 6. 6. 1929), rodákovi 
z neďalekého Pezinka. Obísť 
nemožno ani hŕbu vydarených 

rámcových akcií. Vrcholné chvíle 
priniesla od 18. do 31. marca 
1988 dvojkolová konfrontácia 
šiestich borcov s priemerným 
ELO 2538 v tzv. superveľmaj-
strovskej skupine „Trnava 750“. 
Domov stavbárov na Tyršovom 
námestí, dnešnom Námestí Joze-
fa Herdu, sa vtedy stal miestom 
výnimočného turnaja celej his-
tórie československého šachu, 
keďže mal hodnotu 12. kategórie 
FIDE. Dokonca v ňom hrali šty-
ria velikáni z čelnej päťdesiatky 
svetového rebríčka: Bönsch 
(NDR), Ftáčnik (ČSSR), Balašov 
a Psachis (obaja ZSSR). Origi-

nálny príspevok k 750. výročiu 
povýšenia Trnavy na slobodné 
kráľovské mesto sa zaradil medzi 
nezabudnuteľné udalosti jubi-
lejnej oslavy slovenského Ríma. 
Citát z istého zahraničného 
časopisu hovoril výstižne: „My, 
Rusi, vieme hrať výborne šach, 
ale organizovať šach sa treba ísť 
učiť do Trnavy k Dubravskému“.
Raz darmo, výnimočné veci vždy 
vedeli vytiahnuť na svetlo sveta 
iba výnimoční ľudia. V trnavskom 
futbale Anton Malatinský, v ľa-
dovom hokeji Ján Mitošinka, v te-
nise Miroslav Hlavna či v šachu 
Ladislav Dubravský. 

Americký futbal prináša počas zápasu veľa dynamických situácií.
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BUDOVA NA MÚZEJNOM NÁM. 3
tel. 033/55 12 913, 033/55 12 911, 
e-mail: zsmuzeum@zupa-tt.sk, 
info: www.zsmuzeum.sk 

Otvorené expozície......................
Príroda Malých Karpát, Sakrálne 
pamiatky, Ľudová hrnčina, Štefan 
Cyril Parák – pocta kráľovi zbera-
teľov, Kampanologická expozícia, 
Archeologická expozícia, História 
Trnavy, Gotická Trnava, Krása za-
šlých čias, Oratórium

 19. mája o 18.00 h SLÁV-
NOSTNÉ OTVORENIE zrenovo-
vanej budovy Západoslovenského 
múzea a otvorenie novej expozície
OSOBNOSTI ŠPORTU TTSK 
– výber najvýznamnejších špor-
tovcov, ktorí pochádzajú z regiónu 
alebo v ňom dlhšie pôsobili

Otvorené výstavy........................
Ján Súkup: LOVEC OKAMIHOV
Fotografická výstava prevzatá zo 
Slovenského olympijského a špor-
tového múzea
od 5. 5. do 29. 5. 2016

 MAROKO – RAJ GEOLÓGOV
geologická výstava doplnená foto-
grafiami 
výstava potrvá do 28. 2. 2017

Podujatia..................................... 
 21. mája od 17.00 do 22.00 h 
NOC V MÚZEU – podujatie pripra-
vené ku Dňu múzeí a galérií
Prehliadka budovy po rekonštruk-
cii,  prehliadka novej expozície 
Osobnosti športu TTSK
17.30 h – prehliadka výstavy Det-
ský svet v minulosti so sprievod-
com v Múzeu knižnej kultúry
20.00 h – beseda s nestormi špor-
tu v koncertnej sále

ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Z dejín športu v Trnave

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA 
TRNAVSKÉHO 

Ul. M. Schneidera Trnavského 5, 
Trnava
Otváracie hodiny – LETNÁ SEZÓ-
NA 1. 4. – 30. 9.
ut – pia 8.30 – 12.30 h, 13.00 
– 14.30 h na objednanie 
so – ne 11.00 –17.00 h, v pondelok 
je múzeum zatvorené. Víkendové 
návštevy prosíme ohlasovať cez 
pracovné dni u lektorov v hlavnej 
budove na tel. č. 033/ 5512 913

Expozície.....................................
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA 
SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO, 
DEJINY CIRKEVNÉHO HUDOB-
NÉHO SPOLKU, DVORANA SLÁVY 
DOBRA

Výstavy.......................................
BRADLAN
výstava k 85. výročiu trnavského 
speváckeho zboru
predĺžená do 31. 12. 2016

POZNÁTE HUDOBNÉ NÁSTROJE?
výstava zo zbierok ZsM predĺžená 
do 31. 12. 2016

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
Námestie sv. Mikuláša 10, tel. č. 
033/55 14 421
LETNÁ SEZÓNA 1. 4. – 30. 9.
ut – pia 8.30 – 12.30 h, 13.00 
– 15.00 h na objednanie
so – ne 11.00 – 17.00 h, v pondelok 
je múzeum zatvorené. Víkendové 
návštevy prosíme ohlasovať cez 
pracovné dni u lektorov v hlavnej 
budove na tel .č. 033/ 55 12 913

 EXPOZÍCIA.............................
WILLIAM SCHIFFER – ŽIVOT 
A DIELO SOCHÁRA A MEDAI-
LÉRA

VÝSTAVY....................................
SLOVÁCI, PÍŠTE PO SLOVEN-
SKY!
Výstava k 250. výročiu narodenia 
A. Bernoláka
predĺžená do 31. 12. 2016

 DETSKÝ SVET V MINULOSTI
Výstava rozprávkových kníh a hra-
čiek z 20. storočia zo zbierok Zá-

padoslovenského múzea 
do 27. marca 2017

PODUJATIA................................
21. mája o 17.30 h NOC V MÚZEU 
– prehliadka výstavy Detský svet 
v minulosti so sprievodcom

 ČÍTAME SI ROZPRÁVKU
Sprievodné podujatie pre základné 
školy k výstave Detský svet v mi-
nulosti pre prvý stupeň základných 
škôl, na objednávku počas trvania 
výstavy

