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editorial

Pavol Tomašovič

Byť stromom

Leto si zväčša spájame s oddychom a dovolenkami. 
Vyvolávajú v nás pozitívne emócie i očakávania. 

Dlhodobé sucho a horúčavy však začnú po istom čase 
aj vyčerpávať. Telo i myseľ sa im prirodzene bránia – 

spomalením. Porozumel som tomu počas jednej dovolenky 
v Grécku. Na dedine vzdialenej od rušného letoviska 

pri pozorovaní práce miestnych obyvateľov v záhrade 
pod horou. Úplne iný rytmus života. Bez zbytočných pohybov. 

Všetko nepodstatné malo čas. Najdôležitejšie bolo uchovať život 
samotný. V tieni, pred páľavou slnka. Siesta, čas oddychu. 

Lenivý polospánok v tieni olivovníkov. V tejto vyprahnutej, slnkom 
rozhorúčenej krajine, som si intenzívnejšie na vlastnej koži 

uvedomoval vzácnosť studne, vody, stromov. Oázy občerstvenia.
S úzkosťou a smútkom počúvam doma slová domáhajúce 

sa výrubu stromov. Z pohľadu času i dôsledkov sú spojené 
s nepodstatnými až účelovými argumentmi: padajúce lístie 
a plody na autá, vtáčie stopy na práve vyleštenej karosérii, 

zakrývanie výhľadu či skríženie plánov projektantov 
a majiteľov pozemkov. Myslenie v hraniciach zisku a krátkodobej 

individuálnej snahy presadiť sa. To, čo udržiava život, kolobeh 
vody v prírode i kyslík na dýchanie, nahrádzame mŕtvym 

kameňom, roztápajúcim sa asfaltom alebo dáždnikom 
proti slnku. S miznúcimi stromami mizne aj vlaha, tieň, 

čistý vzduch i naša siesta. Rozpálené ulice zívajú prázdnotou. 
V bezduchom páliacom rytme sálajúcom z rozohriatych 

ciest. Hnaní povinnosťami a víziou pohody ničíme krajinu 
a premieňame ju postupne na púšť. So sfingami a pyramídami 

našich betónových a panelových domov. So sarkofágmi 
civilizácie, ktorá zahladzuje stopy živej prírody. Púšť preniká 
i do našich vzťahov. Prázdne slová ako piesok hnaný vetrom 

štípu v zapálených očiach, krupobitie nadávok a búrok zaplavuje 
všetko, čo pretrvalo v čase. Atmosféra nasiaknutá hustnúcim 

napätím a nedorozumeniami medzi nami.
Chcel by som byť stromom. Poskytnúť tieň, keď nás umára 

páľava smútku, úzkosti i nepochopenia v dlhotrvajúcich sporoch. 
Zadržiavať vlahu a deliť sa o ňu, keď nemá kto podať pohár pitnej 

vody či dobrého slova. Chcel by som s vami, priatelia, vytvoriť 
stromoradie podaných rúk, tichého prijatia daru života a načúvať 
jeho šumu v korunách. Byť lesom v meste, ktorý bude udržiavať 

znesiteľnosť života na sídliskách i priestor na siestu 
v horúčavách dní. Poskytnúť konáre pre tých, ktorí sú unavení 

letom za poznaním a listami spríjemňovať ovzdušie. 
Koreňmi čerpať vlahu z prameňov a hĺbok, 

ktoré ešte nezakalil hnev. 
Spojiť myseľ, dušu, srdce, ľudí i leto so životom.        

Fotografia na 1. strane obálky: Mestská samospráva plní sľub, že nový Parčík Bela IV. bude slúžiť aj na usporadúvanie komorných kultúrnych 
podujatí. Prvým z nich bola júlová prehliadka dokumentárnych filmov Kino pod Hviezdami, ktorej parčík poskytol nezameniteľný genius loci.     
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udalosti

Do mesta detí majú prístup povo-
lený len deti, dospelí v ňom smú 
stráviť iba 30 minút na základe 
návštevníckych víz, ktoré dostanú 
na Matrike. Môžu pozorovať dianie 
na jednotlivých stanovištiach, ne-
smú však zasahovať do hry. Ak si 
prajú ostať v areáli dlhšie, usadia 
sa v Návštevníckej zóne, odkiaľ je 
výhľad na hernú plochu.
A je sa veru na čo pozerať. Po mes-
te premávajú dva detské vysoko-
zdvižné vozíky prevážajúce náklad, 
funguje tu Mestská hliadka v zele-
ných vestách, ktorá dbá na dodr-
žiavanie poriadku, predavač novín 
hlasno ponúka najnovšie číslo mi-
niTrnavského (dvoj)denníka, počuť 
zvuk hrnčiarskeho kruhu, kde sa 
formuje nový džbán či miska, pred 
Bankou sa tvoria rady, keď občania 
čakajú na preplatenie svojho vý-
platného šeku, v Zábavnom parku 
vymýšľajú nové aktivity, v Dizajne 
a dielňach vznikajú originálne 
ručne robené výrobky, pri Markete 
stojí skupinka detí a premýšľa, čo 
si za zarobené trnky kúpi, v Kine 
práve premietajú film... 
miniTrnava je obor. Aspoň deťom 
sa tak musí javiť, pretože sa rozpre-
stiera na veľkej ploche tréningovej 
hokejovej haly, ba i na poschodí 
pri vchode, kde našlo svoje miesto 
Divadlo, Tanečná akadémia a Stra-
vovanie Papajko. To je jedno z naj-
obľúbenejších stanovíšť, na ktorom 
sa dá míňať výplata. Pod dozorom 
profesionálneho kuchára, no úplne 
samostatne, varia a pečú deti vlast-
né dobroty. Každý deň pripravujú 
nové menu. Z Papajka sa šíri vôňa 
palaciniek, medovníkov, pizza rož-
tekov, štrúdle, úspech mala aj smo-
tanová torta či jednohubky s medo-
vou nátierkou a hruškou.
V miniTrnave zažijete voľby sta-
rostu a členov Mestskej rady, 
vystúpenia Tanečnej akadémie, 

tombolu a Slávnosti hier organi-
zované Mestským úradom i rôzne 
iné podujatia, ktoré si vymýšľajú, 
organizujú aj moderujú deti samy. 
Aby prilákali divákov, vyhlasujú 
program dňa do mikrofónu, točia 
upútavky do miniTrnavskej tele-
vízie, kupujú si inzertný priestor 
v miniTrnavských novinách, spo-
ľahlivo však funguje aj ústne poda-
nie, a priestor pred pódiom, kde sa 
podujatia odohrávajú, je vždy plný 
miniobčanov rôzneho veku. 
Úspech mala aj balónová bitka, 
ktorú usporiadal Zábavný park 
– hádzanie balónikov s vodou 
vonku pred halou padlo deťom 
v horúci letný deň dobre. To však 
nebolo nič v porovnaní s guľovač-
kou, ktorá sa konala pár dní na 
to! Jednoducho sme použili sneh 
z rolby, ktorá upravuje vedľajšiu 
ľadovú plochu, a mali sme nefal-
šovanú guľovačku pri teplote 36 
stupňov. To sa nedá zažiť len tak. 
Je fascinujúce, ako rýchlo deti po-
chopili princíp hry a vdýchli mi-
niTrnave život. Hoci môžu vystrie-
dať zamestnanie už po polhodine, 
niektorí z nich pracujú na tom 
istom mieste aj viac dní, pretože sa 
našli v povolaní kuchára, vedúcej 
Remeselníckej dielne či bankovej 

úradníčky. Inštitúcie a pracoviská 
spolupracujú – Papajko nakupuje 
od Záhradkárstva bylinky do limo-
nád, Laboratórium im dodáva špe-
ciálne ochutené paličky, ktoré za-
farbia limonádu napríklad na mod-
ro, a Kino si zas v Papajkovi dáva 
robiť popkorn (dodávky kukurice 
prvý týždeň zabezpečovala Taxis-
lužba, neskôr si deti vymysleli Poš-
tu). Univerzita školí uchádzačov do 
Mestskej hliadky, Dizajn zhotovil 
oranžové šatky pre reportérov no-
vín a dalo by sa pokračovať...
Každý deň v miniTrnave je iný. 
Zažili sme spolu tematické dni 
venované medu či bylinkám (spo-
jené s prednáškami na tieto témy, 
špeciálnym menu a tematickými 
výrobkami z dielní), celý druhý 
týždeň bol venovaný farbám. Na-
príklad v pondelok sme prišli ob-
lečení v žlto-modrom, na utorok 
padla bielo-ružová kombinácia 
– jednoducho, v miniTrnave nuda 
nehrozí. 
Kto sa k nám chce pridať, má 
šancu navštíviť mesto detí ešte 
do 4. augusta na Mestskom zim-
nom štadióne. Vstup je zadarmo 
a netreba sa prihlasovať vopred. 
Tešíme sa na všetkých nových 
miniTrnavčanov!  

Veronika Majtánová, foto: Matúš Koprda

miniTrnava prináša nezabudnuteľné zážitky
Mesto detí s názvom miniTrnava, ktoré začiatkom júla vyrástlo v priestoroch Mestského zimného šta-
dióna, pritiahlo za dva týždne svojho fungovania stovky návštevníkov. Deti vo veku od 8 do 15 rokov sa 
v ňom menia na miniTrnavčanov, ktorí v pracovné dni od 8. do 16. hodiny vykonávajú rôzne povolania 
podľa vlastného rozhodnutia, zarábajú za ne mzdu v špeciálnej mene trnka (miniTRNavskáKorunA) 
a užívajú si svoj zárobok na rôznych atrakciách, ktoré miniTrnava ponúka.

udalosti
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rozhovor

Dizajn našej prezentácie na Expo 2017 
v Astane navrhol Trnavčan
V kazašskej metropole Astana otvorili medzinárodnú výstavu Expo 
2017. Počas troch mesiacov sa na nej prezentuje 115 krajín z celého 
sveta vrátane Slovenska. Hlavnou ambíciou tohtoročnej výstavy je 
poukázať na úspechy v oblasti zelenej energie, ktorá je predpokla-

dom trvalo udržateľného rozvoja, zachovania prírodných zdrojov 
a udržania životného prostredia. Charakter slovenskej expozície 

na výstave vystihuje heslo: Slovensko – krajina dobrých nápadov, 
skvelé myšlienky pre energiu budúcnosti. Tento slogan vyjadruje 
veľké množstvo kreativity a inovatívnych nápadov vedomostného 
a ľudského potenciálu, ktoré môže ponúknuť svetu naša krajina. 
Autorom – architektom interiéru a exteriéru slovenskej výstavnej 

expozície na Expo v Astane je Trnavčan Jozef Danák. Opýtali sme 
sa ho aj na to, ako sa dá dostať k šanci prispieť 

k budovaniu takejto expozície.

- Cesta je prostá, ale aj náročná. Ísť 
cez verejné obstarávanie. To bola 
jedna z úloh Ministerstva hospo-
dárstva SR a Ministerstva zahranič-
ných vecí ešte z konca minulého 
roka. Základom bolo vypracovanie 
architektonickej a výtvarnej kon-
cepcie slovenskej expozície, ktorej 
súčasťou bolo myšlienkové, výtvar-
né stvárnenie a dizajnové riešenie 
našej prezentácie. Všeobecnou 
témou výstavy bola Energia bu-
dúcnosti s podtémami Energia pre 
všetko, Energeticko-efektívny obraz 
života, Znižovanie CO2. Cieľom 
teda bolo predstaviť Slovensko ako 
krajinu dobrých nápadov, ktorá 
môže ťažiť nielen z tradícií, ale 
aj z vynachádzavých myšlienok, 
vynálezov a produktov, ktoré sa 
v modernom svete dokážu presadiť 
predovšetkým v oblasti energetiky 
– a to s dôrazom na inovatívny 
potenciál, vzdelávanie, vedu, vý-
skum, kultúru a šport. Nielen náš 
ateliér, ale aj s našimi kolegami 
z firmy KVANT zaoberajúcimi sa 
lasermi a LED technológiou, sme 
vytvorili rovnocenný syntetický tím, 
ktorý vstúpil do súťaže a získal 
prvé miesto. 
 Čo vás ako prvé prekvapilo 
pri návšteve Astany, pokiaľ ide 
o iné krajiny a našu prezentá-
ciu?
- Téma Expa je paradoxná, lebo 
sme obkolesení krajinami, kto-
ré vo veľkom chrlia naftu: Katar, 

Saudská Arábia. Tie majú veľké 
množstvo fosílnych produktov. 
Väčšinou sa krajiny na výstave 
prezentujú v duchu kto, koľko a čo 
vyťažil. Je to lukratívne, pretože to 
súvisí s financiami. Ten paradox je 
znásobený tým, že práve v tých-
to krajinách a aj v Kazachtane sa 
propagujú fosílne palivá. V malom 
náznaku sa síce niečo hovorí aj 
o obnoviteľnej energii, no to je 
len zlomok. Nikde sa v súvislosti 
s energiou z fosílnych palív neho-
vorí o tom, ako vzniká a ako ten 
proces likviduje náš svet. Hneď 
na začiatku som si to uvedomil 
a chcel poukázať na nutnosť, aby 
sa pri výrobe týchto produktov 
uvádzali aj dôsledky, ktoré tento 
svet ničia. Žiaľ, o týchto témach sa 
na týchto výstavách nehovorí. Kaž-
dá zo sto dvadsiatich krajín chce 
vystaviť maximum a nezávisle od 
témy, ktorá je ústredná. Vystavujú 
tam rôzne produkty od ľudového 
umenia, cez prezentácie podnika-
teľov, všelijakých možných druhov 
výrobkov. A to veľmi odbieha od 
témy. My máme náskok, pretože sa 
nám podarilo ísť inou cestou.
 V čom sa naša prezentácia líši 
od tých ostatných?
- Takmer všetky pavilóny a krajiny 
majú taký systém, že ľudia čakajú 
pred pavilónom, cez paraván po 
jednom prejdú dnu, a potom ich 
prevedú prehliadkovou trasou. 
Samotný návštevník teda nemá 

voľnosť. Prechádzka po výstavných 
pavilónoch návštevníkov unaví, 
preto očakávajú oázu, kde sa pou-
čia, niečo dozvedia, ale zároveň si 
aj oddýchnu. Aj takýto bol zmysel 

Martin Jurčo; foto: J.D.

Ústredný banner v interiéri
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„Veľmi sa mi páčila myšlienka 
spojiť vedu a sociálny aspekt, čo 
by mohlo byť dobrou motiváciou 
pre študentov, aby sa v budúcnosti 
venovali i takýmto projektom,“ 
hovorí vedúci tímu docent Maximi-
lián Strémy. „V tomto projekte majú 
dosť príležitostí na výskum, vývoj, 
ale aj vedecké aspekty analyzova-
nia.“
Vývoju sa dva roky venuje osem, 
dnes už čerstvých absolventov 
fakulty či doktorandov. Popri práci 
a štúdiu sa stretávajú pravidelne 
raz do týždňa. Pôsobia v troch 

tímoch – jeden sa venuje hardvéru, 
druhý softvéru a tretí medializácii 
a testovaniu. Projekt má záštitu 
prorektora STU prof. Dr. Ing. Olive-
ra Moravčíka, Dr. h. c. 
Filip Škoda má na starosti práve 
tretiu oblasť činnosti. „Koncept 
projektu je o systéme ovládania 
a úprave klasického elektrického 
vozíka. Docent Strémy nám prinie-
sol zariadenie EPOC na snímanie 
elektrickej aktivity mozgu a záro-
veň sme darom získali vozík.“
Hardvéru a čiastočne aj softvéru 
sa v projekte venuje Patrik Bys-

trický. „Mojím cieľom bolo, aby 
som pôvodný hardvér upravil len 
minimálne. Zároveň som zacho-
val aj pôvodné vlastnosti vozíka. 
To znamená, že stále ho možno 
ovládať joystickom, ktorý je jeho 
súčasťou.“ 
„Skúšaním a testovaním sme sa 
dostali do fázy prototypu, ktorý 
sme sa rozhodli predstaviť mé-
diám,“ pokračuje Ing. Škoda. 
Študenti spolupracovali aj so Slo-
venskou zdravotníckou univerzitou 
a MUDr. Elenou Žiakovou, odbor-
níčkou na neuroplasticitu. Z tohto 

Iveta Pospíšilová

Vozík pohne dopredu predstava šťastia
Hendikepovaní v pokročilom vývoji svalovej dystrofie, pacienti po ťažkých operáciách či imobilní oby-
vatelia domovov seniorov budú môcť v budúcnosti na presun ovládať elektrický vozík myšlienkami 
alebo mimikou. Prototyp predstavili študenti Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej 
univerzity v Trnave. Projekt Think and Go (Mysli a choď) vznikol ako mimoštudijná aktivita skupiny 
mladých výskumníkov v skupine Minerva na pôde Ústavu výskumu progresívnych technológií. 