Galéria Jána Koniarka 
tel.: +421 33 55 11 659
info@gjk.sk, www.gjk.sk

AKTUÁLNE VÝSTAVY...............
 Patrik Kovačovský / Marcin 
Berdyszak (PL): Voľný štýl
Výstava renomovaných sochárov 
stredoeurópskej výtvarnej scény. 
Vystavené budú prevažne cykly 
komornejších objektov, ale aj mo-
numentálna inštalácia a návštevní-
ci uvidia aj niekoľko videoprojekcií. 
Všetko tematicky zladené ako prí-
spevok k politickému a sociálnemu 
smerovaniu Európy posledných 
rokov.
Kurátor: Roman Popelár
/Kopplova vila, Galéria Jána Ko-
niarka, Zelený kríček 3, Trnava/
Vernisáž: 5. máj 2016 (štvrtok) 
18.00 hod.
Trvanie výstavy: 5.05. - 26.06. 2016

Stále expozície v Kopplovej vile:
 JÁN KONIAREK (1878 – 1952) 
– zakladateľ moderného sloven-
ského sochárstva – stála expozícia 
sochárskej tvorby 
 KLENOTY DOMOVA – sloven-
ské klasické umenie 20. storočia
 GALÉRIA PORTRÉTOV – vý-
ber diel z kolekcie portrétneho 
žánru reprezentujúce vývoj por-
trétneho maliarstva od konca 18. 
storočia po súčasnosť zo zbierok 
GJK

AKCIE / AKTIVITY ....................

pozvánky

Galéria Jána Koniarka 

Západoslovenské múzeum
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 ART Laboratórium 2016 – tvori-
vé dielne a výtvarná tvorba nielen 
k aktuálnym výstavám pre MŠ, ZŠ, 
SŠ (podľa záujmu škôl)
 21. mája od 13.00 do 23.00 h 
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
Deň otvorených dverí v rámci XII. 
ročníka Medzinárodného dňa mú-
zeí a galérií – vstup voľný

Sprievodné podujatia:
 13.00 – 16.00 h TVORIVÉ VÝ-
TVARNÉ AKTIVITY A ANIMAČ-
NÉ HRY PRE DETI v spolupráci 
s Katedrou pedagogiky výtvarného 
umenia Trnavskej univerzity v Tr-
nave
 17.00 – 18.00 h Kurátor-
ský výklad Romana Popelára 
k výstave Patrik Kovačovský / 
Marcin Berdyszak (PL): VOĽNÝ 
ŠTÝL za účasti jedného z autorov
 18.00 – 19.00 h OZVENY 
ANIFILMU 2015
Premietanie pásma animovaných 
filmov z medzinárodného festiva-
lu Anifilm na tému Nenaratívne, 
experimentálne a hraničné formy 
animácie, kde je vidieť iný prístup 
k animácii. Namiesto rozprávania 
príbehu sa kladie dôraz na výtvar-
nú a zvukovú stránku filmu
 20.00 v Synagóge – Centre sú-
časného umenia 
LOVELY EXPERIENCE – 5. ročník 
multimediálneho podujatia plný 
toho najlepšieho z audiovizuálne-
ho umenia

Zmena programu vyhradená

 

 5. mája o 17.00 h v čitárni
ZLATÝ VLAK A KAM ZMIZOL 
ZLATÝ POKLAD REPUBLIKY
Beseda so Stanislavom Motlom, 
českým publicistom, spisovateľom, 
reportérom a spisovateľom. V 
spolupráci s Českým spolkom v 
Trnavskom regióne
 11. – 13.  mája 
na Trojičnom námestí
MÁJOVÝ KVET – stretnutie pri 
knižke s mamičkami a ich deťmi 
 11. mája od 18.00 h
NOC LITERATÚRY
Európska literatúra v Trnave – 8. 

ročník čítania textov európskych 
autorov na Slovensku. Hlavný 
organizátor České centrum 
 18.00 h v záhrade Knižnice 
Juraja Fándlyho 
Veronika Šikulová: MEDZEROVÝ 
PLOD
číta Bohumil Chmelík
 19.00 h v Múzeu knižnej kultúry, 
Námestie sv. Mikuláša 10
Dezső Kosztolányi: SLADKÁ 
VRAHYŇA
číta Mária Jedľovská
 20.00 h v Divadle Jána Palárika
Elena Ferrante: GENIÁLNA 
PRIATEĽKA
číta Tomáš Mosný 
 21.00 h v západnom krídle 
radnice, Hlavná 1
Antoine Laurain: MITTERRANDOV 
KLOBÚK
číta Pavol Tomašovič
 22.00 h v rotunde Spiegelsaal, 
Kalinčiakova 14
Kateřina Tučková: Žítkovské 
bohyně
číta Jaroslava Vydrová
Hudba: Beáta Kuracinová Vargová
Účastníci putovania za literatúrou 
budú zaradení do žrebovania o 
víkendový pobyt v penzióne v 
Žítkovej a knižné ceny 
 19. mája 2016 o 13.30 h 
v hudobnom oddelení, Ul. M. 
Schneidera Trnavského 5
KRESLÍME SI HUDOBNÉ 
OBRÁZKY – vernisáž výstavy 
a oceňovanie najkrajších 
výtvarných prác na tému: Z tvorby 
W. A. Mozarta. V spolupráci s 
Gymnáziom Jána Hollého v Trnave
 19. mája o 17.00 h v čitárni
HLÁSKY LÁSKY
Prezentácia knižnej novinky Viery 
Mikušovej Roderovej
Účinkujú Priatelia peknej hudby 
Ľubomír Škumát – viola, Jozef 
Valovič – husle, Jaroslav Kaba 
– violončelo
 26. mája o 17.00 h 
v záhrade knižnice, v prípade 
nepriaznivého počasia v čitárni
MÁJOVÝ PIKNIK (MOŽNO 
PRÍDE AJ MAKAR)
Program Makarove máje III. Scenár 
a moderovanie: Peter Dobák a 
Karol Bodorik. Účinkujú členovia 
Fóra humoristov

 31. mája o 14.00 h 
v oddelení pre deti 
KINO PRE NEVIDIACICH 
A SLABOZRAKÝCH
Premietanie filmu s audiokomen-
tárom. Spoluorganizuje Slovenská 
knižnica pre nevidiacich M. Hre-
bendu v Levoči. Vstup len pre nevi-
diacich a slabozrakých

 M. SCHNEIDER-TRNAVSKÝ 
(24. 5. 1881 – 25. 5. 1958)
Hudobno-slovné pásmo v hudob-
nom oddelení na Ul. M. Schnei-
dera Trnavského 5. Záujemcovia 
o kolektívnu návštevu si môžu 
dohodnúť termín osobne v hu-
dobnom oddelení, telefonicky 
(033/55 11 590) alebo e-mailom 
(hudobne_oddelenie@kniznicatr-
nava.sk

Tel: 033 / 551 11 25
email: pokladna@djp.sk, www.djp.sk
Veľká sála ...............................
 2. pondelok 10.00 
ZLATÝ KĽÚČIK 
 3. utorok 10.00 
MLYNÁRKIN PYTAČ 
 4. streda 10.00 ZMIERENIE 
alebo DOBRODRUŽSTVO PRI 
OBŽINKOCH 
 5. štvrtok 10.00 
TRAJA TUČNIACI 
 6. piatok 19.00 
TRI LETUŠKY V PARÍŽI 
 9. pondelok 10.00 
KAMENNÝ CHODNÍČEK 
 10. utorok 19.00 
ČIERNA KOMÉDIA 
 11. streda 19.00 ACH TIE 
ŽENY, ACH TÍ MUŽI 
 12. štvrtok 10.00 
DIVNÝ JANKO 
 13. piatok 10.00 DIVNÝ 
JANKO 
 16. pondelok 10.00 
OSTROV POKLADOV 
 17. utorok 10.00 
OSTROV POKLADOV 
 19. štvrtok 10.00 
MLYNÁRKIN PYTAČ 
 23. pondelok 19.00 DIVNÝ 
JANKO 
 25. streda 19.00
MANDRAGORA 

pozvánky

Knižnica J. Fándlyho

Divadlo Jána Palárika
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 27. piatok 10.00 
ZLATÝ KĽÚČIK 
 28. sobota 19.00 ACH TIE 
ŽENY, ACH TÍ MUŽI 
 30. pondelok 10.00 BOŽÍ VTÁK 
 31. utorok 10.00 
MLYNÁRKIN PYTAČ 

ŠTÚDIO...................................... 
 5. štvrtok 19.00 
[NA GUT] ZAČÍNAME! 
 17. utorok 19.00 OBLOMOV 
 24. utorok 10.00 OBLOMOV
................................................... 
Západoslovenské múzeum, Galéria 
Jána Koniarka, Divadlo Jána Palárika 
a Knižnica Juraja Fándlyho sú v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Trnavského samo-
správneho kraja

 3. mája o 9.00 h na Streleckej 1
SLÁVIK SLOVENSKA – okresné 
kolo speváckej súťaže pre žiakov ZŠ
 5. mája o 8.00 h 
na ihriskách FK Lokomotíva 
Mc Donald´s Cup – okresné kolo 
futbalovej súťaže žiakov ZŠ
 6. mája o 14.00 h 
v západnom krídle radnice
MOJA TRNAVA – vernisáž výstavy 
výtvarných prác detí materských, 
základných a stredných škôl
 10. mája o 9.00 h v kine 
Hviezda
DANCE FREE STYLE – tanečná 
súťaž pre žiakov ZŠ
 17. mája o 10.00 h 
na MAŠ A. Hajmassyho 
MAJSTROVSTVÁ OKRESU V 
ATLETIKE žiakov základných škôl 
 19. mája o 8.00 h 
na ihriskách FK Lokomotíva 
JEDNOTA FUTBAL CUP – krajské 
kolo futbalovej súťaže žiakov ZŠ 
 20. mája o 8.00 h 
na ihriskách FK Lokomotíva 
JEDNOTA FUTBAL CUP – krajské 
kolo futbalovej súťaže žiačok ZŠ 
 26. mája o 9.00 h 
na ihriskách FK Lokomotíva 
Mc Donald´s Cup – krajské kolo 
futbalovej súťaže žiakov ZŠ
 31. mája o 9.00 h na Streleckej 1
SLÁVIK SLOVENSKA – krajské 
kolo speváckej súťaže pre žiakov ZŠ

 2. 5. / 8.30 h VÝLET DO PRÍ-
RODY autobusom na Železnú 
studničku – hry, opekačka, spie-
vanky pri gitare v krásnom prostre-
dí Malých Karpát 
16.00 h ANGLIČTINA PRE 
MAMY – konverzácie s Ľubkou 
Mečiarovou
18.00 h ANGLIČTINA PRE ZA-
ČIATOČNÍKOV s Ikou Kraicovou 
 3. 5. / 10.00 a 11.00 h HU-
DOBNÁ ŠKOLA YAMAHA – Prvé 
krôčiky k hudbe 
 4. 5. / 9.30 a 10.30 CVIČE-
NIE NA FITLOPTÁCH pre matky 
s deťmi
16.30 h VESELÁ GITARA – ang-
ličtina s Ikou pre deti od troch rokov
 5. 5. / 10.00 h VESELÁ GITA-
RA – angličtina s Ikou pre deti od 
dvoch rokov 
 6. 5. / 9.30 – 12.00 h PO-
HRAJME SA SPOLU – hry na roz-
voj motoriky a zrakového vnímania 
 9. 5. / 10.00 h MAMIČKE 
– program venovaný Dňu matiek, 
vstupné 1,5 € pre rodinu
16.00 h ANGLIČTINA PRE 
MAMY – konverzácie s Ing. Ľub-
kou Mečiarovou
 10. 5. / 10.00 a 11.00 h HU-
DOBNÁ ŠKOLA YAMAHA – Prvé 
krôčiky k hudbe 
 11. 5. /9.30 a 10.30 h CVIČENIE 
NA FITLOPTÁCH pre matky s deťmi
16.30 h VESELÁ GITARA – ang-
ličtina s Ikou pre deti od troch rokov 
 12. 5. / 10.00 h VESELÁ GI-
TARA – angličtina s Ikou pre deti 
od dvoch rokov
 13. 5. / 10.00 h MÝTY A FAK-
TY O ZDRAVEJ VÝŽIVE – pred-
náška s besedou o zdravom stra-
vovaní 
 16. 5. / 9.30 h NAOZAJ SA 
HNEVÁM! ...ako spolu s dieťaťom 
riešiť náročne situácie a zároveň si 
s ním udržať dobrý vzťah 
16.00 h ANGLIČTINA PRE 
MAMY – konverzácie s Ing. Ľub-
kou Mečiarovou
 17. 5. / 10.00 a 11.00 h HU-
DOBNÁ ŠKOLA YAMAHA – Prvé 
krôčiky k hudbe
 18. 5. / 9.30 a 10.30 h CVIČE-