našej expozície. Urobili sme kon-
trapunkt tohto, čo ponúkali iní. 
Nechali sme návštevníkom voľnosť, 
a to sa im páči. Aj z iných výstav sa 
mi potvrdilo – netreba diváka una-
vovať podrobnými informáciami, 
ktoré aj tak nečítajú. Všetky infor-
mácie sme preto prenášali cez veľké 
segmentové led obrazovky na šírku 
a výšku stien vrátane podláh. Na 
nich prezentujeme celé Slovensko: 
kultúru, šport, turizmus, sediaci 
ľudia sa tam cítia ako účastníci 
deja. To sa návštevníkom veľmi páči 
a viacerí sa k nám vracajú.  
 Chceli ste v našej expozícii 
poukázať na problém čistej 
a neobmedzenej energie. Dá sa 
táto otázka vôbec vyriešiť? Ako 
ste v expozícii ilustrovali tieto 
myšlienky? 
- Jednoducho. Symbolicky. V po-
lohe istých fyzikálno-chemických 
súvislostí. V spolupráci s mladými 
fyzikmi z firmy KVANT sme pre-
dostreli abstraktnú tému so stude-
nou fúziou, ktorá je protikladom 
jadrových štiepnych reakcií. Preto 
je ústredným motívom slovenskej 
expozície žiarivá guľa osvetlená 
štyridsiatimi lasermi – symbol 
fúzie s niekoľkokrát zväčšeným 

mozgom v symbióze oboch hmôt. 
Ľudský mozog symbolizuje aj 
energiu ducha s očakávaným 
objavom nekonečnej a čistej bez-
odpadovej energie. S úctou ku 
géniovi som si preto dovolil malú 
úsmevnú hru: v slávnej rovnici E 
= mc2 som nahradil „m“ – matériu 
obyčajným slovom „mozog“: E 
= (mozog).c2 = ∞ . Ak sa s Ein-
steinom stretnem o sto rokov, 
predpokladám, že mi to odpustí. 
Ja potom odpustím jemu, že slovo 
„mozog“ namiesto strohého „m“ 
nepoužil už pri prvej prezentácii 
svojej geniálnej rovnice (úsmev).
 Ako dopĺňajú umelecké diela 
celú expozíciu?
- Zastúpené sú tu diela našich 
významných tvorcov od dreva 
až po kameň. Za všetkých zatiaľ 
spomeniem Tibora Bartfaya, či 
sklo od Drahomíra Prihela, ktorý 
nedávno vystavoval aj v Trnave. 
Mal som úžasný pocit, keď v átriu 
pred pavilónom všetkých zaujala 
malá skupinka našich tanečníkov 
a umelcov. Vyšiel folklorista s ho-
lým pupkom a veľkým bičom. Jed-
no plesknutie pritiahlo do átria aj 
päťsto ľudí, potom nasledoval spev 
našich ľudových piesní. Vytvorili 

neopakovateľnú atmosféru. Okrem 
mnohých ďalších vecí sme tam 
mali jeden zo symbolov Slovenska 
– padajúcu vodu. Práve ona tvorí 
až 18 percent energie vyrábanej 
u nás. A to číslo sa v tejto vode 
premietalo. Zaujímavé je, že keď 
som robil návrh veľkého bannera, 
ktorý predstavoval mapu sveta, 
bol 18 metrov vysoký a 6 metrov 
dlhý. Mapka Slovenska mi vyšla 
zhruba na 6 centimetrov. Preto 
sme vymysleli grafický efekt lúčov 
vo zväčšenine, aby návštevník na 
mape videl, kde vlastne je. 
 Aké sú doterajšie ohlasy na 
našu prezentáciu v Astane?
-Myslím, že ohlas má najmä kon-
cepcia expozície, jej odlišnosť od 
iných do nášho pavilónu ľudí láka. 
A mnohí sa vracajú. Veď len za 
prvý mesiac návštevníci zapísali 
pozdravmi až tri hrubé pamätné 
knihy. Z ministerstva hospodár-
stva som dostal informáciu, že 
náš pavilón bol zaradený medzi 
sedem top expozícií, samozrejme, 
ak nepočítame veľkú ústrednú časť 
obrovskej sklenej gule s priemerom 
vyše 100 m, ktorou sa prezentuje 
pavilón Kazachstanu ako usporia-
dateľ EXPO. 

rozhovor
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Pri rekonštrukčných prácach 
v osemdesiatych rokoch 20. storo-
čia boli použité nekvalitné moder-
né tehly s vyššou nasiakavosťou 
spájané cementovou maltou s ne-
dostatočnou priepustnosťou pre 
vodu a vodné pary. Cementová 
omietka bola použitá aj na opravu 
škárovania lícnych stredovekých 
tehál. Dôsledkom nesprávnej 
technológie došlo pôsobením 
dažďovej vody, snehu a vzlínaj-
úcej vlhkosti k premŕzaniu a ná-
slednému rozpadávaniu koruny 
veže a lícnych plôch. Vlhkosť vzlí-
najúca z opravovanej časti ohro-
zovala už aj pôvodné stredoveké 
murivo. Preto bolo potrebné pred 
samotnou rekonštrukciou veže, 
ktorá sa začala v tomto roku, úpl-
ne odstrániť nevhodné moderné 
prímurovky a cementovú maltu 
tak, aby nedošlo k poškodeniu 
stredovekého muriva. Práce sa 
uskutočňovali za asistencie statika 
a pod dohľadom pamiatkového 
úradu. V súlade s požiadavkami 
pamiatkarov boli na doplnenie 

chýbajúcich častí veže použité 
kvalitne vypálené staré tehly vy-
robené klasickou technológiou, 
ktorá sa u nás používala približne 
až do 50. rokov 20. storočia. Ako 
spojovací aj škárovací materiál 
poslúžila malta, ktorá technolo-
gicky nadväzuje na spôsob výroby 
historických vápenných mált s pri-
dávaním pálených ílov a zabezpe-
čuje materiálovú aj vizuálnu kom-
patibilitu s pôvodným spojivom. 
Koncom zimy a na jar priebeh 
rekonštrukcie trochu spomalilo 
chladné počasie, lebo pri práci 
s touto maltou nesmie klesnúť 
vonkajšia teplota pod 5 stupňov 
Celzia, časový sklz sa však poda-
rilo vyrovnať. 
Koruna veže bola dostavaná do 
výšky hornej hrany štrbinovej 
strieľne tretieho nadzemného 
podlažia, samotná strieľňa so 
záklenkom bola zrekonštruovaná 
podľa strieľne z druhého podlažia. 
Zaniknutá časť veže smerom na 
ulicu Dolné bašty bola priznaná 
v pôdoryse s použitím kvalitne 

vypálených tehál „zvoniviek“ odol-
ných voči poveternostným vply-
vom. Vnútorný priestor pôdorysu 
veže je vysypaný štrkom, zeleň 
v bezprostrednom okolí je obno-
vená do pôvodného stavu pred 
rekonštrukciou. 
Náklady na rekonštrukciu veže boli 
vyčíslené na 80 624 eur. 
Trnavské mestské opevnenie je 
vekom, veľkosťou a rozsahom za-
chovania unikátom v rámci strednej 
Európy. Mestská samospráva syste-
maticky zabezpečuje rekonštrukciu 
jeho poškodených častí. Od roku 
1992 vynaložila na obnovu a údrž-
bu mestských hradieb takmer 2 
milióny 200 tisíc eur. V priebehu 
rokov 2016 a 2017 sa uskutočnil 
georadarový prieskum a následný 
archeologický výskum zaniknutých 
častí s cieľom prinavrátiť trnavským 
hradbám v maximálnej miere au-
tenticitu pôvodného historického 
výrazu, začleniť ich znova do or-
ganizmu historického centra mesta 
a zvýšiť atraktivitu Trnavy aj v rámci 
cestovného ruchu.  

Rekonštrukcia južnej veže stredovekého 
mestského opevnenia je už dokončená
Mestská samospráva dokončila rekonštrukciu južnej veže z polovice 13. storočia v najstaršom docho-
vanom úseku mestského opevnenia na ulici Dolné bašty. Obnova tejto časti hradieb bola vzhľadom na 
nesprávnu technológiu predchádzajúcej obnovy mimoriadne náročná.

(eu)

zdroja získavali informácie o práci 
mozgu a podobne. 
Povely prostredníctvom myšlienok 
sa osvedčili najmä v obrazovej 
podobe, nie priamo vo formulácii 
viet. Vysvetľuje Patrik Bystrický: 
„Mne to najlepšie išlo vtedy, keď 
som si pre pohyb vpred pomyslel 
na niečo, čo vo mne vyvolávalo 
pocit šťastia. Smútok pohol vozík 
doprava. Alebo som počítal autá 
na pretekárskej dráhe.“ Podľa 
mladého výskumníka je optimálne 
zamestnať čo najväčšiu časť moz-
gu, aby signály boli čo najspoľah-
livejšie. Efektívne je tiež premýšľať 
nad objektmi alebo farbami. 
Myšlienky treba najskôr trénovať, 
aby snímač EPOC umiestnený na 
hlave človeka najskôr vyhodnotil 
požadovaný smer a preniesol ho 

do vozíka. Keď na prezentácii pre 
novinárov vozík testovali redak-
torky RTVS, stalo sa, že pre dlhé 
husté vlasy sa nedali dobre odčítať 
elektrické signály mozgu a vozík 
„neposlúchal“. Snímač pracuje 
podobne ako encefalograf. 
Pohyb vozíka možno ovládať aj mi-
mikou. „Stačí napríklad žmurknúť 
alebo usmiať sa a vozík sa zastaví,“ 
uvádza Ing. Bystrický. 
Na prezentáciu v priestoroch Uni-
verzitného vedeckého parku Cam-
bo sa prišiel pozrieť aj vozíčkar 
Juraj z Trnavy. V súčasnosti ešte 
taký vozík nepotrebuje, ale vývoj 
jeho ochorenia – svalovej atrofie 
– môže neskôr viesť k využitiu 
takéhoto zariadenia. Juraj sleduje 
vývoj aj v zahraničí, kde sa takého 
vozíky tiež vyvíjajú.

Podľa Filipa Škodu by napríklad 
pri využití v nemocniciach mohli 
nastaviť určité trasy a keby pacient 
pomyslel na nejakú konkrétnu vec, 
vozík by ho tam dopravil. To je 
však zatiaľ ďaleká vízia.
Výskumníkov čaká na vývoji ešte 
veľa práce. Predovšetkým na zais-
tení bezpečnosti ovládania pohy-
bu. Ultrazvukové snímače dokážu 
v určitej vzdialenosti pred vozíkom 
zaznamenať aj horizontálnu alebo 
vertikálnu prekážku a zastaviť ho, 
ale napríklad schody vedúce sme-
rom dolu ešte nie. 
Projekt Think and Go prezentovali 
študenti úspešne na Medzinárod-
nom strojárskom veľtrhu v Nitre, aj 
na študentskej vedeckej konferen-
cii i na doktorandskom seminári 
v chorvátskom Varaždine. 

udalosti
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udalosti

Súčasťou rekonštrukcie Dedinskej ulice  
bude unikátny dažďový manažment
V prvý augustový deň sa začne dlho plánovaná rekonštrukcia komunikácie na Dedinskej ulici 
v Modranke na úseku od križovatky Pútnickej s Rajčurskou po križovatku Topoľovej a Jarnej ulice. 
Predpokladaný termín ukončenia prác je 31. októbra 2017.

(vm)

Kvôli stavebným prácam bude na 
tomto mieste čiastočne obmedzená 
doprava a pohyb osôb. Na zabez-
pečenie dopravnej obslužnosti 
budú vytipované obchádzkové 
trasy.
V rámci komplexnej rekonštrukcie 
dostane komunikácia nový povrch 
so zosilnenou vrchnou vrstvou 
cesty, pribudne nový mobiliár i ze-
leň. Zaujímavosťou je tzv. dažďový 
manažment a nový systém odvod-
nenia, ktorý samospráva zavádza 
na území mesta po prvýkrát:
„Súčasné odvodňovacie priekopy 
na oboch stranách komunikácie 
budú prebudované na funkčne 
a kapacitne vyhovujúce odvodňo-
vacie plochy a podpovrchové lo-
kálne vsakovacie zariadenia, vďaka 
ktorým nebude zrážková voda 

z komunikácie odvedená do kana-
lizácie, ale v maximálne možnom 
objeme bude zadržaná a vsiakne 
sa tam, kde spadla,“ hovorí Dušan 
Béreš, vedúci odboru investičnej 
výstavby Mestského úradu v Tr-
nave.
Toto riešenie zodpovedá požiadav-
kám na zlepšenie mikroklimatic-
kých a hygienických podmienok 
v zmysle stratégie Adaptácie mesta 
Trnava na dopady zmeny klímy.
Súčasťou celkovej obnovy uličnej 
zelene bude odstránenie zdravot-
ne, polohovo a druhovo nevyho-
vujúcich drevín. Vytvorí sa uličné 
stromoradie, ktorého kostru budú 
tvoriť stredne veľké stromy s priro-
dzeným habitusom. Z oboch strán 
budú ulicu lemovať višne chĺpkaté 
s ružovým kvetom, pri krížových 

zastaveniach budú vysadené po 
dva ružovo kvitnúce pagaštany 
pleťové, pred obchodným centrom 
na bielo pokvitne ozdobná hruška.
Existujúce živé ploty budú pre-
hodnotené z hľadiska priestoru, 
finančnej a časovej efektívnosti 
údržby i z hľadiska bezpečnosti 
obyvateľov, nevyhovujúce budú 
odstránené. Nová zeleň v tejto 
lokalite vytvorí príjemné, upravené 
miesto so zaujímavými sadovníc-
kymi akcentmi, ktoré podporia 
tamojší genius loci.  
Mestská samospráva vopred ďaku-
je občanom za strpenie nepohodlia 
počas výstavby a rešpektovanie 
dopravných obmedzení, aby moh-
la byť rekonštrukcia tejto lokality 
zrealizovaná bez zbytočných kom-
plikácií. 

Ako môžu pomôcť mestu dažďové záhrady? 

(eu)

Občania si iste všimli, že mesto 
Trnava pristúpilo v posledných 
rokoch k výsadbe prírodne pôso-
biacich rastlinných formácií, ktoré 
niektorí označujú ako kvetinové 
lúky, iní zase ako dažďové záhra-
dy. Hoci si to ľudia často mýlia, 
dažďové záhrady a kvetinové lúky 
sú dve úplne odlišné veci.
Dažďová záhrada je špecifický 
typ výsadby, ktorý sa väčšinou 
realizuje v terénnej depresii alebo 
na inom mieste, kde sa po daž-
di kumuluje voda. Jej úlohou je 
okrem iného esteticky vyriešiť tento 
dočasný rezervoár, ktorý slúži na 

postupné vsakovanie dažďovej 
vody. V rámci našej stratégie Adap-
tácia na zmenu klímy v Trnave sa 
totiž snažíme v maximálnej mož-
nej miere zadržať zrážkovú vodu 
v priestoroch mesta a čo najmenej 
z nej odvádzať do kanalizácie. 
Tieto terénne depresie alebo povr-
chové vsaky by však v čase svojho 
zaplavenia nepôsobili esteticky, 
stáli by tu kaluže a pôda by bola 
rozmočená. Toto je jeden z dôvo-
dov, pre ktorý sa v týchto miestach 
vysádzajú špeciálne druhy rastlín, 
ktoré sú schopné zniesť dočasné 
zamokrenie, rovnako ako aj prekle-

núť dlhšie obdobie sucha v prípa-
de nedostatočných zrážok. Treba 
podotknúť, že navrhnúť takúto 
záhradu tak, aby vyzerala dobre 
v čase dažďov aj v čase sucha, 
vôbec nie je jednoduché. V meste 
sme sa o jednu takúto záhradu 
pokúsili napríklad pri malometráž-
nych bytoch na sídlisku Družba.
Iným typom výsadby sú kvetinové 
lúky, ktoré už občania mohli mi-
nulý rok spozorovať napríklad na 
Študentskej ulici. Tento rok sme 
sa pokúsili vysiať ich aj v iných 
lokalitách, žiaľ, vplyvom rôznych 
okolností výsledok nesplnil naše 

Jedna otázka pre Tomáša Guniša, vedúceho odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu

Nedostatok zrážok v uplynulých mesiacoch spôsobil, že Slovensko trpí suchom. Situáciu nezachránili 
ani júlové búrky s prívalovými dažďami. Z prehriatych asfaltových a betónových plôch v mestách je 
voda, ktorá by mala ochladiť ovzdušie a zavlažiť mestskú zeleň, odvádzaná bez úžitku do kanalizácie. 
Čoraz častejšie sa v súvislosti s opatreniami na zmiernenie dopadu zmeny klímy hovorí o zakladaní 
dažďových záhrad a kvetinových lúk. V čom spočíva ich prínos pre mesto? 
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očakávania – kvety nevzišli. To 
však neumenšuje naše odhodla-
nie realizovať tento typ výsadby 
aj v budúcnosti. Ak mám byť 
presný, v tomto prípade nešlo ani 
o klasickú kvetinovú lúku, ktorá 
by mala obsahovať aj rôzne druhy 
tráv, ale skôr o letničkový záhon 
realizovaný výsevom. V budúc-

nosti však plánujeme realizovať 
naozajstnú trvalkovú lúku, ktorá 
by obsahovala aj trávne druhy 
a nebolo by ju potrebné každý 
rok nanovo vysievať. Tento typ 
zelene v sebe kumuluje viacero 
výhod – pôsobí veľmi príjemne 
(o čom svedčia aj pozitívne re-
akcie verejnosti), je nenáročný 

na údržbu (kosí sa 2x ročne) 
a prináša do mestského prostre-
dia potrebnú biodiverzitu. Jedi-
nou nevýhodou snáď je, že pri 
skutočnej lúke treba počkať na 
plný efekt približne 2 – 3 roky 
od výsevu, kým sa jej ekosystém 
stabilizuje a vysiate druhy naplno 
ukážu svoju krásu. 

Od jeho vzniku v roku 2002 vplyv 
Európskeho týždňa mobility v Eu-
rópe i vo svete rastie a v roku 2016 
kampaň dosiahla rekordnú účasť: 
2 427 miest a obcí z 51 krajín. 
Mestá organizovali rôzne aktivity 
na podporu udržateľnej mobility 
a spolu realizovali celkovo 7 386 
trvalých opatrení zameraných naj-
mä na lepšiu dostupnosť verejnej 
osobnej dopravy, zlepšenie pod-
mienok pre chodcov a cyklistov či 
upokojenie dopravy v okolí škôl. 
Vrcholom týždňa plného aktivít 
bude 22. 9. 2017 Medzinárodný 
deň bez áut, počas ktorého mestá 
vyčleňujú jednu alebo viac ulíc len 
pre chodcov, cyklistov či verejnú 
dopravu. Minulý rok sa mesto Tr-
nava zapojilo veľmi úspešne a vy-
hralo ocenenie pre najaktívnejšiu 
slovenskú samosprávu. Najmenší 
si mali možnosť vyskúšať detské 
dopravné ihrisko pred radnicou, 
v rámci Dňa bez áut sa uskutočnila 
uzávera Štefánikovej ulice alebo 
bolo obnovené cyklistické doprav-
né značenie. 
Hlavnou myšlienkou tohtoročné-
ho Európskeho týždňa mobility 
je „čistá, zdieľaná a inteligentná 
mobilita“. Mesto pripravuje týždeň 
aktivít, ktoré priblížia obyvateľom 
rôzne druhy efektívnejšej dopravy 
než automobilovej, či už z hľadiska 
času, alebo financií. V týždni od 
16. do 22. septembra 2017 bude 
mestská autobusová doprava zdar-

ma pre tých, ktorí sa preukážu 
vodičským preukazom, 22. sep-
tembra bude zdarma pre všetkých 
cestujúcich. V rámci aktivít v tomto 
týždni bude aj priestor pre obyva-
teľov, aby vyjadrili svoje podnety 
a námety na zlepšenie ich každo-
denného pohybu po meste.
Detský pohľad, často prekvapivo 
zrelý a fundovaný, budeme zis-
ťovať v rámci tzv. „školských fór“, 
na ktorých sa budú škola a mesto 
pýtať žiakov druhých stupňov zá-
kladných škôl na ich názory a ná-
pady pre lepšie fungovania školy 
ako aj mesta v oblasti dopravy. Ich 
pripomienky budú vyhodnotené 
a najlepšie nápady zrealizované 
v rámci školy, alebo podľa ich 

charakteru zapracované do Plánu 
udržateľnej mobility, prípadne do 
projektov Participatívneho rozpoč-
tu mestskej samosprávy. Informá-
cie o programe týždňa mobility 
budeme postupne dopĺňať na 
webstránke a facebookovom profile 
mesta Trnavy.
Trnava má svojim tvarom a veľ-
kosťou ideálne podmienky pre 
peší a cyklistický pohyb. Bežná 
cesta po meste do práce či na 
nákupy nie je spravidla dlhšia než 
5 km. Je už na nás, aký dopravný 
prostriedok zvolíme. Každý z nás 
si tak môže skúsiť urobiť svoj 
vlastný týždeň „múdrej mobility“ 
nielen sedem dní v roku, ale ce-
lých 52 týždňov. 

Kristína Marošová, foto: Miloš Majko

Európsky týždeň mobility v Trnave bude 
plný aktivít na podporu udržateľnej dopravy 
Od 16. do 22. septembra sa uskutoční aj v Trnave tradičný Európsky týždeň mobility, ktorý organizu-
je Európska komisia s cieľom podnietiť jednotlivé európske mestá k zavádzaniu a podpore opatrení 
zameraných na udržateľnú dopravu a vyzvať obyvateľov, aby si pripomenuli, že existujú „múdrejšie“ 
alternatívy automobilovej dopravy v našich mestách. 

udalosti
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ľudia 
a udalosti
 1. 8. 1977 – V Trnave umrel 
spisovateľ, odborný publicista, 
autor učebníc, prekladateľ a 
pedagóg ERNEST MIKLOVIČ, 
riaditeľ dievčenskej meštianskej 
školy a učiteľ na Pedagogickom 
inštitúte v Trnave (40. výročie). 
 1. 8. 1997 – Do platnosti 
vstúpil zákon NR SR, ktorým 
bola zriadená Univerzita sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave (20. 
výročie). 
 2. 8. 1747 – V Trnave sa 
narodil pedagóg, fyzik a autor 
učebníc FRANTIŠEK HANDER-
LA, profesor Trnavskej univer-
zity a neskôr dekan filozofickej 
fakulty univerzity v Budíne 
(270. výročie). 
 3. 8. 1997 – V Trnave um-
rel literát, publicista a kňaz 
ŠTEFAN MAGDOLEN, redaktor 
vydavateľstva Spolku sv. Voj-
techa (20. výročie). 
 7. 8. 2007 – V Trnave umrel 
medailér, sochár a výtvarník 
WILLIAM SCHIFFER, rodák zo 
Zvončína, ktorý prežil detstvo v 
Trnave, kam sa po pôsobení v 
Paríži vrátil na sklonku života. 
Roku 1997 mu mesto Trnava 
udelilo Čestné občianstvo (10. 
výročie). 
 8. 8. 1737 – V rakúskom 
Salzburgu sa narodil maliar a 
trnavský mešťan JOZEF ZA-
NUSSI, autor známej veduty 
Trnavy, portrétov cirkevných 
hodnostárov a tvorca mnohých 
oltárnych obrazov v Trnave i 
okolí (280. výročie). 
 8. 8. 1952 – V Bratislave sa 
narodil lekár TIBOR KRUŽLIAK, 
primár chirurgickej kliniky v 
Trnave, ktorý prednášal na 
Fakulte zdravotníctva a sociál-
nej práce Trnavskej univerzity. 
Roku 2011 mu udelili Čestné 
občianstvo mesta Trnavy in 
memoriam († 2010). 

história

august

V knihe o dejinách trnavského 
zdravotníctva sa dozvedáme, že 
v 20. rokoch sa viackrát uvažovalo 
o rozširovaní nemocnice. V tom 
čase mala nemocnica tristo lôžok, 
najväčšiu aktivitu vykazovalo chi-
rurgické oddelenie, ďalšími od-
deleniami boli interné a venerické 
oddelenie. V nemocnici v tom čase 
pracovalo sedem lekárov. Stále sa 
uvažovalo o rozširovaní nemocnice, 
výstavbe nových objektov a zakla-
daní nových oddelení. Dlho sa však 
úvahy o výstavbe nových pavilónov 
posúvali, najmä pre problémy s fi-
nančným krytím výstavby. Situácia 
sa zlepšila až po roku 1928, keď sa 
zrušili župy a vytvorila sa Slovenská 
krajina, čím prešla trnavská nemoc-
nica pod jej správu a stala sa krajin-
skou verejnou nemocnicou.
V roku 1930 krajinské zastupiteľstvo 
konečne rozhodlo o povolení stavby 
pavilónu s nákladom 3,9 milióna 
Kč. Pôvodná suma na dokončenie 
stavby však pre zvyšovanie rôznych 
nákladov rástla. Akýmsi šťastím 
v nešťastí (v časoch hospodárskej 
krízy) bol projekt zamestnávania 
obyvateľstva na verejnoprospešné 
práce, čo súviselo s finančnou do-
táciou. V roku 1933 sa teda rozho-
dlo o povolení čerpania financií na 
dokončenie celej stavby interného 
pavilónu, čo predstavovalo sumu 
okolo troch miliónov Kč. Stavbu 
začal pripravovať vtedajší riaditeľ 
Karol Krčméry. Jeho plánom však 
zabránila náhla tragická smrť 18. 
marca 1933 pod kolesami vlaku. 
Začaté dielo dokončil nový riaditeľ 
Alojz Pecháň. 

Alojz Pecháň pochádzal z učiteľskej 
rodiny a mal deväť súrodencov. Po 
absolvovaní gymnázia v Trenčíne 
odišiel študovať na lekársku fakul-
tu do Budapešti, posledný ročník 
absolvoval už na novej Lekárskej 
fakulte UK v Bratislave, kde pro-
moval v roku 1922. Po štúdiách 
pracoval na Lekárskej fakulte UK, 
na jej Farmakologickom ústave 
(1921 – 1922), a neskôr na inter-
nej klinike LF UK. V jubilejnom 
roku 1924 prišiel Alojz Pecháň do 
trnavskej nemocnice ako interný 
lekár. Ako sme už spomínali, od 
júna 1934 bol krajinským výborom 
zvolený za riaditeľa a bol hlavným 
lekárom krajinskej nemocnice. Od 
tohto obdobia sa začal intenzívnej-
šie venovať rozvoju trnavskej ne-
mocnice a v roku 1936 dobudoval 
spomínaný interný pavilón. Okrem 
práce primára a lekára – internistu 

Alojz Pecháň stál pri výstavbe 
interného pavilónu nemocnice
V dnešnej časti nášho rozprávania o dejinách jednotlivých oddele-
ní trnavskej nemocnice sa vrátime do obdobia 1. Československej 
republiky. V tomto čase mal trnavský špitál sto rokov a čakal ho 
najväčší rozvoj, ktorý súvisel so zakladaním jednotlivých oddelení 
a rozvojom tých základných ako boli chirurgia a interné oddelenie. 
V tejto súvislosti sa pristavíme aj pri osobnosti, ktorá celé toto dia-
nie ovplyvnila. Pri riaditeľovi nemocnice a dlhoročnom primárovi 
interného oddelenia Alojzovi Pecháňovi (*9. apríl 1897 Bánovce nad 
Bebravou – †20. august 1954 Trnava).

Martin Jurčo, foto: archív
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 12. 8. 1802 – V Modranke 
vypukol veľký požiar (215. 
výročie). 
 16. 8. 1792 – V Dojči sa 
narodil národovec, cirkevný 
hodnostár, geograf a cesto-
vateľ ŠTEFAN NEMEČKAJ, 
autor obranného spisu proti 
maďarizácii Slovákov a opisu 
svojich ciest po Európe, ktorý 
pôsobil v Hrnčiarovciach a 
v Trnave, kde aj umrel (225. 
výročie). 
 17. 8. 1962 – V Trnave 
umrel slepý organový virtuóz, 
hudobný skladateľ a učiteľ 
gregoriánskeho spevu ER-
NEST EMANUEL SCHUMERA, 
ktorého pamiatku pripomína 
ulica a pamätná tabuľa vo 
Františkánskom kostole v Tr-
nave (55. výročie). 
 17. 8. 2002 – V Trnave 
umrel psychológ, pedagóg 
a odborný publicista JOZEF 
ROSINA, ktorý pôsobil najprv 
na Strednej pedagogickej ško-
le, neskôr na Pedagogickom 
inštitúte a PdFUK a v r.1991 
– 98 prednášal na Trnavskej 
univerzite (15. výročie). 
 18. 8. 2016 – V Bratislave 
umrel biochemik, endokri-
nológ, univerzitný profesor a 
odborný publicista RICHARD 
KVETŇANSKÝ, trnavský ro-
dák, zakladajúci člen Klubu 
priateľov Trnavy a Čestný 
občan mesta Trnava in memo-
riam (1. výročie). 
 19. 8. 1942 – V Trnave sa 
narodil umelecký fotograf a 
publicista BLAŽEJ VITTEK, za-
kladateľ fotoklubu IRIS a jeho 
čestný predseda, autor 4 roč-
níkov kalendárov pre mesto 
Trnava (75. narodeniny). 
 22. 8. 1767 – V Kráľovej 
pri Senci sa narodil trnavský 
mešťanosta a mestský kapitán 

august
sa venoval aj oddeleniu tuberku-
lózy. Mal aj svoju internú ambu-
lanciu, a jeho pacientmi neboli len 
Trnavčania, ale aj všetci obyvatelia 
širokého okolia. Písal aj odborné 
články napríklad do Bratislavských 
lekárskych listov, väčšinou na témy 
súvisiace s internou medicínou. 
Jeho spoluautorsky spracovaná 
téma Účinok tetramethylammonium 
chloridu na srdce dostala aj Cenu 
spolku čs. lekárov v Bratislave. 
Z jeho ďalších publikovaných tém 
spomeňme: Niekoľko slov o luetic-
kých karditídach, Seroreakcia kar-
cinómu či K medikamentóznemu 
liečeniu pľúcnych chorôb, zvlášť 
tuberkulózy. Pre pacientov obetoval 
Alojz Pecháň celý svoj čas, miloval 
svoju prácu a ľudí. Neraz pomáhal 
pacientom aj finančne. Koncom 2. 
svetovej vojny sa v nemocnici usíd-
lila sovietska armáda a vtedy Alojz 
Pecháň uvoľnil interné oddelenie 
pre vojakov. Vo svojom dome urobil 
dočasné oddelenie pre akútnych 
pacientov a presťahoval sa s celou 
rodinou do izby v nemocnici, ktorá 
bola používaná ako sklad. Funkciu 
riaditeľa vykonával do roku 1945. 
Ako žil, tak aj zomrel – prácou pre 
svojich pacientov v auguste 1954 
priamo na internom oddelení. 
Dcéra Alojza Pecháňa Valéria Vala-
chová pracovala celý život v zdra-
votníctve ako laborantka, podobne 
ako jej matka. Aj keď jej otec bol 
v čase jej narodenia už v strednom 
veku, dodnes si zapamätala jeho 
subtílnu postavu, príjemné a spo-
ločenské vystupovanie. Aký bol 
drobný a zhrbený, taký drobný bol 
aj jeho podpis. Svedčia o tom aj 
dobové prezenčné listiny vtedajších 
lekárov trnavskej nemocnice. Vraj 
sa v spomínanej prezenčnej listine 
vždy podpis Alojza Pecháňa zmes-
til do priestoru mäkčeňa veľkého 
podpisu vtedajšieho prednostu 
venerologického oddelenia Pavla 
Žarnovického. 
Slová o Alojzovi Pecháňovi potvr-
dzuje aj spomienka Edity Laife-
rovej. „Do nemocnice som prišla 
v roku 1952 ako operačná inštru-
mentárka u doc. Kukuru. S pri-
márom Pecháňom sme sa stretli 
len jedenkrát. Išla som na interné 

oddelenie a na schodoch v budove 
som  stretla pán primára Pecháňa. 
Už bol starší pán, kráčal pomaly 
a neisto, a mal zdravotné prob-
lémy. Keďže som videla, že mu 
chôdza už robí trošku problém, 
ponúkla som mu zvezenie výťa-
hom. Akoby to bolo dnes, si pamä-
tám jeho slová: Sestrička, prepáčte, 
ďakujem, ale výťahy sú len pre 
pacientov,“ hovorí Edita Laiferová. 
Vráťme sa však k dostavbe inter-
ného pavilónu trnavskej nemocni-
ce. Bolo výhodou, že Alojz Pecháň 
bol internista a sám chápal dôle-
žitosť výstavby tohto pracoviska. 
Postupne bolo treba postaviť 
prosektúru (patologické oddele-
nie), márnicu, opraviť lekársky 
dom, ešte predtým sa podarilo 
opraviť administratívnu budovu 
a operačné sály. Najväčšou pre-
kážkou v tom období pri výstavbe 
budov boli najmä administratívne 
problémy (stavby podľa rôznych 
kritérií schvaľovalo ministerstvo 
zdravotníctva a zdravotnej výcho-
vy, ministerstvo vnútra). Postupne 
sa nemocnica menila aj admi-
nistratívne. V rokoch vojnového 
slovenského štátu sa stal trnavský 
špitál štátnou nemocnicou. V čase 
riaditeľovania Alojza Pecháňa pra-
covalo v celej nemocnici dvanásť 
lekárov, z toho sedem lekárok 
a šesťdesiattri sestier, a lôžok bolo 
okolo sedemsto. V roku 1945 sa 
stal riaditeľom nemocnice primár 
chirurgického oddelenia Mikuláš 
Nádaši. Alojz Pecháň zostal pri-
márom interného oddelenia.
Interný pavilón bol postavený v ro-
ku 1936 a pôvodne bol určený pre 
oddelenie interné a detské v celko-
vou kapacitou dvestošesťdesiatdva 
lôžok. Doteraz slúži svojmu pô-
vodnému účelu, aj keď za 80 rokov 
v ňom nebolo len interné oddelenie, 
ale aj gynekologicko-pôrodnícke, 
novorodenecký ordinariát i ušno-
-nosno-krčné oddelenie. Prízem-
ná časť okrem lôžkového sektora 
slúžila aj ako príjmová ambulancia 
a rôzne ďalšie vyšetrovne (príjmová 
kardiopulmonálna ambulancia). 
Celkovou rekonštrukciou prešla 
v polovici 70. rokov, a v tejto podo-
be je dodnes. 
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JOZEF NEUMILLER-UJGY-
ÖRGYI, účastník sprisahania 
uhorských jakobínov (250. 
výročie). 
 24. 8. 1602 – V Bratislave 
sa narodil dramatik, cirkevný 
spisovateľ a pedagóg PETER 
BELECI, v rokoch 1641 – 1644 
rektor Trnavskej univerzity 
(415. výročie). 
 24. 8. 1777 – Uskutočnila 
sa posledná prednáška na 
Trnavskej univerzite pred jej 
presťahovaním do Budína 
(240. výročie). 
 25. 8. 1887 – V Trnave sa 
narodila operná a koncertná 
speváčka ROZÁLIA MAR-
SCHALKOVÁ, sólistka opery v 
Budapešti (130. výročie). 
 26. 8. 1952 – V Trnave 
sa narodil kulturista ANTON 
HOLIČ, majster Európy, kto-
rému mesto Trnava roku 1998 
udelilo Uznanie za vynikajúcu 
športovú reprezentáciu mesta 
(65. narodeniny). 
 30. 8. 1637 – V Trnave sa 
uskutočnila slávnostná vy-
sviacka Univerzitného kostola 
sv. Jána Krstiteľa, ktorý je dnes 
katedrálnym chrámom Trnav-
skej arcidiecézy (380. výročie). 
 30. 8. 1952 – V Trnave sa 
narodil prvý trnavský primátor 
po roku 1989 IMRICH BORBÉ-
LY, čestný občan mesta Trnava, 
ktorý stál pri zakladaní novo-
vzniknutej samosprávy mesta, 
zriadil Mestskú políciu v Trna-
ve a podieľal sa aj na vzniku 
novodobej Trnavskej univerzity 
(65. narodeniny). 
 30. 8. 2012 – V Trnave 
vyšlo posledné printové čís-
lo týždenníka Trnavský hlas, 
ktorý odvtedy vychádza len na 
internete (5. výročie). 
                                         P.R. 
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Erika Juríková, Trnavská univerzita, Katedra klasických jazykov
Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XXV.