NIE NA FITLOPTÁCH pre matky 
s deťmi
16.30 h VESELÁ GITARA – ang-
ličtina s Ikou pre deti od troch rokov 
 19. 5. / 10.00 h VESELÁ GITA-
RA – angličtina s Ikou pre deti od 
dvoch rokov
 20. 5. / 10.00 h PODPORNÁ 
SKUPINA NOSENIA DETÍ 
 21. 5. / 9.30 – 12.00 h BLŠIE 
TRHY – letná burza detského 
a tehotenského ošatenia a det-
ských potrieb, spojená s predajom 
ručných prác na dvore MC 
 23. 5. / 10.00 h MINIDIVA-
DIELKO s mamou Máriou 
10.20 h SPIEVANKY – stretnutie 
pri gitare s Ľubošom
16.00 h ANGLIČTINA PRE 
MAMY – konverzácie s Ing. Ľub-
kou Mečiarovou
 24. 5. / 10.00 a 11.00 h HU-
DOBNÁ ŠKOLA YAMAHA – Prvé 
krôčiky k hudbe 
 25. 5. / 16.30 h VESELÁ GI-
TARA – angličtina s Ikou pre deti 
od troch rokov 
17.30 h KURZ PRÍPRAVY NA 
DOJČENIE A MATERSTVO 
 26. 5. / 10.00 h VESELÁ GI-
TARA – angličtina s Ikou pre deti 
od dvoch rokov
 27. 5. / 10.00 h ODÚČAME 
OD PLIENOK 
 30. 5. / 10.00 h ŠIKOVNÉ 
RÚČKY – vyrábame čelenky do 
vlasov
16.00 h ANGLIČTINA PRE 
MAMY – konverzácie s Ing. Ľub-
kou Mečiarovou
 31. 5. / 10.00 a 11.00 h HU-
DOBNÁ ŠKOLA YAMAHA – Prvé 
krôčiky k hudbe 

 BAZILIKA SV. MIKULÁŠA 
Máj, jún, september, október
Po – Pia: 10.00 – 12.00 h, 14.00 
– 16.00 h
Ne: 14.00 – 17.00 h
Júl, august
Po – Pia: 10.00 – 12.00 h, 14.00 
– 17.00 h
Ne: 14.00 – 17.00 h
V dňoch 5. júla a 15. septembra 
bude Bazilika sv. Mikuláša otvore-
ná ako v nedeľu

Kalokagatia

Trnavské materské centrum

Sakrálne pamiatky
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 KATEDRÁLA 
SV. JÁNA KRSTITEĽA
Máj – október
Po – Pia: 10.00 – 12.00 h, 14.00 
– 17.00 h
So: 11.00 – 16.00 h
november
So: 11.00 – 16.00 h
 KOSTOL SV. JAKUBA
Máj – september
So – Ne: 13.00 – 17.00 h
 KOSTOL 
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
Máj – september
So – Ne: 13.00 – 17.00 h
 KOSTOL SV. ANNY
Máj – september
So – Ne: 13.00 – 17.00 h
 KOSTOL SV. HELENY
Máj – september
So – Ne: 13.00 – 17.00 h 
 EVANJELICKÝ KOSTOL a. v.
Máj – september
So – Ne: 13.00 – 17.00 h

11. – 13. mája 
na Trojičnom námestí
 
11. máj – streda...........................
 9.00 – 18.00 h PREDAJ KVE-
TOV A DOPLNKOV
 10.30 h SLÁVNOSTNÉ OTVO-
RENIE PODUJATIA 
Mažoretky Sašetky z Hlohovca
 9.30 – 11.30 h VYSTÚPENIA 
DETÍ z trnavských materských 
a základných škôl
 10.00 – 17.00 h MALIČKÍ 
A MAMIČKY – stretnutie s knihou 
venované mamičkám a najmenším 
čitateľom Knižnice Juraja Fándlyho

 10.00 – 17.00 h v party stane 
na Hlavnej ulici
KERAMICKÉ SRDIEČKO – kera-
mické dielne, v ktorých deti môžu 
vlastnoručne vyrobiť darček pre 
mamičku

 15.00 h TRNAVČEK – detský 
folklórny súbor
 16.00 h DUO LIVE GUITARS 
– hudobné spomienky na 60-te 
a 70-te roky s Pavlom Opatovským 
a „Lacim“ Jozefom Pagáčom

 17.00 h NESTARNÚCE MELÓ-
DIE v podaní skupiny Trinity

12. máj – štvrtok......................... 
 9.00 – 18.00 h PREDAJ KVE-
TOV A DOPLNKOV 
 9.30 – 11.30 h VYSTÚPENIA 
DETÍ z trnavských materských 
a základných škôl
 10.00 – 17.00 h MALIČKÍ 
A MAMIČKY – stretnutie s knihou 
venované mamičkám a najmenším 
čitateľom Knižnice Juraja Fándlyho

 10.00 – 17.00 h v party stane 
na Hlavnej ulici 
KERAMICKÉ SRDIEČKO – ke-
ramické dielne, v ktorých si deti 
môžu vlastnoručne vyrobiť darček 
pre mamičku 

 15.00 h HEJ, ROMALE – vystú-
penie detského rómskeho súboru 
pod vedením Iky Kraicovej
 16.00 h SPIRIT – hudobné 
evergreeny v podaní Róberta Cepka
 17.00 h ĽUBOŠ BEŇA & BON-
ZO RADVÁNYI
Hosť: MIKE KRAMÁR

13. máj – piatok..........................
 9.00 – 18.00 h PREDAJ KVE-
TOV A DOPLNKOV 
 9.30 – 11.30 h VYSTÚPENIA 
DETÍ z trnavských materských 
a základných škôl
 10.00 – 17.00 h MALIČKÍ 
A MAMIČKY – stretnutie s knihou 
venované mamičkám a najmenším 
čitateľom Knižnice Juraja Fándlyho

 10.00 – 17.00 h v party stane 
na Hlavnej ulici 
KERAMICKÉ SRDIEČKO – ke-
ramické dielne, v ktorých si deti 
môžu vlastnoručne vyrobiť darček 
pre mamičku

 14.30 h DRIENKA – detský 
folklórny súbor 
 15.30 h ZUZANA SUCHÁN-
KOVÁ DUO – blues, folk
 16.30 h OLD BOYS JAZZ BAND

Sprievodné podujatia:
Od 11. mája na Hlavnej ulici
LANDART – prekvapenie vo forme 
výtvarno-architektonického stvár-

nenia dvoch dláždených plôch na 
Hlavnej ulici na živú zelenú oázu. 
Okrem atraktívneho pohľadu bude 
občanom ponúknutý aj priestor na 
oddych v tráve. Cieľom je propa-
gácia ochrany zelene a posolstvo 
Trnavčanom, že sa v našom meste 
počíta s ďalším skvalitňovaním 
zelene a realizáciou nových zele-
ných plôch 

 12. mája od 9.00 do 14.00 h 
v party stane na Hlavnej ulici
TVORIVÉ DIELNE S RIBIŠKOU 
– jednoduchý kurz pletenia košíkov 

 13. mája od 12.00 do 17.00 h 
v party stane na Hlavnej ulici 
ARANŽOVANIE KVETÍN A BYLÍN 
v spolupráci s Okresným výborom 
Slovenského zväzu záhradkárov

KOZMETICKÉ A KADERNÍCKE 
SLUŽBY študentov Strednej od-
bornej školy obchodu a služieb 
na Lomonosovovej ulici v Trnave 
v party stane na Hlavnej ulici:
 11. mája od 14.00 do 16.30 h
 12. mája od 14.00 do 16.30 h
 13. mája od 9.30 do 12.00 h

 11. a 13. mája nádvorí radnice
VÝSTAVA KAKTUSOV v spolu-
práci s Klubom kaktusárov a suku-
lentárov ISLAYA v Trnave spojená 
s predajom kaktusov v stánku pred 
Divadlom Jána Palárika 

0907 673 593, 033 / 32 36 444, 
kinohviezdatt@gmail.com, 
www.kinohviezda.trnava.sk

 1. 5. / 15.30 PAT A MAT VO FILME
17.30 AKO BÁSNICI ČAKAJÚ NA 
ZÁZRAK
19.30 CESTA HORE
 2. 5. / 17.30 CESTA HORE
19.30 KOLÓNIA
 3. 5. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 LÁSKA Z KHON KAEN
20.00 JA OLGA HEPNAROVÁ
 4. 5. / 17.30 AKO BÁSNICI ČAKA-
JÚ NA ZÁZRAK
19.30 KOLÓNIA
 5. 5. / 17.30 NÁVŠTEVNÍCI 3: 
REVOLÚCIA – slovenská premiéra

Kino Hviezda

Májový kvet 2016

pozvánky
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19.30 CAPTAIN AMERICA: CIVIL 
WAR 3D – slovenská premiéra
 6. 5. / 17.00 CAPTAIN AMERICA: 
CIVIL WAR – 2D
19.30 CAPTAIN AMERICA: CIVIL 
WAR – 3D
 7. 5. / 15.30 KNIHA DŽUNGLE 
– 2D
17.30 NÁVŠTEVNÍCI 3: REVOLÚCIA
19.30 CAPTAIN AMERICA: CIVIL 
WAR – 2D
 8. 5. / 15.30 KNIHA DŽUNGLE 
– 2D
17.30 NÁVŠTEVNÍCI 3: REVOLÚCIA
19.30 CAPTAIN AMERICA: CIVIL 
WAR – 2D
 9. 5. NEPREMIETAME
 10. 5. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 LE HAVRE
20.00 BOJ
 11. 5. / 17.00 CAPTAIN AMERICA: 
CIVIL WAR – 2D
19.30 POLEDNICE
 12. 5. / 17.30 ANGRY BIRDS VO 
FILME 3D – slovenská premiéra
19.30 SUSEDIA NA ODSTREL 2 
– slovenská premiéra
 13. 5. NEPREMIETAME
 14. 5. / 15.30 ANGRY BIRDS VO 

FILME – 2D
17.30 ANGRY BIRDS VO FILME – 3D
19.30 SUSEDIA NA ODSTREL 2
 15. 5. / 15.30 ANGRY BIRDS VO 
FILME – 2D
17.30 SUSEDIA NA ODSTREL 2
19.30 POLEDNICE
 16. 5. NEPREMIETAME
 17. 5. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 NÓRSKY NINJA
20.00 TRABANTOM DO POSLED-
NÉHO DYCHU
 18. 5. / 19.00 TRI TVORIVÉ 
TVORY
 19. 5. / 17.30 AKO SA ZBAVIŤ 
NEVESTY – slovenská premiéra
19.30 X-MEN: APOKALYPSA 3D 
– slovenská premiéra
 20. 5. / 16.00 AKO SA ZBAVIŤ 
NEVESTY
18.00 X-MEN: APOKALYPSA – 3D
20.30 X-MEN. APOKALYPSA – 2D
 21. 5. NEPREMIETAME
 22. 5. / 15.30 ANGRY BIRDS VO 
FILME – 2D
17.30 X-MEN: APOKALYPSA – 2D
19.30 AKO SA ZBAVIŤ NEVESTY
 23. 5. / 18.00 AKO SA ZBAVIŤ 
NEVESTY