„S ohľadom na väčší úžitok 
poddaných premiestňujem 
univerzitu do Budína...“
Rok 2017 môžeme považovať za jeden z tých, ktorý je spätý hneď 
s niekoľkými výnimočnými výročiami priamo súvisiacimi s Trna-
vou. Krajiny strednej Európy si na početných podujatiach pripo-
mínajú 300 rokov od narodenia osvietenej a reformnej panovníčky 
Márie Terézie, od čias premiestnenia historickej Trnavskej univerzi-
ty do Budína uplynie v týchto dňoch 240 rokov a súčasná Trnavská 
univerzita oslavuje 25. výročie svojho znovuobnovenia. Prvé dve 
udalosti sa priamo spájajú s osobou univerzitného profesora, his-
torika Františka Karola Palmu SJ, od ktorého narodenia uplynie 18. 
augusta 282 rokov.

Ružomberský rodák, profesor his-
tórie František Karol Palma (Fran-
ciscus Carolus Palma; 1735 – 1787), 
ktorý vyučoval na Trnavskej uni-
verzite na sklonku jej existencie 
v Trnave v rokoch 1765 – 1772, 
nikdy neskrýval svoje sympatie 
k rozhodnej panovníčke Márii Te-
rézii a osobný vzťah k habsburgov-
skej dynastii. Už ako pätnásťročný 
vstúpil do Spoločnosti Ježišovej 
a po štúdiách v Spišskej Kapitule, 
Košiciach a Viedni vyučoval poeti-
ku a rétoriku v Košiciach, v Budíne 
základy rétoriky a v Trnave históriu 
a geografiu. Okrem toho, že bol 
pedagógom na v tom čase už sa-
mostatnej katedre histórie, pôsobil 
aj ako prefekt konviktu. S Palmom 
a jeho vyučovaním v Trnave sa spá-
jajú aj počiatky uhorskej heraldiky. 
Po zrušení Spoločnosti Ježišovej 
zostal v Bratislave a stal sa dvor-
ným kaplánom arcikňažnej Kristíny, 
dcéry Márie Terézie. V neskorších 
rokoch sa spomína ako titulárny 
kaločský biskup a arcibiskupský 
vikár.
Počas pôsobenia na univerzite 
vydal Palma trojzväzkové die-
lo o uhorských dejinách Notitia 
rerum Hungaricarum ab origine 
ad nostram usque aetatem – Ve-
domosti o uhorských dejinách od 
počiatku až do nášho veku (Trnava 
1770), ktoré vyšlo vo viacerých 
vydaniach a v skrátenej verzii ako 
stredoškolská učebnica. Posledné 

kapitoly tretieho zväzku diela venu-
je cisárovnej Márii Terézii, panov-
níčkinmu problematickému ná-
stupu na trón a hlavne reformným 
snahám v oblasti hospodárstva, 
poľnohospodárstva i vzdelávania. 
Vysoko vyzdvihuje jej úsilie o sta-
bilizáciu krajiny a o zvýšenie úrov-
ne školského vyučovania, pritom 
neopomenie ani Trnavskú univerzi-
tu. Autor – píšuci prísne vedeckým 
štýlom – sa nechal v tomto prípade 
takpovediac „uniesť“ a text má viac 
znaky oslavnej reči ako historické-
ho diela. Vyzdvihuje predovšetkým 
panovníčkinu snahu o zvýšenie 
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 1. 9. 1992 – Akademický se-
nát zriadil Pedagogickú fakultu 
Trnavskej univerzity v Trnave (25. 
výročie).
 2. 9. 1637 – V Trnave sa 
uskutočnila slávnostná promó-
cia prvých bakalárov filozofickej 
fakulty Trnavskej univerzity (380. 
výročie). 
 2. 9. 1827 – V Trnave umrel 
básnik, prekladateľ a kňaz VOJ-
TECH ŠIMKO, spoluzakladateľ 
Slovenského učeného tovarišstva 
(190. výročie). 
 3. 9. 1917 – V obci Dubodiel 
sa narodil fyzik, vysokoškolský 
pedagóg, autor učebníc a prekla-
dateľ PETER BALÁŽ, ktorý dlhé 
roky pôsobil na Pedagogickej 
fakulte UK v Trnave, kde bol 
vedúcim Katedry fyziky a vyko-
nával aj funkciu prodekana (100. 
výročie). 
 3. 9. 1927 – V Trnave sa na-
rodil rozhlasový redaktor, dra-
maturg, libretista a textár popu-
lárnych piesní TIBOR GRÜNNER 
(90. výročie). 
 3. 9. 1992 – V Bratislave 
umrel literárny vedec, historik, 
archeológ, výtvarník, scénograf 
a pedagóg OSKÁR ČEPAN, rodák 
z Cífera a absolvent trnavského 
gymnázia, ktorému roku 2005 
udelili Čestné občianstvo mesta 
Trnava in memoriam (25. výro-
čie). 
 5. 9. 1722 – Mestská rada v 
Trnave sa rozhodla dať nahradiť 
všetky slamené strechy v meste 
pevnou krytinou, aby tým zame-
dzila požiarom (295. výročie). 
 7. 9. 1747 – V Trnave bol zru-
šený cintorín pri farskom kostole 
(270. výročie). 
 9. 9. 1942 – V Trnave sa na-
rodil historik umenia a publicista 
VLADIMÍR SIVÁČEK, spoluzakla-
dateľ a v rokoch 1976 – 90 prvý 
riaditeľ Galérie Jána Koniarka v 
Trnave (75. výročie). 
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úrovne vzdelávania: „Keď cisárov-
ná Mária Terézia zistila, že kedysi 
slávny šľachtický konvikt, ktorý 
založil v Trnave Peter Pázmaň pre 
dobro uhorskej mládeže, sa do-
stal do úpadku, svojou vážnosťou 
a štedrosťou ihneď zapôsobila tak, 
že povstal zo svojich ruín oveľa 
vznešenejší.“
V rámci výkladu uhorských dejín 
sa Palma viac ráz zmieňuje o tr-
navských školách a neobchádza 
ani tému univerzity. Autor sa 
neobmedzuje len na zachytenie 
historických udalostí, ale zároveň 
triezvo analyzuje dôvody, prečo 
došlo k založeniu akadémie: vy-
slovuje názor, že katolícka viera 
bola v krajine v takom zlom stave, 
že panovníci boli ochotní čokoľ-
vek urobiť, aby ju podporili. Preto 
povolali do Uhorského kráľovstva 
Spoločnosť Ježišovu, aby sa predo-
všetkým cestou vzdelávania pokú-
sila o nápravu: „Ale ani uprostred 
týchto trosiek katolíckej viery naši 
králi neklesli na mysli, ba skôr po-
mýšľali na to, ako ju znova priviesť 
k väčšiemu lesku. Podľa vzoru 
kráľov a vďaka ich autorite cirkevní 
predstavitelia nešetrili ani starostli-
vosťou ani námahami, aby im zve-
rené cirkvi priviedli späť k dávnej 
bezúhonnosti a celistvosti.“
Za zmienku stojí aj skutočnosť, 
že vo vydaní Palmovej historickej 
príručky, ktorá vyšla v neskoršom 
vydaní v roku 1785 v Pešti, Budíne 
a Košiciach, nachádzame oficiálne 
dôvody presťahovania univerzity 
z Trnavy do Budína. Napriek svoj-
mu predchádzajúcemu pôsobeniu 
na trnavskej akadémii Palma obha-
juje panovníčkino rozhodnutie pre-
miestniť ju do kráľovských budov 
na hrad Budín. Zároveň nezabúda 
pripomenúť, že na slávnostnej 
inaugurácii univerzity v Budíne sa 
zúčastnila aj samotná Mária Teré-
zia. Znova vyzdvihuje jej zásluhy 
o rozvoj vzdelávania, najmä zalo-
ženie lekárskej fakulty a reform-
né snahy smerujúce k zlepšeniu 
kvality univerzitného vzdelávania. 
Hoci panovníčka predpokladala, 
že v Budíne sa začne vyučovať 
už v nasledujúcom akademickom 
roku, materiálne podmienky dovo-
lili otvoriť brány univerzity až o tri 

roky neskôr. Význam udalosti bol 
v duchu habsburgovskej propagan-
dy zdôraznený spojením s oslavou 
výročia jej korunovácie:
„Keď ďalej prikročila k tomu, aby 
vzdelávanie pozdvihla od naj-
vyššieho stupňa, trnavskú akadé-
miu rozšírila o katedry nových dis-
ciplín, ktoré zaviedli iné národy už 
skôr, a o fakultu lekárstva; tú sme 
až do toho dňa nemali. Zaviedla 
nové zákony a predpisy a potvrdila 
ich 13. mája 1772 listinou. Napriek 
tomu, že táto univerzita vďaka 
vynikajúcemu vzdelaniu učiteľov 
a vďaka výsledkom žiakov prekvi-
tala, predsa chcela panovníčka ako 
matka svojich, dostatočne prihlia-
dať na všetky časti a územia Uhor-
ského kráľovstva. A preto vzhľadom 
na väčší úžitok poddaných zme-
nila rozhodnutie a premiestnila 
celú univerzitu, ako bola, spolu 
s úradníkmi aj učiteľmi do stredu 
kráľovstva do Budína a umiestnila 
ich v kráľovských budovách. Spolu 
s nimi sa presťahovalo aj učiliš-
te šľachtickej mládeže, rozšírené 
o nové prírastky, ktoré v Trnave 
dlho prekvitalo, knižnica bohatá na 
klenotnicu rímskych a uhorských 
mincí, ktorú jezuiti s vysokými 
nákladmi zozbierali vďaka mnoho-
ročnej starostlivosti, a tiež tlačiareň. 
Potom čo cisárovná po viac ako 
dvoch rokoch zistila z priamej skú-
senosti, že všetko sa v Budíne vy-
víja podľa jej želania, želala si, aby 
sa 25. júna 1780, čiže v deň výročia 
jej šťastnej korunovácie, uskutočni-
la slávnostná inaugurácia budínskej 
univerzity.“
Palmov primárne historický text je 
príkladom toho, že habsburgov-
ská oslavná spisba bola vo svojej 
rôznorodosti a bohatstve variácii 
rovnocenným žánrom panovníckej 
propagandy realizovanej napr. v ar-
chitektúre. Historické diela, ktoré 
zároveň slúžili ako propaganda, 
rovnako ako výtvarné umenie ciele-
ne využívali jednak bohatstvo an-
tických žánrov a motívov na zobra-
zenie súvekých udalostí a zároveň 
na účely panovníckej panegyriky. 
Preto sa využitie týchto súvekých 
prác ako historického prameňa pre 
kultúrno-historickú a humanitno-
-historickú problematiku javí ako 

história
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ľudia 
a udalosti
 10. 9. 1382 – V Trnave umrel 
uhorský a poľský kráľ ĽUDOVÍT 
I., ktorého pamiatku pripomína 
pamätná tabuľa na budove hlav-
nej pošty (635. výročie). 
 10. 9. 2012 – V Bratislave 
umrel trnavský rodák MIKULÁŠ 
BLAŽEK, fyzik, riaditeľ Fyzikál-
neho ústavu SAV v Bratislave, 
odborný publicista, vysokoškol-
ský pedagóg a prorektor Trnav-
skej univerzity (5. výročie). 
 12. 9. 1942 – V Bratislave 
sa narodil režisér a dramaturg 
MIKULÁŠ FEHÉR, bývalý riaditeľ 
Trnavského divadla, ktorý žije v 
Trnave (75. narodeniny). 
 13. 9. 1832 – Trnavský le-
kár JÁN NÁGEL testamentárne 
zanechal 2 500 zlatých trnav-
skému lazaretu a 2 000 zlatých 
na štipendiá medikom (185. 
výročie). 
 15. 9. 1567 – Trnavu načas 
opustili jezuitskí pedagógovia, 
ktorí pri predchádzajúcom 
požiari mesta prišli o budovu 
kolégia (450. výročie). 
 15. 9. 1662 – V Košiciach 
umrel MARTIN PALKOVIČ, býva-
lý profesor a dvojnásobný rektor 
Trnavskej univerzity, ktorú sláv-
nostne otváral a zaslúžil sa o jej 
vybudovanie (355. výročie). 
 15. 9. 2007 – Na budove 
Gymnázia Jána Hollého v Trna-
ve slávnostne odhalili pamätnú 
tabuľu AUGUSTÍNOVI RAŠKOVI, 
bývalému riaditeľovi Biskup-
ského gymnázia, ktoré sídlilo v 
rokoch 1938 – 45 v tejto budove 
(10. výročie). 
 17. 9. 1927 – V Sládkovičove 
sa narodil učiteľ, zakladateľ a 
dirigent speváckych zborov JÁN 
ČAMBÁL, absolvent trnavského 
gymnázia a nositeľ Čestného 
občianstva mesta Trnavy (90. 
výročie). 
 18. 9. 1565 – Kráľ FERDI-
NAND I. donačnou listinou dal 
jezuitskému kolégiu v Trnave 

september
výhodné i užitočné. Treba ešte 
podotknúť, že práve vďaka pre-
myslenému a dlhodobo koncepčne 
budovanému systému jezuitského 
vzdelávania sa darilo zdôrazňo-
vať nábožensko-historickú misiu 
Habsburgovcov v svetových deji-
nách. Habsburgovská oslavná spis-
ba vďaka svojmu mnohonásobne 
efemérnemu charakteru odrážala 
súvekú politickú a historickú situá-
ciu, a preto môže i napriek svojmu 
značne konzervatívnemu a tradici-
onalistickému zameraniu slúžiť ako 
citlivý indikátor zmien v panovníc-
kej ideológii. 
Použitá literatúra:
JURÍKOVÁ, Erika: Columba laureata. 
Pangyrické tlače z produkcie trnavskej 
akademickej tlačiarne. Trnava – Kra-

ków: Trnavská univerzita – Spolok 
Slovákov v Poľsku 2014. 199 s.
PALMA, Carolus Franciscus: Notitia rerum 
Hungaricarum ab origine ad nostram 
usque aetatem I. Tyrnaviae 1770.
PALMA, Carolus Franciscus: Notitia 
rerum Hungaricarum. Editio III. Novis 
curis recognita et ... locupletata ab 
autore. Pars I. Pestini, Budae et Casso-
viae 1785.
 PAŠTEKA, Július a kol.: Lexikón katolíc-
kych kňazských osobností Slovenska. 
Bratislava: Lúč 2000,col. 1039 – 1040.
Súťažná otázka: Čo považoval F. K. 
Palma za hlavný dôvod presťahovania 
univerzity do Budína? Správne odpo-
vede zasielajte do 20. augusta 2017 na 
adresu: Katedra klasických jazykov, 
Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, 
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava alebo 
emailom na klasjaz@truni.sk. Z účast-
níkov súťaže vyžrebujeme jedného, 
ktorý získa knižnú cenu.

Marcus Iunianus Iustinus, známy 
tiež iba ako Justinus, bol latinsky 
píšuci historik pôsobiaci v dobe 
rímskeho cisárstva. Informácie o sa-
motnej osobe Justina čerpáme iba 
z jeho vlastného diela Historiarum 
Philippicarum Libri XLIV (Štyridsať-
štyri kníh Filippských dejín), výťahu 
z objemného dejepisného diela iné-
ho antického autora Gnaea Pompeia 
Troga. Žiadne ďalšie údaje o živote 
či diele Justina sa do súčasnosti 
nezachovali. Napriek tomu, že Justi-
novo dielo Historia tvorí iba „výber“ 
z diela staršieho autora Pompeia 
Troga, má pre nás veľký význam, 
pretože samotné Trogovo historické 
dielo sa nám nezachovalo. Známy 
je iba zoznam úvodných poznámok 
jednotlivých kapitol. Chronologické 
zaradenie Justina predstavuje dosiaľ 
nevyriešený problém. S istotou mož-
no tvrdiť len toľko, že Justinus písal 
po Trogovi, ktorý žil v dobe cisára 
Augusta. Justinus sa zmieňuje o tom, 
že antický svet si rozdelili Rimania 
a Parti. Lingvistický rozbor diela 
naznačuje, že historická práca spadá 
do 2. storočia. Ronald Syme posúva 
Justinovu tvorbu až do roku 390, 
krátko pred vznikom iného význam-
ného historického diela, Historia 
Augusta, tvrdiac, že anachronizmus 
v Justinovom diele má čisto literárny 

efekt a má spojiť jeho dielo s dielom 
Pompeia Troga. Porovnanie diela 
Justina s dochovaným zoznamom 
úvodných poznámok jednotlivých 
kapitol Trogovej histórie umožňuje 
stanoviť, že sa Justinus neobmedzil 
iba na prosté vytvorenie výťahu, ale 
v niektorých oblastiach sa od svojho 
prameňa odchýlil. Troga zaujíma 
predovšetkým história Macedónskej 
ríše, Justina dejiny sveta ako celku. 
Justinovo dielo získalo na popularite 
počas stredoveku, keď dochádzalo 

Justinove Dejiny z roku 1526
Mgr. Milan Ševčík

história
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            ľudia 
a udalosti
400 florénov z dôchodkov Tur-
čianskej prepozitúry (450. vý-
ročie). 
 19. 9. 1997 – Vo vstupnej 
hale bývalej Obchodnej akadé-
mie v Trnave (dnešná budova 
SPŠ dopravnej) slávnostne odha-
lili pamätnú tabuľu básnikovi a 
trnavskému rodákovi MIROSLA-
VOVI VÁLKOVI, ktorý tam študo-
val (20. výročie). 
 19. 9. 1922 – Vo Voderadoch 
sa narodil športový funkcionár 
a zakladateľ futbalového klubu 
TJ Slávia VÍT MRVA, čestný ob-
čan mesta Trnava in memoriam, 
ktorý sa zaslúžil o vybudovanie 
športového areálu Slávia v Trna-
ve (95. výročie).
 22. 9. 1857 – V Trnave bol 
založený Rímsko-katolícky krá-
ľovský učiteľský ústav, tzv. Pre-
parandia (160. výročie). 
 22. 9. 1987 – V Trnave umrel 
športový funkcionár a tréner JÁN 
KRIŠTOFÍK, dlhoročný predseda 
TJ Slávia Trnava, spoluzakladateľ 
TJ Slovšport a iniciátor výstavby 
Mestskej športovej haly Družba, 
na ktorej je umiestená jeho pa-
mätná tabuľa (30. výročie). 
 23. 9. 2002 – V Trnave umrel 
akademický maliar, výtvarník a 
monumentalista JOZEF DÓKA 
st., člen tzv. Trnavskej päťky (15. 
výročie). 
 27. 9. 1947 – V Zelenči sa 
narodil básnik, dramatik, vyso-
koškolský pedagóg a odborný 
publicista MILAN JEDLIČKA, 
ktorý pôsobil v Trnave, kde aj 
umrel (70. výročie). 
 28. 9. 1967 – V Trnave sláv-
nostne otvorili Okresný archív 
(50. výročie). 
 29. 9. 1817 – Mestskí radní 
páni v Trnave rozhodli o zbúraní 
Dolnej brány, ku ktorému prišlo 
o tri roky neskôr spolu so zbúra-
ním Hornej brány i časti hradieb 
pri nej (200. výročie). 
                                        P.R. 

september
i k zámene autora s apologétom 
Justínom Mučeníkom.1
V roku bitky pri Moháči, keď sa 
na našom území oficiálne skončil 
stredovek, čiže v roku 1526, vyšlo 
vo francúzskom, konkrétnejšie al-
saskom Haguenau (Haganoae) tla-
čou Justinovo staroveké dielo Ivstini 
Ex Trogo Pompeio Historia, dili-
gentissime recognita..., ktoré vydal 
Johann Setzer (VD16 T 2051). Tlač 
sa nachádza v historickej knižnici 
Západoslovenského múzea v Trna-
ve. Kniha je zviazaná v pôvodnej 
bielej koži a na chrbte je hnedým 
atramentom uvedený autor Ivstinvs. 
Na knižných doskách sa nachádzajú 
zárezy na šnúrky a drobné kúsky 
samotných textilných šnúrok, ktorý-
mi sa kniha zväzovala. Titulný list je 
orámovaný drevorezovou výzdobou. 
Na hornej časti sa nachádzajú dvaja 
draci, na ktorých sedia nahé deti. 
Ľavá a pravá strana obsahuje rene-
sančné figurálne motívy. V dolnej 
časti titulného listu sa nachádzajú 
tri putti, ktoré držia v rukách dva 
heraldické erby. Na ľavom erbe je 
kvet ruže a patrí mestu tlače – Ha-
guenau. V súčasnosti je to päťcípy 
strieborný kvet s červeným stredom 
na modrom štíte. Na pravom erbe sa 
nachádza steblo rastliny, vyrastajú-
cej zo zeme a háky so zalomenými 
zakončeniami. Predpokladáme, že 
patril tlačiarovi Johannovi Setze-
rovi. „V znamení nejde o kríž, ani 
o písmeno, ale o osobnú merku 
(značku). Tvoria ju dva šikmo a kos-
mo krížené obojstranné háky (nem. 
Doppelhaken). Železné háky boli 
v osobných meštianskych merkách 
pomerne populárne, osobitne v ob-
dobí renesancie a medzi nemeckým 
obyvateľstvom. Rastlina môže byť 
aj obilný klas. Osobný znak mal 
určite aj svoje farebné prevedenie, 
bohužiaľ, z tejto pamiatky sa ho 
nedozvieme.“2

Drevorezový titulný list je príkla-
dom, ako boli v 16. a 17. storočí 
vyzdobované staré tlače. Jednotlivé 
časti – horná, dolná, ľavá a pravá 
– sú v skutočnosti jednotlivé dre-
vorezové štočky, ktoré tlačiar mo-
hol ľubovoľne meniť a tak vytvoriť 

pri ďalšej knihe inú kombináciu 
– inak vyzdobený titulný list. Na 
titulnom liste sa nachádzajú aj dva 
rukopisné posesorské záznamy 
bývalých vlastníkov knihy. Prvý 
(pravdepodobne starší) obsahuje 
meno Simonis d’Varmalis (?), ktoré 
je prečiarknuté, asi druhým maji-
teľom, ktorý pridal svoj nečitateľný 
podpis. Na ďalších stranách sa 
občas vyskytnú nádherné drevo-
rezové iniciály, napr. písmeno „B“, 
v ktorom sú dvaja putti a vínna 
réva. Začiatok samotného textu 
knihy (po titulnom liste a úvode) 
obsahuje iniciálu a vlysovú vý-
zdobu, inšpirovanú ešte stredo-
vekými rukopismi, v ktorých sa 
prvé zdobené písmeno – iniciála 
– ozdobovalo rôznymi motívmi 
a táto výzdoba často zasahovala 
celú stranu knihy. Tlač obsahuje 
podčiarkované pasáže a sem-tam 
aj rukopisné poznámky, čo hovorí 
o tom, že bola čítaná a používaná. 
Na konci „nášho“ vydania z roku 
1526 sa nachádzajú chronologické 
zoznamy kráľov a panovníkov (napr. 
asýrskych, perzských, macedón-
skych a ďalších), ktorí vládli do čias 
napísania Justinovho diela. 
V spomínanom roku 1526 vyšlo toto 
dielo prvýkrát tlačou a v historickej 
knižnici Západoslovenského múzea 
v Trnave sa nachádza jediný známy 
exemplár na Slovensku. O enorm-
nom záujme o Justinove Dejiny 
svedčia aj ďalšie vydania (celkovo 
17), ktoré eviduje svetový katalóg 
tlačí 16. storočia VD16: z roku 1533 
Haguenau aj Kolín (Köln), 1537 
Magdeburg aj Kolín, 1539 Bazilej 
(Basel), 1543 Kolín, 1549 Frankfurt 
aj Kolín, cca 1550 Kolín, 1555 Kolín, 
1556 Kolín, 1560 Kolín, 1567 Kolín, 
1570 Kolín, 1580 Kolín, 1593 Kolín.
Samotný text knihy možno nájsť aj 
online zdarma, a to latinský originál 
Historiarvm Philippicarvm T. Pom-
peii Trogi Libri XLIV In Epitomen 
Redacti (www.thelatinlibrary.com/
justin.html) aj anglický preklad 
Epitome of the Philippic Histo-
ry of Pompeius Trogus (http://
www.forumromanum.org/literature/
justin/english/index.html).  

história

1 Mail Mgr. Michal Habaj, PhD. mail 27. 2. 2017.
2 Mail doc. Dr. Frederik Federmayer, PhD., mail 8. 3. 2017.



12 Novinky z radnice 13august/september 2017

Trnavské cukrárne 
Cukrárne sú miestom, kam sa chodí na posedenie pri dobrom zákusku a káve, napríklad počas pre-
chádzky mestom. Pozrime sa, kde boli známe trnavské cukrárne na sklonku monarchie a v časoch pr-
vej republiky. 

história

Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

Na rohu dnešnej Divadelnej a Šte-
fánikovej ulice stál asi do roku 
1939 poschodový meštiansky 
dom s priečelím do námestia. Už 
v 19. storočí v ňom bola cukráreň 
s dlhšou tradíciou, ktorá susedila 
s kaviarňou v susednom dome. 
V roku 1868 sa Johann Thurm 
presťahoval z Dolnohrubej 9 
(Hlavná 13) na Hornohrubú 140 
(Štefánikova 48) a o rok neskôr si 
tam otvoril cukráreň. Prevádzko-
val ju tri roky, v roku 1871 prišiel 
nový majiteľ August Wieser, ktorý 
pokračoval v začatom cukrár-
skom biznise. Ide pravdepodobne 
o potomka staršieho Františka 
Wiesera, cukrára z Hollého ulice.1 
O cukrárni Augusta Wiesera vieme 
z dobovej tlače, že sa v nej predá-
vali okrem zákuskov aj vstupenky 
na predstavenia v divadle – bol 
tam predpredaj. Augustín Wieser 
a jeho žena Adela, rod. Feketeházy 
prevádzkovali cukráreň vyše dvad-
sať rokov. Až koncom deväťde-
siatych rokov 19. storočia prevzal 
Wieserovu cukráreň nový majiteľ 
František Rippel. 
Franciscus Ludovicus Rippel sa 
narodil v Bratislave železničiarovi 
Františkovi a Jozefíne, rod. Franck. 
Vyučil sa za cukrára a prax získal 
u majstrov veľmi zvučných mien. 
Rok (1893) pracoval u Jozefa Do-
boša v Budapešti2 a v rokoch 1892 
a 1894 – 1897 u Mayera v Bratisla-
ve. Oženil sa 30. 8. 1897 so Zuza-
nou, rod. Szulló. V roku 1900 už 
prevádzkoval cukráreň v Trnave po 
Augustovi Wieserovi. Vydal re-
klamnú pohľadnicu s dvomi foto-
grafiami – z exteriéru aj z interiéru 
cukrárne. František Rippel pre-
čkal na jednom mieste aj zmenu 

z monarchie na Československú 
republiku a rodinný podnik viedol 
až do svojej smrti v roku 1936. 
V polovici dvadsiatych rokov 20. 
storočia kúpili Rippelovci dom na 
Masarykovej ulici v susedstve špi-
tála a tam otvorili druhú cukráreň, 
ktorú viedol syn Ladislav do roku 

1936, keď zrušil živnosť. Dom na 
rohu Divadelnej a námestia zbúrali 
okolo roku 1939 a na jeho mieste 
vyrástla poschodová funkciona-
listická stavba architekta M. M. 
Harminca pre Bratislavskú banku. 
Cukráreň na Masarykovej neskôr 
viedol cukrár Hubert Tittl.

1 Daňový register z rokov 1857-60 eviduje cukrára Františka Wiesera na adrese Trnava 291, dnes Hollého ulica
2 F. Rippel praxoval u Jozefa Doboša od 25. 2. 1893 do 15. 2. 1894

Cukráreň Ferdinanda Haydta bola niekoľko desaťročí na prelome 19. a 20. storočia v 
susedstve uršulínskeho komplexu na dnešnej Hviezdoslavovej ulici, pohľadnica zo zbierky 
Jozefa Benku

Celestín Vaculík mal cukráreň v dome na námestí, pohľadnica zo zbierky Jozefa Benku

história
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Na konci šesťdesiatych rokov 19. 
storočia prevádzkoval na adrese 
Trnava č. 2 – v strednom dome 
na námestí oproti mestskej veži 
cukráreň Celestín Vaculík (dnes je 
tam Dom kultúry). Narodil sa 24. 
8. 1847 Jozefovi Vaculikovi a Te-
reze rod. Thalamer. Cukráreň na 

námestí viedol vyše desať rokov 
– až do roku 1878. V roku 1879 
sa stal majiteľom kaviarne v dome 
č. 141 vedľa Wieserovej cukrár-
ne (dnes Štefánikova 47). Oženil 
sa až ako kaviarnik s Matildou 
Dévaldovou, dcérou išpána Pavla 
Dévalda z Dunajskej Stredy. V do-
me s kaviarňou aj rodina bývala, 
tam sa im narodili aj dcéry Sera-

fína Rozália (1879) a Rozália Jo-
zefína (1885).3 Bývalú Vaculíkovu 
cukráreň na námestí prevzal iný 
cukrár. V roku 1882 bol jej majite-
ľom Ignác Denk. Značka Denk je 
aj dnes pojmom vo svete cukrár-
ní, pekární a kaviarní v susednom 
Rakúsku.
V roku 1869 bola cukráreň aj na 
adrese Trnava č. 554, v susedstve 

Cukráreň Augusta Wiesera, okolo r. 1880, fotografia okolo 1880 zo zbierky ZslM

Rippelova cukráreň v tridsiatych rokoch 20. storočia, fotografia zo zbierky Jána Holloviča

3 Zdroj informácií: matriky online www.familysearch.org

František Rippel so servírkou z cukrárne, 
fotografia z albumu Ernesta Sukopa

Dcéra Gabriela Rippelová (Sukopová) pred 
cukrárňou Ladislava Rippela na Masary-
kovej ulici (Hlavná), fotografia okolo roku 
1935 z albumu Ernesta Sukopa

história
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uršulínskeho komplexu (dnes 
Hviezdoslavova ulica). Niekoľko 
desaťročí ju viedol Ferdinand 
Haydt a prežila tam aj rok 1900. 
Ferdinand Ignác Haydt (aj Nán-
dor Haydt) sa narodil 8. 8. 1839 
rodičom Ignácovi Haydtovi, tiež 
cukrárovi, a Alžbete, rod. Sac-
lauerovej. Ako dospelý sa oženil 
s dievčaťom z rodiny – vzal si 
Otíliu Saclauerovú. Dcéra Helena 
Otília Alžbeta sa narodila v roku 
1874 a jej krstnými rodičmi boli 
Mikuláš Vaymár, bývalý majiteľ 

Reklamná pohľadnica s cukrárňou Franza Rippela okolo roku 1900 z albumu Ernesta Sukopa

Cukráreň Adalberta Straussa na Dolnopotočnej ulici, fotografia zo zbierky ZslM

Vojtech Strauss ako vojak, fotografia zo 
zbierky ZslM

Torta z cukrárne Bélu Straussa, fotografia zo 
zbierky ZslM

V interiéri Straussovej cukrárne s majiteľmi 
za stolíkom, fotografia zo zbierky ZslM

história
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cukrovaru, v tom čase už správca 
majera a jeho manželka Helena 
– vážení trnavskí mešťania. Fer-
dinand Haydt zomrel v roku 1907, 
ale už v roku 1904 cukráreň pre-
vádzkoval Štefan Bečka. 
V Trnavskom kalendári na rok 
1890 sú zaznamenané iba dve 
cukrárne: Ferdinanda Haydta 
a Augusta Wiesera. V roku 1899 
k nim pribudla cukráreň Gizely 
Windhaberovej, ktorú sme zatiaľ 
nelokalizovali. V kalendári na 
rok 1903 sú až štyri: Ferdinanda 
Haydta, Františka Rippela, Bélu 
Straussa a Oktaviána Jauverniga. 
Oktavián Jauvernig mal cukráreň 
v roku 1920 na Zbožnej ulici (Va-

janského). 
V roku 1909 sú v kalendári uve-
dené štyri cukrárne: Rippelova, 
Straussova, Winterova a Weisso-
va. Béla / Vojtech Strauss (1873 
– 1944) prišiel do Trnavy z Nitry 
a s manželkou Gizelou si otvorili 
okolo roku 1900 cukráreň na rohu 
Paulínskej a Dolnopotočnej ulice. 
V Západoslovenskom múzeu sa 
zachoval malý súbor fotografií, 
medzi nimi reklamná fotografia 
priečelia aj s majiteľmi a vzácna 
fotografia z interiéru. Vojtech 
Strauss bol aj členom Dobrovoľ-
ného hasičského spolku v Trnave. 