20.00 X-MEN: APOKALYPSA – 2D
 24. 5. / 18.00 ĎALEKO OD ĽUDÍ
20.00 / PRÍBEH LESA
 25. 5. / 20.00 CESTOVATEĽSKÉ 
KINO
 26. 5. / 17.30 MAGGIE MÁ PLÁN 
– slovenská premiéra
19.30 ODKAZ VO FĽAŠI – sloven-
ská premiéra
 27. 5. / 19.00 ALICA V KRAJINE 
ZA ZRKADLOM – 3D
21.00 ODKAZ VO FĽAŠI
 28. 5. / 15.30 ANGRY BIRDS VO 
FILME – 2D
17.30 ALICA V KRAJINE ZA ZR-
KADLOM – 2D
19.30 MAGGIE MÁ PLÁN
 29. 5. / 13.30 ALICA V KRAJINE 
ZA ZRKADLOM – 3D
15.30 ALICA V KRAJINE ZA ZR-
KADLOM – 2D
17.30 ANGRY BIRDS VO FILME 
– 2D
19.30 MAGGIE MÁ PLÁN
 30. 5. / 17.30 MAGGIE MÁ PLÁN
19.30 ODKAZ VO FĽAŠI
 31. 5. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 PARA NAD RIEKOU
20.00 POKLAD

Kalendár kultúrnospoločenských podujatí
 Do 31. mája v kaplnke 
západného krídla radnice
STREDOVEKÉ KLÁŠTORY a ICH 
OSUDY NA SLOVENSKU
Putovná výstavy pri príležitosti 
Medzinárodného dňa pamiatok 
Od vzniku uhorského kráľovstva do 
roku 1526 bolo na území dnešné-
ho Slovenska založených vyše 100 
kláštorov. Počas svojej existencie 
plnili okrem pastoračnej funkcie 
aj významnú úlohu pri šírení ci-
vilizácie, vzdelanosti a kultúry. Aj 
vďaka ich pôsobeniu sa vtedajšie 
Uhorsko začlenilo do západného 
civilizačného okruhu.
Autori: PhDr. Alexander Balega 
a kolektív; foto: Slavo Haľama
Organizátori: Pamiatkový úrad Slo-
venskej republiky, Krajský pamiat-
kový úrad Trnava a Mesto Trnava
Výstava bude otvorená každú stre-
du a nedeľu od 15.00 do 18.00 h; 

v ostatné dni kontaktujte Krajský 
pamiatkový úrad Trnava na č.: 
0903 270 739
 1. mája o 18.00 
v Evanjelickom kostole
Trnavská hudobná jar 2016 
HÄNDEL A PESTRÝ LEVOČSKÝ 
ZBORNÍK
Brass Collegium Levoča
 4. mája 2016 o 11.00 h 
pri Pomníku M. R. Štefánika 
na Námestí SNP SPOMIENKOVÁ 
SLÁVNOSŤ pri príležitosti 97. vý-
ročia úmrtia generála
Milana Rastislava Štefánika
Organizátori: Mesto Trnava, Trnav-
ský samosprávny kraj, Cirkevný 
zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Trna-
va, Okresný úrad Trnava, Oblastný 
výbor Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov v Trnave, 
Vojenský archív v Trnave; Miestny 
odbor Matice slovenskej v Trnave

 Od 4. do 29. mája 
v západnom krídle radnice
MOJA TRNAVA - tradičná každo-
ročná výstava detských výtvarných 
prác na témy spojené s naším 
mestom v spolupráci s Kalokaga-
tiou - Centrom voľného času
 Od 5. mája do 1. júna v západ-
nom krídle radnice
MAĽOVANÉ KÚZLA - výstava vý-
tvarných prác žiakov Základnej 
umeleckej školy v Bučanoch
 5. mája o 20.30 h v Music a Cafe 
KARPATSKÉ CHRBÁTY
 6. mája o 14.00 h vo foyeri 
Materiálovotechnologickej fakul-
ty na Ulici J. Bottu
TERRA ABSTRACTA - vernisáž 
výstavy z tvorby Milana Marôn-
ka, ktorý na MTF STU pôsobí ako 
vysokoškolský profesor a ktorého 
vášňou sa stala výtvarná fotografia. 
Podujatie pri príležitosti tridsiateho 
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výročia založenia fakulty. Výstava 
bude prístupná verejnosti do konca 
júna v pondelok až sobotu od 8.00 
do 19. 00 h
 6. mája o 20.30 h 
v Music a Cafe 
THE MYTHS
 9. mája o 19.00 h, 
Berliner DKP
Kukadlo: OBCHOD NA KORZE
Pred polstoročím 18. apríla 1966 
získal Obchod na korze Oscara. 
Ako prvý československý film, 
a dodnes jediný slovenský. Napriek 
tomu ho komunistickí normalizá-
tori zavreli do trezoru. Má nám čo 
povedať aj dnes? V komentovanej 
projekcii Juro Kovalčík premietne 
ukážky z Obchodu na korze v po-
rovnaní s ukážkami z ďalších zná-
mych aj menej známych snímok 
o holokauste.
 10. mája o 19.00 h, 
Berliner DKP
iShorts: SKRÁTKA ŠTUDENTI
Ďalší súboj filmových škôl je tu. 
A tento rok je naozaj na čo sa po-
zerať. Uvidíte rôzne žánre, od do-
bových drám cez temné rozprávky 
a mysteriózne sci-fi až po rodinné 
komédie. Príďte sa pozrieť, čo na-
krúcajú filmoví dorastenci, nech 
viete, na čo sa tešiť v budúcnosti.
 10. mája o 20.30 h 
v Music a Cafe 
NA SMIECH - stand up comedy
 11. - 13. mája 
na Trojičnom námestí
MÁJOVÝ KVET 2016 - veľký tr-
navský kvetinový rínok s kultúrnym 
programom a množstvom kreatív-
nych sprievodných podujatí
 11. mája od 18.00 h 
NOC LITERATÚRY 2016
Vo viacerých slovenských mes-
tách na tradičných i netradičných 
miestach budú známe osobnosti 
čítať úryvky z diel európskych 
autorov. Okrem Trnavy sa k pod-
ujatiu pridali aj mestá Bratislava, 
Nitra, Modra, Senec, Dolný Kubín, 
Banská Štiavnica, Trenčín, Žilina, 
Košice a Banská Bystrica
18.00 h Knižnica Juraja Fándlyho 
19.00 h Západoslovenské múzeum 
- Múzeum knižnej kultúry
20.00 h Divadlo Jána Palárika 
21.00 h západné krídlo radnice