Znárodnenia svojej cukrárne sa 
nedožil, zomrel v roku 1944.
Na trnavské cukrárne z čias prvej 
republiky a mladších spomínajú 
celé generácie Trnavčanov. Na 
dnešnej Hlavnej ulici ich bolo 
hneď niekoľko, veľmi známa bola 

Parrákova. Štefan Cyril Parrák bol 
vyučený cukrár a pekár, ale jeho 
koníček – zberateľstvo neskôr 
zvíťazil nad remeslom. Na Masa-
rykovej ulici vlastnil dom spolu 
s bratom Rudolfom, dedičstvo po 
otcovi Michalovi. Rudolf Parrák 

Dom s cukrárňou Štefana Parráka, zdroj: Štefan Chovančák - Fotky stará Trnava

Interiér Parrákovej cukrárne, fotografia zo zbierky ZslMŠtefan Cyril Parrák, fotografia zo zbierky 
Gabriely Absolonovej

Reklama na pekáreň a cukráreň Davida Weissa , 1932
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tam mal hostinec a obchod s la-
hôdkami a Štefan Parrák pekáreň 
a cukráreň. Vo vitrínach v inte-
riéri cukrárne vystavoval ľudovú 
keramiku a veľa historických 
predmetov. V roku 1935 dokonca 
sprístupnil súkromné múzeum, 
ktoré navštevovali aj skupiny 
žiakov s učiteľmi. Neskôr sa mu 
však kvôli koníčku rozpadlo aj 
manželstvo a vzdal sa svojho 
remesla.
Neďaleko Parrákovej cukrárne 
boli ešte dve pekárne a cukrárne 
– Davida Weissa a Šalamúna 
Wintera, ktorý sa venoval aj per-
nikárstvu. Weissova cukráreň 
mala fotografickú reklamu v pro-
pagačnej knihe o Trnave (1932), 
v ktorej sa odvolával na založe-
nie svojho podniku v roku 1893. 
David Weiss bol židovský živ-
nostník, od roku 1926 evidovalo 
Živnostenské spoločenstvo uňho 
niekoľko učňov aj pomocníkov. 
Za Slovenského štátu, v lete 1941 
bol tento podnik zlikvidovaný. 
V jednom z nízkych domčekov 
medzi Svatého hostincom a špitá-
likom, ktoré dnes už nestoja, bola 
spomínaná cukráreň Ladislava 
Rippela, ktorú potom prevádzkoval 
Hubert Tittl (Masarykova 28) až do 
znárodnenia. Na Štefánikovej ulici 
neďaleko kina Apollo bola ešte 
v polovici dvadsiateho storočia 
Deákova cukráreň. V adresári Tr-
navy z roku 1934 sa spomínajú aj 
samostatní cukrári: Ján Jánoška na 
Mýtnej ulici, Karol Kubíček na Le-

gionárskej, Michal Kravárik na Ka-
pitulskej, Ján Kubál na Rybníkovej, 
Anton Solčány na Masarykovej, 
Viliam Vágner pri Vozovke a Anton 
Vrždiak na Radlinského ulici.
Cukrárne vždy lákali svojich hostí 
na dobré zákusky. Každý cuk-
rár bol niečím vychýrený, Parrák 
doboškami, Deák francúzskymi 
krémešmi, Tittl zasa robil výborné 
šamrolky. Po roku 1948 boli aj 
cukrárske podniky znárodnené 
a neskôr bol v každej cukrárni aj 
takmer rovnaký výber zákuskov. 
Spomedzi podnikov s ponukou 
pekárskych a cukrárenských vý-
robkov sa vynímal Mliečny bar 
– lahôdky so sedením, kde sa 

ponúkali raňajky (biela káva, čaj, 
teplé mlieko, kakao), sladké i sla-
né pečivo, ale aj desiatové šaláty. 
Ľudia tam chodili počas dňa na 
šľahačkové poháre (jahodový 
a čokoládový), čerstvo pripravené 
pudingy (čokoládový, vanilkový 
a karamelový), alebo vtáčie mlie-
ko. Na prízemí starej prachárne 
vedľa divadla, kde bola v šesťde-
siatych a sedemdesiatych rokoch 
20. storočia zastávka MHD, bol 
Mliečny bar výborne strategicky 
umiestnený. 

Zdroje: 
Štátny archív v Trnave, daňové knihy 1857 
– 1920 – výber Trnavských kalendárov 
1890 – 1909, vydavateľ Žigmund Winter

Mliečny bar, zdroj: Štefan Chovančák - Fotky stará Trnava

Cukráreň Huberta Tittla, kde mávali výborné indiánky, čokoládové spice s likérom alebo 
kokosky, zdroj: Štefan Chovančák - Fotky stará Trnava

Reklama cukrárne Huberta Tittla, obal zo 
zbierky ZslM
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Kostolní otcovia (vitricus)
Kostolní otcovia (vitrikovia) v stre-
dovekom meste fungovali ako kon-
trolný orgán v spravovaní kostolov 
a farnosti. Boli výrazom patronát-
neho práva nad mestskou farskou 
správou. Inak to nebolo ani v Trna-
ve, kde sa počas stredoveku obja-
vujú v rovnakom časovom období 
vo funkcii viacerí vitrikovia. Každý 
z nich spravoval jeden z mestských 
kostolov – farský a špitálsky. Funk-
cia kostolného otca bola dočasná 
na dobu príslušného volebného 
roku. Volení boli spomedzi mešťa-
nov a aj členov mestskej rady.1 
O správcovi mestského špitála 
vitrikovi mäsiarovi Jakubovi nám 
prináša svedectvo súpis špitál-
skych majetkov a dôchodkov, ktoré 
v uvedenom roku inicioval práve 
on z titulu držby svojho úradu.2 
V roku 1519 poznáme v tejto funk-
cii Pavla Markusa ako vitrika trnav-
ského farského kostola a aj fary.3 
V roku 1529 nimi boli Ján Par a Pa-
vol Merrg a kostolných otcov far-
ského kostola poznáme aj z roku 
1544, boli nimi Bartolomej Heldt, 
Peter Czayner a Valentín Sery.4

Pokiaľ ide o mestské účtovníctvo, 

Mestskí zamestnanci Trnavy v prvej polovici 
16. storočia

III. časť

Zamestnanci trnavskej fary
Správa mestskej farnosti patrila 
medzi najdôležitejšie kompe-
tencie mestskej administratívy 
a popri vlastnej samospráve 
meštianskej obce bola práve sa-
mospráva cirkevných záležitostí 
mesta najdôležitejším atribútom 
jej výsadného postavenia.

Darina Fridrichová, Štátny archív v Trnave

1 TIBENSKÝ, Martin: Štruktúra obyvateľstva mesta Trnava v stredoveku. Diplomová práca. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej 
univerzity v Trnave, 2008, s. 82.
2 RÁBIK, Vladimír: Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku v stredoveku. In: MARSINA, Richard – DOBROTKOVÁ, Marta 
(eds.). Studia historica Tyrnaviensia VII. Pramene k slovenským dejinám. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity 
v Trnave, 2008, s. 85. RÁBIK, Vladimír: Trnavský špitál Svätého Kríža v stredoveku. In: FIALOVÁ, Ivana – TVRDOŇOVÁ, Dani-
ela (eds.): Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska. Bratislava : Slovenský 
národný archív, 2013, s. 45.
3 TIBENSKÝ, Štruktúra, s. 83.
4 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, Magistrát mesta Trnava (ďalej len ŠA TT, MG TT), Testimoniales, 27. apríl 
1529; Testimoniales, 9. apríl 1544: „Curratores ecclesiae parochialis“.

Obrázok č. 1 – „...Jak sem miel s vamy samluvu, abich byl kazatelem slovenskim a tak sem 
toho umisla byl, ale kdy sem s vamy o tu vecz jednal a u vaz v Trnave se postavil, tedy na ten 
czass na mey farze v kostele se kradess stal a dva kalichy zachinuly a mne tu vinu davajy, 
ze mujy zak to uczinil a tak mam o tu vecz sudy a pracze dosty. A protoz, mily pany, pokud 
se ta viecz koncze nevezme, ya k vassiey milosty se postavity nemochu, ale yak svu viecz na 
misto dovedu, tak ya sam svu osobu przed vassy milosty se postavim...“ MV SR, Štátny archív 
v Trnave, Magistrát mesta Trnava, Missiles, 16. apríl 1539. 
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nachádzame vo funkcii vitrika 
– kostolného otca len ojedinelú 
zmienku z roku 1542, podľa ktorej 
bolo bližšie nemenovanej osobe 
v tejto funkcii (vitricus ecclesie) 
vyplatených 100 zlatých z výberu 
desiatkov, čo poukazuje na zdroj 
financovania činnosti týchto mest-
ských funkcionárov.5

Kňazi, kazatelia, kapláni a dr-
žitelia farských benefícií (ple-
banus, predicatores, sacellani, 
beneficiati)
Najdôležitejšími výkonnými pred-
staviteľmi mestskej samosprávnej 
farnosti boli mestskí farári a ostatní 
kňazi a duchovní správcovia. Voľba 
mestského farára podliehala pres-
nému postupu a takéhoto kandi-
dáta musel schváliť aj ostrihomský 
arcibiskup. Dokumentuje to prípad 
voľby farára Václava koncom roka 
1470 mestskou radou a jeho ná-
sledné schválenie ostrihomským 
arcibiskupom Jánom Vitézom 
v januári 1471.6 Voľba kandidáta 
na mestského farára prebiehala 
na radnici a realizovali ju prísaž-
ní, členovia vonkajšieho senátu 
(dvadsaťštvorka) a volebná obec 
(centum viri). Keď 20. marca 1519 
zomrel trnavský farár Ján z Krížo-
vian, okamžite sa všetci menovaní 
zišli na radnici a okolo jedenástej 
hodiny dopoludnia zvolili jedno-
myseľne nového mestského farára 
kňaza Alexandra.7 
Doterajší výskum identifikoval 
v úrade mestského farára nasle-
dujúcich kňazov: Štefan Taschner 
(1504 –1511), Ján z Krížovian (1511 
– 1519), Alexander (1519 – 1535), 
Ján Klutsperthuth z Regensburgu 
a Ján Gothardinus (1543 – 1545).8 
Známe sú však aj ďalšie doklady 
a predovšetkým aj nové osoby 

v úrade mestského farára.
Tak sa dozvedáme, že v roku 1535 
vydáva testamentárne svedectvo 
Vavrinca Appaja samotný trnavský 
farár Juraj Krük spolu s inými prí-
sažnými a mešťanmi. V roku 1540 
zase pôsobil v úrade farára v Trna-
ve istý kňaz Volfgang.9

Mesto uplatňovalo osobitný re-
žim vyplácania voči kazateľom 
pre jednotlivé národnostné strany 
v meste.10 V roku 1532 sa o ka-
zateľovi Slovákov Stanislavovi 

konštatuje, že dostal postupne 
v drobných platbách celkom 2 zla-
té a 80 denárov, nešlo však o jeho 
ročný plat.11 V roku 1539 sa nový 
kazateľom pre Slovákov mal stať 
Michal Kincz. Ten však tento úrad 
bol nútený odrieknuť, pretože, ako 
napísal v svojom abdikačnom liste 
z tohto roku, nemohol sa stať slo-
venským kazateľom v Trnave, ako 
sa kedysi dohodol s mestom, lebo 
bol v tom čase účastníkom súd-
neho sporu ohľadne ukradnutých 

5 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/8, Introitus et exitus 1542, s. 19.
6 ŠA TT, MG TT, Listiny – č. 136. RÁBIK, Vladimír: Mestská kniha príjmov trnavskej farnosti sv. Mikuláša z roku 1495. Trnava: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006 (ďalej len MKT (1495), s. 64.
7 RÁBIK, Vladimír: Kniha farských účtov trnavského farára Václava z roku 1481. In: MARSINA, Richard (ed.): Studia historica 
Tyrnaviensia IV. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2004 (ďalej len KFV (1481), s. 280, č. 106.
8 KFV (1481), s. 70-71.
9 ŠA MG TT, Testimoniales, 30. august 1535; Testimoniales, 17. júl 1540. 
10 RÁBIK, Vladimír: Národnostní kňazi (kazatelia) v živote stredovekých miest na Slovensku. In: Studia historica Tyrnaviensia 
VI. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006, s. 145.
11 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/3, Introitus et exitus 1532-1533, s. 5.

Obrázok č. 2 - ...ac Petro concionatore Sclauorum...MV SR, Štátny archív v Trnave, Magistrát 
mesta Trnava, Zápisnice magistrátu 1546-1569, II/1, s. 140.

Obrázok č. 3 – Výdavky na nemeckého kazateľa (concionatori Germanorum). MV SR, Štátny 
archív v Trnave, Účtovné knihy, III/15, Regestum proventuum civitatis anni 1552, s. 95.
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vecí na jeho fare v Bojanoviciach.12 
(obrázok č. 1) V rokoch 1541 až 
1542 pôsobil v Trnave ako sloven-
ský kazateľ kňaz Ondrej. V roku 
1541 mu mesto zaplatilo nápoje, 
ktoré vypil celkom za 80 denárov 
a tiež za omšu, ktorú odslúžil, 
dostal jeden zlatý. Išlo o nového 
kňaza, ktorého predtým bol vy-
zdvihnúť v Ilave mestský furman. 
K výbave nového kazateľa patrili 
aj bohoslužobné knihy, a tak nový 
kazateľ z Ilavy dostal od mest-
ského notára aj bibliu v hodnote 
2 zlaté a 66 denárov. Celkovo za 
uvedený rok dostal v plate až 22 
zlatých.13 O jeho služby bol však 
záujem aj v Ilave, odkiaľ ho 28. 
marca richtár a rada mesta žiadali, 
aby k nim prišiel odslúžiť svätú 
omšu.14 V roku 1550 bol trnavským 
slovenským kazateľom istý Vavri-
nec, ktorý pravdepodobne prišiel 
do Trnavy zo Skalice, kde pôsobil 
tiež ako kňaz. Skaličania ho totiž 
v tomto roku žiadali, aby vrátil 
dlhy, ktoré mal voči niektorým 
skalickým obyvateľom. Vavrinca 
dokonca žiadali, aby prišiel dlhy 
splatiť do Skalice osobne.15 V ro-
ku 1552 prišiel nový slovenský 
kazateľ do Trnavy z Trenčína, kde 
ho boli vyzdvihnúť murár Vincent 
a mestský furman, za čo dostali 
obaja 3 zlaté a 45 denárov. Jeho 
funkčné obdobie začalo plynúť 2. 
júna a počas nasledujúceho roku 
mal dostať celkový plat vo výške 12 
zlatých.16 Bol ním kňaz Peter, ktorý 
v roku 1553 vystupoval ako jeden 
zo svedkov pri spísaní testamentu 
Gašpara Pruknera. (obrázok č. 2) 
Dokladom o pôsobení slovenského 
kazateľa aj v roku 1554 je záznam 
v mestskej knihe zo 7. januára, 
ktorý hovorí o predaji domu Mi-
chala Bučanského na Štefánikovej 
ulici (in superiori platea), ktorý sa 
nachádzal v susedstve domu slo-
venského kazateľa. Jeho meno sa 

Obrázok č. 4 – Výdavky na maďarského kazateľa (exitus Hungarorum predicatori). MV SR, 
Štátny archív v Trnave, Magistrát mesta Trnava, Účtovné knihy, III/6, Regestum proventuum 
et exituum civitatis 1541, s. 77.

Obrázok č. 5 – „Item in die Prisce virginis dedimus domino Johanni beneficiato alias medico 
censum, quod eidem civitas obligatur. Florenos V.“ MV SR, Štátny archív v Trnave, Magistrát 
mesta Trnava, Účtovné knihy, III/3, Introitus et exitus 1532-1533, s. 5.

brázok č. 6 – Výdavky pre kazateľov z františkánskeho a dominikánskeho kláštora - kazateľ 
sv. Jakuba a kazateľ sv. Jána Krstiteľa (concionatori sancti Jacobi, concionatori sancti 
Joannis). MV SR, Štátny archív v Trnave, Magistrát mesta Trnava, Účtovné knihy, III/15, 
Regestum proventuum civitatis anni 1552, s. 96.