22.00 h Rotunda Spiegelsaal
 11. mája o 19.00 h, 
Berliner DKP
ZAKÁZANÉ FILMY MIRA REMA
Všestranný režisér Miro Remo, 
známy hlavne z dokumentov, často 
ukazuje rozpory alebo kontroverz-
né motívy. Dostáva sa ľuďom pod 
kožu, čo nie je všetkým príjemné. 
Azda preto do kín zrejme nepôjde 
jeho druhý film, COOLTÚRA o zá-
kulisí slovenského šoubiznisu. Na 
autorskom premietaní Miro osobne 
predstaví svoje filmy a dozviete sa 
viac aj o jeho ďalších projektoch 
- práve v týchto dňoch dokončuje 
portrét Richarda Müllera.
 11. mája o 19.00 h v 
ArtKlube na Hlavnej 17
DEMOscéna: Hardro©k Štúra
Naše obľúbené divadlo DEMOscé-
na príde s novou hrou plnou hu-
moru. Inscenácia vznikla na počesť 
osláv 200-tého výročia narodenia 
Ľudovíta Štúra. Ľudovít Štúr sa 
narodil v roku 1815, zomrel v roku 
1856… a znovu sa objavil v roku 
2015. Čo tu však chce? Je to vôbec 
on?
 12. mája o 20.30 h 
v Music a Cafe 
SAMUEL TOMEČEK
 13. mája o 20.30 h 
v Music a Cafe 
DOMINIKA TITKOVÁ & friends
 15. mája od 13.00 do 19.00 h 
v parku na kalvárii
TRNAVSKÝ PIKNIK 
NA KALVÁRII
Farebné deky na májovej tráve, 
košíky s jedlom, hudba, hry a dob-
rá nálada - to je májový piknik po 
prvý raz na obľúbenom mieste 
prechádzok Trnavčanov. Priprave-
ný je pestrý program pre veľkých 
aj malých: speváčka KATARZIA, 
Divadlo ZkuFraVon: Príbehy z ma-
ringotky, súťaž o najlepší koláč, 
detský kútik, chodenie po lane, 
spoločenské hry, gastronomické 
zážitky, komentované prehliadky
www.facebook.com/
trnavskypiknik
 15. mája o 18.00 h v Zrkadlo-
vej sieni Divadla Jána Palárika
Trnavská hudobná jar 2016
MAJSTRI KLASICKEJ SONÁTY
Harald Ossberger, violončelo / 

Rakúsko
Harald Kitt, klavír / Rakúsko
L. van Beethoven, S. Prokofijev, A. 
Dvořák, R. Strauss
V spolupráci s Rakúskym kultúr-
nym fórom
 17. mája o 20.30 h 
v Music a Cafe 
JAZZ JAM SESSION no.8
 18. mája o 16.00 h na radnici
PREDNÁŠKOVÉ POPOLUDNIE
Osteoporóza - liečba a prevencia 
- MUDr. Pavol Dobrovodský, reu-
matológ FN Trnava
Ako „nebojovať“ s osteoporózou 
- MVDr. Juraj Vozár, BIOMIN, a. s. 
Funkcia kolagénu a kyseliny hyalu-
rónovej v organizme - Ing. Mojmír 
Richter
Organizátori: Liga zdravia Sloven-
sko, občianske združenie so síd-
lom v Trnave v spolupráci s Mes-
tom Trnavou
Vstup voľný
 18. mája o 19.00 h 
v Synagóge Café na Haulíkovej 
KONCERT NIELEN PRE MAKARA
Spomienkový koncert venovaný 
hudobníkovi, basistovi, spevákovi, 
skladateľovi, textárovi a publicis-
tovi Mariánovi „Makarovi“ Mrvovi 
a všetkým trnavským muzikantom, 
ktorí už nie sú medzi nami
Účinkujú: Bonzo Radványi & the 
Resonators, Miro Macko a Orches-
ter Ivana Tomoviča 
Vstupné 2 eurá
 18. mája o 20.30 h 
v Music a Cafe 
JANA URIEL KRATOCHVÍLOVÁ 
& Illuminati.ca
 19. mája o 18.00 h 
v Západoslovenskom múzeu
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE zre-
novovanej budovy múzea a otvo-
renie novej expozície Osobnosti 
športu TTSK
 19. mája o 20.30 h 
v Music a Cafe 
BLUE THURSDAY
 20. mája od 13.00 h 
na Trojičnom námestí
OD TATIER K DUNAJU na bicykli 
napriek skleróze multiplex
Športovo-osvetovo-charitatívne 
podujatie pri príležitosti Svetového 
dňa sclerosis multiplex. Cieľom je 
odbicyklovať symbolických 400 km 
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od Tatier k Dunaju, informovať 
verejnosť a nediagnostikovaných 
pacientov o ochorení SM a vytvo-
riť rekord v počte zúčastnených 
pacientov na bicykli. Podujatie 
podporí svojou účasťou aj primátor 
Peter Bročka
 20. mája o 20.30 h 
v Music a Cafe 
BLUES MOTHER IN LAW
 21. mája v Kamennom mlyne 
COUNTRY DEŇ - festival pre 
všetkých milovníkov country hudby 
a dobrej zábavy vo westernovom 
štýle
13.30 h Lýdia Novotná
14.00 h Ľubo Konečný 
15.00 h Western show 
15.30 h Sunny and Shell - dogdan-
cing 
16.00 h NEZNÁMI 
17.00 h Western show 
17.20 h BUKASOVÝ MASÍV 
18.20 h SILMARION - tanečná sku-
pina 
18.40 h ALLAN MIKUŠEK 
20.00 h SILLMARION - tanečná 
škola 
20.20 h COP(CZ) 
21.20 h MARYLAND - tanečná 
škola 
21.40 h PACIPACIFIK
Atrakcie pre deti - rodeo býk, ská-
kací hrad, šmykľavka, lukostreľba
 21. mája od 10.00 do 14.00 h 
na radnici
EURÓPSKY DEŇ OBEZITY - 
pásmo osvetových a pohybových 
aktivít zameraných na boj proti 
obezite, s ktorou sa spájajú mnohé 
zdravotné riziká, ako napr. vysoký 
krvný tlak, cukrovka 2. typu alebo 
ochorenia srdca a ciev. V ponuke 
bude poradenstvo o metódach 
zdravého stravovania, meranie krv-
ného tlaku, cholesterolu, glykémie, 
hmotnosti, telesného tuku, obsahu 
vody v tele, BMI indexu, objemu 
svalového tkaniva, odhad biolo-
gického veku, premietanie filmov 
a mnoho iného pre všetkých, ktorí 
chcú predchádzať nadváhe 
 21. mája od 13.00 do 23.00 h 
v Galérii Jána Koniarka
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ - Deň 
otvorených dverí v rámci XII. roč-
níka Medzinárodného dňa múzeí 
a galérií - vstup voľný