12 VARSIK, Branislav: Slovenské listy a listiny z 15. a 16. storočia. SAV: Bratislava 1956, s. 207-208, č. 106.
13 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/6, Regestum proventuum et exituum civitatis 1541, s. 24; s. 58: „pro predicatore Sclavorum 
... ad Ilawo“; s. 80.
14 Varsik, s. 241, č. 139. 
15 Varsik, s. 346-347, č. 242; s. 349, č. 245; s. 350, č. 246.
16 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/15, Regestum proventuum civitatis anni 1552, s. 71; s. 94.
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však v zápise neuvádza.17 
Iným národnostným kazateľom, 
vyplácaným mestom, bol nemecký 
kazateľ. Dňa 2. júna 1552 mu bolo 
z mestskej pokladne za jeho služ-
by vyplatených 6 zlatých. Po jeho 
náhlej smrti v auguste uvedeného 
roku zostala mestu jeho nevypla-
tená zvyšná mzda vo výške 4 zlaté 
a 67 denárov.18 (obrázok č. 3) Ne-
mecký kazateľ sa uvádza už v roku 
1512, keď ním bol Henrich Probus 
a v uvedenom roku bol jedným 
zo svedkov spísania poslednej 
vôle Barbory, manželky Ondreja 
Pognera.19 O ďalšom nemeckom 
kazateľovi sa dozvedáme zo zápisu 
v mestskej knihe z roku 1554, pod-
ľa ktorého mešťan Štefan Lawczner 
časť svojej záhrady a dom, ktorý 
ležal pri dome istého nemeckého 
kazateľa, daroval a pripojil k jeho 
domu, a to pre spásu svojej duše 
a duše svojich príbuzných.20

Ďalším kazateľom bol napokon 

maďarský kazateľ (predicator Hun-
garorum). Podľa účtovnej knihy 
mesta z roku 1541 a 1542 dostával 
štvrťročne 2 zlaté a tiež isté množ-
stvo piva.21 (obrázok č. 4) 
Mestský farár mal k dispozícii aj 
vlastné služobníctvo, ktoré síce 
vyplácal z vlastných príjmov, no 
v prípade potreby preberalo zodpo-
vednosť za nevyplatené podlžnosti 
na mzdách samotné mesto. To bol 
prípad aj v roku 1541, keď po smrti 
farára Jána mestská rada vyplatila 
chýbajúce mzdy v celkovej výške 10 
zlatých pre farárovho kočiša, slúžku 
od dobytka a kuchárku.22

Z mestských účtov sa dozvedáme 
aj o výplatách pre držiteľov jednot-
livých benefícií vo farskom kostole, 
patriacom pod patronátne právo 
mesta. V roku 1528 takto mesto 
darovalo zanedbané benefícium 
sv. Jána Evanjelistu kňazovi Mar-
tinovi Samsonovi, držiteľovi oltára 
sv. Barbory, spolu so všetkými 

príslušenstvami, ktoré sa k tomuto 
benefíciu viazali.23 V roku 1532 
predstavoval ročný plat jedného 
z beneficientov kňaza Štefana 12 
zlatých a 50 denárov. Iný kňaz Ján 
prezývaný medik (alias medicus) 
dostal za výkon svojich služieb 
v dvoch splátkach v tomto roku 
celkom 10 zlatých.24 (obrázok č. 5) 
V roku 1539 bol ďalším držiteľom 
jedného z farských benefícií kňaz 
Wolfgang Windfongh.25 V roku 
1541 mesto udelilo cirkevné be-
nefícium vo farskom kostole kňa-
zovi Františkovi a mestská rada 
sa zaviazala vyplácať mu ročne 
10 zlatých.26 Pozoruhodný prípad 
muselo mesto riešiť v roku 1542, 
keďže farský beneficient kňaz 
Štefan daroval vinicu zo základiny 
svojho benefícia príbuzným svo-
jej kuchárky. Vinica však z titulu 
patronátneho práva patrila mestu, 
preto kňaz vyplatil do mestskej 
pokladnice jej hodnotu vo výške 22 

Obrázok č. 7 – Výdavky na organistu (Exitus organiste). MV SR, Štátny archív v Trnave, Magistrát mesta Trnava, Účtovné knihy, III/3, 
Introitus et exitus 1532-1533, s. 3.

17 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Trnave, Magistrát mesta Trnava, Zápisnice magistrátu 1546-1569, 
II/1 (ďalej len ŠA TT, MG TT, ZM), s. 140; s. 137. 
18 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/15, Regestum proventuum civitatis anni 1552, s. 95.
19 MKT (1495), s. 293-294, č. 800.
20 ŠA TT, MG TT, ZM, s. 141. 
21 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/6, Regestum proventuum et exituum civitatis 1541, s. 77, 80; ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, 
III/8, Introitus et exitus 1542, s. 65.
22 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/6, Regestum proventuum et exituum civitatis 1541, s. 86.
23 MKT (1495), s. 221-222, č. 477.
24 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/3, Introitus et exitus 1532-1533, s. 5.
25 ŠA TT, MG TT, Testimoniales, 28. júl 1539.
26 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/6, Regestum proventuum et exituum civitatis 1541, s. 81.

história



22 Novinky z radnice 23august/september 2017

kultúra

zlatých. Mesto následne z toho 20 
zlatých vyplatilo bratovi uvedenej 
kuchárky.27 Celá transakcia dáva 
tušiť, že mesto zrejme pomáhalo 
kňazovi Štefanovi vyriešiť veľmi 
chúlostivý problém, ktorý vyvo-
lal veľkú nevôľu príbuzných jeho 
kuchárky a uvedená výplata bola 
akýmsi odškodnením.
Pozoruhodný údaj prináša mestské 
vyúčtovanie beneficientov z roku 
1552, z ktorého sa dozvedáme, že 
mesto platilo aj dvoch osobitných 
kazateľov z františkánskeho a do-
minikánskeho kláštora (kazateľ sv. 
Jakuba a kazateľ sv. Jána Krstiteľa). 
Obom vyplácalo v auguste po 5 
zlatých a v predvečer štedrého dňa 
ďalšie 2 zlaté.28 (Obrázok č. 6) 
Napokon do výplatnej listiny mest-
ských zamestnancov patrili aj farskí 
kapláni (domini capellani), z kto-
rých v roku 1532 (a aj v roku 1542) 
každý jeden dostal každý štvrťrok 
po 1 zlatom a 25 denároch.29 Pod-
ľa mestských účtov z rokov 1552 
a 1553 mesto vyplácalo kaplánom 
štvrťročne po 2 zlaté.30

Organista (organista)
Organista patril k dôležitým funk-
cionárom, súvisiacim so správou 
mestskej farnosti. Staral sa o chrá-
mové ozvučenie, organ i chórový 
spev a zúčastňoval sa aj výučby 
v mestskej škole a plnil rozličné 
drobné služby pre farnosť. Podlie-
hal priamo mestskému farárovi ako 
celá jeho farská suita. Platený však 
bol z mestských financií. V roku 
1532 dostával organista štvrťročne 
plat vo výške 4 a pol zlatých, no 
dostával aj osobitné platby za cir-
kevné obrady od samotných meš-

ťanov. Napríklad 6. decembra 1532 
zaplatila do mestskej pokladnice 
ako výplatu za službu organistu 1 
zlatý Margaréta, dcéra nebohého 
Magerdorfera. Išlo nepochybne 
o súčasť pohrebných trov. V uve-
denom roku tak organista dostal 
celkom až 18 zlatých a 25 dená-
rov.31 (obrázok č. 7) Aj roku 1541 
predstavoval plat organistu ročne 
18 zlatých.32 Magister Ján pôsobil 
ako organista v roku 1549, keď 
kúpil dom na Kapitulskej ulici (in 
superiori platea sancti Nicolai 
ecclesie parochialis) od Michala 
Hudeca za 18 zlatých a 50 dená-
rov.33 Štvrťročný plat 4 zlaté a 50 
denárov dostával organista pravi-
delne aj v roku 1552.34

Rektor školy (rector schole)
Aj rektor školy patril k zamest-
nancom, ktorí primárne podliehali 
dohľadu mestského farára a spolu 
s ním, ludimagistrom, organistom, 
zvonárom, držiteľmi beneficií, ka-
zateľmi a kaplánmi patril do tzv. 
farskej rodiny (familia plebani). 

Reprezentoval súčasne intelek-
tuálnu vrstvu mestskej society. 
V mestskom účtovníctve sa napriek 
tomu škole a jej riadeniu neveno-
vala príliš veľká pozornosť, asi aj 
preto, že táto patrila pod dohľad 
mestského farára. Podľa účtovných 
záznamov mesta z roku 1541 mu 
mesto vyplatilo v štvrťročných 
platbách celkom 15 a pol zlatých, 
čo predstavovalo jeho ročný plat.35 
(obrázok č. 8) Príjemcom čiastoč-
nej platby vo výške troch zlatých 
bol aj v roku 1542.36 V marci 1553 
mesto vyplatilo rektorovi školy 
a jeho pomocníkom 1 zlatý.37 

Zvonár (campanator)
Ďalším z uvedených členov farskej 
rodiny bol zvonár, ktorý okrem platu 
od mesta dostával aj drobné príle-
žitostné platby od každej osobitnej 
služby (pohreby, významné sviatky). 
V roku 1542 mu mesto vyplatilo 
sumu 1 zlatý.38 Celkovo však dostá-
val plat v štvrťročných splátkach vo 
výške 6 a pol zlatých, ako to uvádza-
jú mestské účty z roku 1552.39 

Obrázok č. 8 – Výdavky na rektora školy (Exitus rectori schole). MV SR, Štátny archív 
v Trnave, Magistrát mesta Trnava, Účtovné knihy, III/6, Regestum proventuum et exituum 
civitatis 1541, s. 77.

27 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/8, Introitus et exitus 1542, s. 24.
28 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/15, Regestuum proventuum civitatis anni 1552, s. 96.
29 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/3, Introitus et exitus 1532-1533, s. 5; ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/8, Introitus et exitus 
1542, s. 65: výplatu vtedy dostal kaplán Urban.
30 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/15, Regestuum proventuum civitatis anni 1552, s. 96.
31 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/3, Introitus et exitus 1532-1533, s. 18; s. 3.
32 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/6, Regestum proventuum et exituum civitatis 1541, s. 81.
33 ŠA TT, MG TT, ZM, s. 73.
34 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/15, Regestum proventuum civitatis anni 1552, s. 97.
35 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/6, Regestum proventuum et exituum civitatis 1541, s. 77.
36 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/8, Introitus et exitus 1542, s. 66.
37 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/15, Regestum proventuum civitatis anni 1552, s. 43.
38 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/8, Introitus et exitus 1542, s. 88.
39 ŠA TT, MG TT, Účtovné knihy, III/15, Regestum proventuum civitatis anni 1552, s. 96.
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Spomínanie nad Parnou s dúškom Trnavy
Nestáva sa tak často, že by písa-
né rodinné kroniky, spomienky 
otcov, zápisky o rodinných uda-
lostiach prekročili úzky rodinný 
rámec a stali sa zaujímavými aj 
pre čitateľa nezainteresovaného 
v kontexte. Ak však takáto príde, 
je pre každého čitateľa osvieže-
ním, pretože je akousi paralelou 
oficiálne vyrozprávaných dejín 
historikmi. Navyše, ak je písaná 
láskavo, s vtipom a zmyslom 
pre vykreslenie typov a detailov. 
Takou je kniha Spomienky nad 
Parnou od Jána Škreka (1911 
Hrnčiarovce nad Parnou – 1990 
Žilina), ktorá mapuje nielen ro-
dinné mikrodejiny, ale aj zaují-
mavosti Hrnčiaroviec nad Parnou 
a aj Trnavy, keďže táto obec bola 
vždy akýmsi písaným aj nepísa-
ným predmestím nášho mesta. 
Mnohým z nás sa pri čítaní tejto 
útlej knižky jasne prepojí súvis-
losť, kde Benjamín Škreko dostal 
spisovateľské gény. A práve jeho 
sme sa spýtali, ako spomínaná 
kniha vznikala. 

„Bol som svedkom jej postupného 
zrodu už od útleho detstva. Všetci 
poznáme tú  prosbu: Oco, hovor, 
ako to bolo, keď si bol malý? Bolo 
nás sedem detí, dve najstaršie ses-
try a päť chlapcov. Otec mal teda 
časom tieto príhody už zautoma-
tizované. Keď bol na dôchodku, 
začal sa zaoberať myšlienkou, že 
ich odovzdá ďalším generáciám 
v písomnej forme. Rukopis dopí-
sal na stroji v ôsmich kópiách ako 
sedemdesiatročný. Zachytil obdo-
bie od roku 1911, keď sa narodil, 
a skončil dátumom svojej sedem-
desiatky, teda v lete 1981,“ hovorí 
Benjamín Škreko.

V treťom ročníku som sedel s Palkom 
Šimonovičom z Trnavy a veľmi sme 
sa skamarátili. Býval v železničnom 
strážnom domčeku utisnutom v plote 
Coburgu na konci parku. Mal tri sestry, 
jedna vedela krásne maľovať olejovými 
farbami, ale talent jej nepomohol, keď 
nebolo na farby. Boli evanjelici, a tak 
ako ďalší tohto vyznania a židia čaká-

val Palko cez náboženstvo na chodbe. 
Zo židov si pamätám na Weissa, Ster-
na, Ungára a Gelba z Modranky, ale 
ani jeden nebol z ortodoxnej rodiny 
a nenosil okolo uší kotlety. Ďalšie 
mená z triedy boli Kerestúrčania (Kri-
žovany nad Dudváhom) František Šer-
govič a Tóno Tanáč. Fera sme pre jeho 
vysoký vzrast volali Tatko. Ináč to bol 
dobý chlapec, neskôr odišiel do Francie 
a tam aj zostal. Z Trnavčanov si dobre 
spomínam na Joža Troka, Tóna Šev-
číka, Pištu Štrbu, Višnovského, Šeligu, 
Čemera... Trok sa veľmi zle učil, zato 
sa stal dobrým mestským policajtom.
Štefan Čemer ešte žije v Trnave na 
Tulipáne. Od chlapca bol bojazlivý 
a nikdy sa neoženil. Už ako tretiak na 
meštianke mal nábeh na obezitu. Jožo 
Srnanský z Modranky na ňom trénoval 
box. Z Modranky bol ešte nejaký Sle-
zák, červené vlasy, samá peha, a Sitay, 
čistý hlupáčik. Naša trieda III. D sa 
nachádzala na prvom poschodí hneď 
vedľa bývalej kaplnky, keď budovu 
ešte obývali jezuiti. Teraz tam bola 
štvrtá trieda, ktorej sa hovorilo aj kurz, 
a o rok som tu mal aj ja zakončiť sláv-
nu meštianku. Namiesto toho som už 
po treťom ročníku v septembri 1926 
sedel vo vlaku do Turína.

Ako sa otec pustil do samotného 
písania? Mal za sebou už nejaké 
literárne pokusy? 
„Žiadne poviedky nepísal, ale 
zo zachovaných listov a denní-
kov vieme, že vynikal v štylistikei 

pravopise. Určite mu pomohla aj 
jeho čitateľská vášeň a dohoročné 
pôsobenie v ochotníckom divadle. 
V Hrnčiarovciach boli dokonca dva 
divadelné súbory, dospelý a mlá-
dežnícky, a on istý čas hral naraz 
v obidvoch. Mal načítané množstvo 
dramatickej literatúry, nehovoriac 
o populárnych románoch a rodo-
kapsoch, ktoré hltal aj so svojím 
mladším bratom Gustom ako 
o preteky. Otec aj v starších rokoch 
vedel o divadle odborne diskutovať, 
analyzovať drámy Palárika, Ur-
bánka, Stodolu...“ hovorí Benjamín 
Škreko. A aké boli v čase dospieva-
nia chodníčky jeho otca? „Neďaleko 
nás býval Ján Hlúbik, neskorší za-
kladateľ saleziánskeho oratória na 
Kopánke v Trnave. Vtedy ešte ako 
klerik vyhľadával na prázdninách 
doma talentovaných chlapcov, a tak 
sa aj môj otec dostal do Turína. 
Najprv robil obsluhu pre klerikov 
v jedálni, neskôr, keď už zvládol 
jazyk a poriadok, sa stal študentom 
gymnázia. Už mu chýbal len nece-
lý rok do maturity, keď ho rodičia 
povolali domov. Predvojnová kríza 
sa stupňovala a peňazí na štúdium 
nebolo. Ja sa z toho môžem len 
tešiť, lebo ďalší krok u saleziánov 
malo byť kňazské štúdium a ja by 
som sa nenarodil.“ 

Doma ma stále nijaká robota neča-
kala a otec mi nadával do lenivých. 
Aký lenivý, veď na jar som zase trhal 
na stanici v Trnave zelinu až do 
jesene. Zmena nastala po stretnutí 
s bratancom Karolom Kunovským, 
ktorý bol vrchným ošetrovateľom 
v nemocnici na chirurgii. „Nechcel 
by si ísť k nám?“ Čoby som nechcel. 
Tak som sa ocitol v bielom plášti. 
Ako prvú som videl operáciu žalúd-
ka. Neskôr som už sám pripravoval 
pacienta k operácii. Chirurgia bola 
spojená s pôrodníckym oddelením, 
a tak som musel  lekárom asistovať aj 
pri pôrodoch. 
Musím uviesť, ako som nadviazal váž-
nu známosť s chudobnou a skromnou 
dievčinou Agneškou Šestákovou (Ger-
vázovou), ktorá sa po piatich rokoch 
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známosti stala mojou manželkou. 
Poznali sme sa, pravda, už aj predtým, 
veď sme boli z jednej dediny a hrávali 
sme spolu aj divadlo, pamätám si 
najmä na jedno s názvom Krutohlav-
ci. Je to Urbánkova hra, v ktorej sme 
mali s Agneškou hlavné úlohy. Ja som 
bol bohatý gazda Ondrej, Agneška 
bola mojou ženou. Nevedeli sme my 
vtedy ešte, že raz budeme skutočnými 
manželmi. Agneška ako členka mari-
ánskeho spolku hrávala divadlá často, 
ale nikdy viac som už nebol na javisku 
jej partnerom.