 21. mája od 17.00 do 22.00 h 
v Západoslovenskom múzeu
NOC V MÚZEU 
Podujatie pripravené ku Dňu mú-
zeí a galérií, vstup voľný
 21. mája o 20.30 h 
v Music a Cafe 
JANA HUBINSKÁ
 22. mája o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
Trnavská hudobná jar 2016
HISTORICKÉ ORGANY TRNAV-
SKEJ BAZILIKY
Caline Malnoury, organ / Francúz-
sko
Jana Pastorková, spev / Slovensko
 24. mája o 20.30 h 
v Music a Cafe 
TEMNÉ KECY
 25. mája o 18.00 h na nádvorí 
/ v západnom krídle radnice
VČERA, DNES A...
Literárno-hudobný večer nadvä-
zujúci na voľný cyklus podujatí 
v západnom krídle radnice pod 
názvom Včera, dnes a..., v ktorom 
sa organizátori zamýšľajú nad 
spojnicami minulosti a prítomnosti 
našej spoločnosti s budúcnosťou. 
Spisovateľ Štefan Kuzma pri tejto 
príležitosti predstaví najnovšiu 
knihu Pavla Tomašoviča Mosty 
ponad čas. Rozhovor s autorom 
knihy bude hudobne sprevádzať 
Jana Andevska.
Organizátori: Mesto Trnava, Klub 
priateľov Trnavy a Spolok sloven-
ských spisovateľov
 25. mája o 19.00 h v Synagóge 
- Centre súčasného umenia 
VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY 
 27. mája o 20.30 h 
v Music a Cafe 
LATINO NIGHT
 28. mája od 13.00 h na trnav-
skom korze - pešej zóne
FoTTofest 2016 
Siedmy ročník súťažnej výstavy 
fotografií v plenéri. Zúčastniť sa 
môže každý, kto rád fotografuje 
a chce verejne predstaviť svoju 
tvorbu. Stačí prísť, zaregistrovať 
sa a zavesiť svoje fotografie na 
prichystané siete. Tešia sa na vás 
organizátori podujatia fotoklub Iris 
a Mesto Trnava 
 28. mája o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša

Trnavská hudobná jar 2016
ANTICA ET MODERNA
Schola Floriana / Rakúsko
Matthias Giesen - umelecký vedúci
Stanislav Šurin, organ
Gregoriánsky chorál, P. Eben
 28. mája o 20.00 h 
v Divadelnom štúdiu DISK 
Blaho Uhlár a kolektív DISK: 
PREŽITIE
Účinkujú: Monika Babicová, Jozef 
Belica, Milan Brežák, Daniel Du-
ban, Zuzana Jankowská, Braňo 
Mosný, Veronika Ostatníková, Ján 
Rampák, Alžbeta Sersenová a Peter 
Tilajčík, réžia: Blaho Uhlár
Vo výrazne štylizovanej divadelnej 
podobe sa divadelný súbor DISK 
pokúša stelesniť svoje videnie sve-
ta, našu súčasnosť, medziľudské 
animozity a choroby nielen psy-
chické. Pod povrchom sa zamýšľa 
nad pravdou a lžou, grilovaným 
mäsom a alkoholom, láskou a ne-
návisťou, viagrou a mladosťou, 
banánom a svadobnými šatami.
Projekt finančne podporili: Minis-
terstvo kultúry Slovenskej repub-
liky, Nadačný fond PwC v Nadácii 
Pontis a Mesto Trnava.
Vstupné 4 eurá, študenti 3,50
Predpredaj na www.ticketportal.sk, 
v TIC v mestskej veži a na tel. čísle 
0905 930 923
 1. júna od 9.00 do 18.00 h 
na Trojičnom námestí 
DOBROVOĽNÍCI DEŤOM
Hry, súťaže, tvorivé dielne a atrak-
cie pre deti, informácie o prázdni-
nových aj celoročných aktivitách 
zameraných na zmysluplné využí-
vanie voľného času
Organizátori: Mesto Trnava, Mest-
ská rada mládeže a trnavské nezis-
kové organizácie pracujúce s deťmi 
a mládežou

Pripravujeme:
 5. júna od 15.00 h medzi 
hradbami a Bazilikou sv. Miku-
láša a na ďalších miestach pri 
mestskom opevnení
OCHRANCA HRADIEB TRNAVY
Hry a súťaže pre deti pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí zamera-
né na aktívne poznávanie histórie 
nášho mesta 

pozvánky





6. – 7. mája  
15.00 – 23.00 h

Mesto Trnava pozýva

VÍNO
TIRNAV AI

2016

V ponuke je viac ako 550 prémiových vín 
zo špičkových slovenských 
a zahraničných vinárstiev

v Mestskej 
športovej hale 

6. – 7. mája  
15.00 – 23.00 h
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