Skúsenosti so štúdiom v Taliansku 
prispeli k tomu, aby sa mladý sve-
tobežník pozeral okolo seba trochu 
inými očami. Vedel zobraziť život 
komplexne, v knihe láskavo vykreslil 
neduhy dedinčanov a hodnoverne 
opísal rozličné charaktery. „Rodi-
čia sa vzali ešte pred vojnou. Otec 
ako bystrý človek si časom urobil 
šesťmesačný vodohospodársky 
kurz a začal pracovať na výstavbe 
vodovodov a regulácii riek na celom 
Slovensku. Mama ho na niektoré 
vzdialené miesta nasledovala aj 
s deťmi na dlhšie obdobia. Po vojne 
pracoval vo vodohospodárskom 
úrade v Bratislave a tam už dochá-
dzal denne vlakom. V 50. rokoch 
pri celoštátnom presune úradníkov 
do výroby začal pracovať ako robot-
ník v trnavskom Kovosmalte, kde 
ostal až do dôchodku. Taliančine 
aj literatúre ostával verný. Keď sa 
mu zapáčil nejaký taliansky román, 
spomínam si konkrétne na Prato-
liniho, tak sa obklopil slovníkmi 
a za pár mesiacov si ho preložil,“ 
hovorí Benjamín Škreko. 

Keď som odchádzal ako 15-ročný 
do Turína, ani som si dosť dobre 
neuvedomil, aká veľká vzdialenosť 
ma bude deliť od domova, od rodičov 
a súrodencov. Po návrate sa mi zdalo, 
že som tam bol nie tri roky, ale celú 
večnosť. Stratil som aj možnosť vyučiť 
sa nejakému remeslu, veď ísť za učňa 
bolo už neskoro. Chopil som sa teda 
práce, aká sa naskytla. Za istý čas bol 
to trnavský cukrovar, kde som robil na 
tzv. feldbánke, bola to malá úzkoko-
ľajka, po ktorej sa dopravovala repa zo 

vzdialených veľkostatkov mimo dosahu 
štátnej železnice, ako napríklad Špačin-
ce. Naším predákom bol Jožo (Dudar) 
Fekete z kostolnej uličky. Z Hrnčiarov-
čanov okrem mňa tam robili aj Jano 
Hájek a Jožo Klokner, z Trnavčanov 
Pišta Kuník, Mino Holovič a ďalší, 
ktorých si už nepamätám. Ostatní čo 
boli, pochádzali všetci zo Špačiniec. 
Z cukrovaru som neskôr prešiel robiť 
k ČSD, traťovej dištancii v Trnave. Čis-
tili sme koľaje od buriny, bola to však 
tiež len sezónna práca od jari do jesene. 
Zarobil som tam mesačne 400 korún. 
Nebolo to veľa, ale predsa len aspoň 
aký-taký príspevok do domácnosti, kto-
rú vždy tak starostlivo viedla nebožka 
naša matka. Často sa zamýšľam ešte aj 
dnes nad tým, ako to dokázala, že sme 
z našich príjmov boli všetci najedení aj 
slušne oblečení.

Zaujímalo nás, v akej podobe sa za-
choval celý rukopis – od pôvodného 
textu až po konečnú verziu z roku 
1981. „Otec, keď dopísal rukopis do 
školských písaniek, si sadol k písa-
ciemu stroju, preklepal ho s ôsmimi 
kópiami a dal ich v knihárstve zvia-
zať. Samozrejme, popritom zostali 
rukopisné texty v zošitoch. Otec bol 
taký svedomitý, že písal vedľa seba 
do stĺpcov tri verzie. Keď sa mu 
niečo nepáčilo, urobil druhú verziu 
a sám so sebou polemizoval,“ hovorí 
Benjamín Škreko.

Moji rodičia, ešte kým som robil vo 
Vyšnom Slavkove, predali svoju časť 

domu, ktorý zdieľali s Rašlovcami. 
Presťahovali sa do nášho prázdneho 
obydlia na Voderadskej hradskej. 
Tam sme aj našli celú svoju rodinku, 
ako sa triasli v kúte, lebo práve tu to 
vyzeralo na stret nemeckých a ruských 
jednotiek. Kúsok od nás, pri Salome 
Rašlovej, ustupujúci Nemci pripravo-
vali na streľbu veľké delo. Bol sychra-
vý koniec marca, tesne pred Veľkou 
nocou. Kuchynku obsadilo asi šesť 
nemeckých vojakov a dvíhali si guráž 
slivovicou z veľkého demižóna, ktorý 
ktovie kde ukoristili. Ponúkli aj mňa 
s otcom a lámano nadväzovali reč. 
Povedali, že ráno tu už budú Rusi, 
a hádali presne.
V noci nebo nad Trnavou osvetľovali 
rakety, Rusi bombardovali sklady 
pohonných hmôt. Na svitaní Nemci 
párkrát vystrelili z dela a mínometu 
v Hliníkoch pri Bušákovej stodole, aby 
maskovali ústup, ale keď sa k nám od 
Voderád ako lavína dovalila kozácka 
jazda, už ich nebolo. Spotení a zaprá-
šení kozáci sa iba napili vody a cválali 
do Trnavy a ďalej v nemeckých sto-
pách smerom na Malé Karpaty.
To bolo ráno na Bielu sobotu. Mamen-
ka s Jozefínou a Agneška s deťmi boli 
schované u Lužákov, ja s otcom v pivni-
ci v šope na dvore. Streľba utíchla a my 
počujeme ruskú reč. Vyšli sme von 
a popodávali sme si s osloboditeľmi 
ruky, šťastní, že front sa cez našu obec 
tak rýchlo a bez veľkých hrôz prehnal. 

Mali ste texty, stačilo ich len pre-
písať a vydať? Alebo ste robili ešte 
dajaké výraznejšie úpravy?
„Sestrin syn inžinier Pavol Šebák je 
systematický človek, hotová kópia 
svojho deda Jána Škreka. Celé spo-
mienky zosumarizoval, porovnal 
a doplnil verzie, vytvoril prehľadný 
počítačový dokument a niekoľko 
rokov sa venoval jeho prepisovaniu 
a doplnkom. Text má vďaka tomu 
svoju dynamiku, postupnosť a šty-
listickú jednotu. Tretím editorom 
knihy je ďalší môj synovec, Paľov 
brat Ladislav Šebák, bádateľ his-
tórie Trnavy a skúsený genealóg. 
Doplnil knihu o významnú histó-
riu rodu Škreko, v minulosti, ako 
objavil, písaného Škreka. Vďaka 
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tomu už poznáme náš rod skoro 
500 rokov spätne a napĺňa nás to 
pýchou. Genealógiu rodu uviedol 
Ladislav skvelou esejou s názvom 
Keby som nebol. Tým našepkáva-
me čitateľom, že nepoznať dejiny 
svojho rodu nie je síce žiadna tra-
gédia, ale vynaložiť námahu a zistiť 
to je krásny a uspokojujúci čin. 
Práve to viedlo k napísaniu Spo-
mienok nad Parnou aj môjho otca, 
Šebákových dedka Jána Škreka, a aj 
keď nám to dlho trvalo vyše dvad-
sať rokov, sme šťastní, že sa nám 
podarilo urobiť ďalší krok. Kniha 

sa začína tým ako sa zoznámili 
otcovi rodičia, môj dedo Imrich 
s babkou Gizelou. Predstavuje 
susedov, remeslá, bývanie, zvyky, 
slávnosti, zábavy a krčmy v dedine. 
Zaujímavo opisuje aj Trnavu spred 
sto rokov, keď chodieval denne 
pešo z Hrnčiaroviec až do meš-
tianky v Adalbertine. Bolo to desať 
kilometrov ta a desať späť, v zime 
aj cez záveje vyše hlavy. Spomína 
mešťanov, obchodníkov ako mä-
siari či pekári, čo si u nich kupoval, 
koľko stál chlieb, pivo, saláma. 
Nájdeme tam teda aj Trnavu ako zo 

starého žurnálu,“ hovorí Benjamín 
Škreko. krem iného aj autor básne 
Kameň na zadnej strane obálky 
Spomienok nad Parnou. Pripomína 
v nej túžbu človeka ostať súčasťou 
krajiny aj túlačkách vo svete, nájsť 
v nej svoju stratenú stopu a chvieť 
sa obavami, či sa mu to podarí. 
Našťastie pre Jána Škreka a jeho 
potomkov si riečny kameň v bás-
ni možno spomenie... Alebo nie? 
Určite však autor knihy a jeho ro-
dina ostanú vďaka tejto publikácii 
v pamäti rodného kraja a budúcich 
generácií ďalšie stáročia. 

Od roku 1993 je Trnava miestom 
stretnutia ľudí, ktorí toto mesto 
nosia vo svojom srdci. Buď sa tu 
narodili alebo ich skúsenosť s Tr-
navou natoľko ovplyvnila, že na ňu 
nemôžu zabudnúť. Tieto stretnutia, 
ktoré pretrvávajú viac než dvadsať 
rokov, možno prirovnať k jazeru 
nachádzajúcemu sa v otvorenej 
náruči prírody. Prináša nielen osvie-
ženie, ale aj samotný pohľad doň je 
na jednej strane zrkadlom, odráža-
júcim stav mesta, na druhej strane 
prameňom skúseností a nápadov 
pre ďalšie pokračovanie života. 
Ľudia, ktorí sem prichádzajú z ce-
lého sveta, vidia mesto po rokoch 
často inak a z inej perspektívy než 
my, ktorí sme si naň už tak trochu 
zvykli. Aj preto je ich pohľad dôle-
žitý, lebo nám odkrýva to, čo si už 
možno sami nevážime, prípadne 
to, čo nechceme radšej vidieť. Ta-
kéto zrkadlo potrebuje každé zdra-
vé otvorené ľudské spoločenstvo. 
Pohľad zvonka s úctou k tomu, čo 
je vnútornou podstatou ľudskej 
existencie.
Priatelia Trnavy, ktorí sem prichá-
dzajú počas Trnavských dní, sú aj 
zdrojom mnohých inšpiratívnych 
podnetov, návrhov a nápadov, ktoré 
odpozorovali a zažili vo svete. Prí-
behov, ktoré preveril čas. Početné 
impulzy nám v dnešnej mediálnej 
a internetovej dobe nechýbajú, valia 

sa z každej strany a často máme 
dojem, že ich je až neúnosne veľa. 
Avšak na rozdiel od rýchlo vzni-
kajúcich a zanikajúcich zábleskov 
patria skúsenosti a podnety overené 
reálnym ľudským životom a časom 
za tie najdôležitejšie. Prinášajú ich 
naši priatelia Trnavy počas septem-
brových Trnavských dní. 
V piatok 22. a v sobotu 23. sep-
tembra k nám okrem verných pria-
teľov a pravidelných hostí zavítajú 
aj obľúbená herečka Božidara 
Turzonovová, speváčka Mária Čí-
rová či Katka Korček, ale aj riaditeľ 
Hudobného centra Igor Valentovič, 
v spolupráci s ktorým sa podarilo 
v tomto roku obnoviť medziná-
rodnú spevácku súťaž Mikuláša 
Schneidra-Trnavského. Samozrej-
me, prídu i mnohí ďalší vzácni 
hostia a známe osobnosti spolo-
čenského i kultúrneho života.
Trnavské dni – lásky, pokoja a po-
rozumenia aj v tomto roku ponúk-
nu osobné stretnutia, rozhovory, 
aj spoločný program pre všetkých 
Trnavčanov. V piatok, tesne pred-
poludním, si hostia spolu s Trnav-
čanmi pozrú zrekonštruovaný Par-
čík Bela IV. a pripomenú si prácu 
a pôsobenie Teodora Tekela, An-
dreja Radlinského, Zoltána Kodála 
a Titusa Zemana. V piatok podve-
čer sa uskutoční Panteón Malého 
Ríma v kine Hviezda, na ktorom sa 

spoločne vrátime v čase a pripo-
menieme si obdobie i atmosféru 
šesťdesiatych a sedemdesiatych 
rokov minulého storočia v Trnave 
na pozadí jej kultúrneho, hudob-
ného i spoločenského života. Ne-
bude to však len o spomienkach, 
pretože naši jubilanti hudobník 
a publicista Peter Radványi a fo-
tograf a vydavateľ Jozef Šelestiak 
nám ponúknu aj aktuálne paralely 
pre súčasnú dobu. Spoločný večer 
bude mať multimediálny charak-
ter, slovo bude pretkávané hudbo 
i fotografickými momentkami 
umelcov. 
V sobotu dopoludnia si môžeme 
spolu s našimi hosťami pozrieť 
kaštieľ v Dolnej Krupej, kde nás 
vo freskovej sále čaká aj krátke 
hudobné osvieženie. Sobotný pod-
večer, ako je to už tradíciou Tr-
navských dní, patrí Galaprogramu 
v Divadle Jána Palárika. Moderátori 
Kamil Žiška a Peter Cagala predsta-
via nielen niektorých tohtoročných 
hostí podujatia, ale i šarmantné 
hudobníčky a speváčky Barboru 
Medekovú, Andreu Kružliakovú 
a Julianu Šeregiovú, ktoré sú zná-
me ako zoskupenie Paper Moon 
Trio. Okrem spevu nás skupina 
určite zaujme aj svojou hrou na 
ukulele, gitare, husliach a reperto-
árom z 20. až 40. rokov minulého 
storočia.  

Trnavské dni – stretnutie v meste, 
ktoré nosíme vo svojom srdci 

Pavol Tomašovič
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Miroslava Kuracinová Valová

Veľký Gatsby a všetko, čo ste o ňom chceli 
vedieť, ale hanbili ste sa opýtať
Slovenskú premiéru hry napísanej na motívy románu F. S. Fitzgeralda Veľký Gatsby uvedie Divadlo 
Jána Palárika v septembri 2017. V hlavných úlohách uvidíme hosťujúceho herca Mareka Majeského ako 
Gatsbyho, Nicka Carrawaya hrá Michal Jánoš, Daisy Buchananovú predstavuje Silvia Holečková, jej 
manžela Toma Miroslav Beňuš, manželov Wilsonovcov hrajú Tomáš Mosný a Ingrida Baginová, Jordan 
Bakerovú Petra Blesáková a Gatsbyho otca Ján Topľanský. Hostí na párty predstavujú Dáša Móderová, 
Petra Sabová, Monika Stankovičová, Michal Blaho, René Sorád a Martin Macho. Autorkou choreografie 
je Elena Kolek Spaskov, kostýmov Eva Farkašová, scénu navrhol Michal Lošonský. Výber hudby a na-
študovanie: Jozef Chorvát; dramaturgia: Lucia Mihálová; preklad a dramatizácia: Lucia Mihálová, Vik-
tor Kollár. Réžia: Viktor Kollár.

Nebýva zvykom, aby trnavské 
divadlo uviedlo verejnú generálku 
s predstihom jednej sezóny, ale 
tentoraz „do hry“ vstúpila časovo 
náročná rekonštrukcia divadel-
ného javiska, ktorá sa začala už 
v polovici júna. Napriek tomu 
však celé jedno hľadisko šťast-
livcov uvidelo Veľkého Gatsbyho 
s trojmesačným náskokom. A bolo 
sa na čo pozerať i čo počúvať. 
Tvorcom sa do hry podarilo dostať 
z knihy dosť podstatnú časť esen-
cie, vypovedať jej príbeh bez aké-
hokoľvek ochudobnenia o pointu 
i detaily. Ak ste Veľkého Gatsbyho 
ešte nečítali, už ani nemusíte, 
príďte do divadla!
Román Veľký Gatsby je najsláv-
nejším dielom Francisa Scotta 
Fitzgeralda (1896 – 1940), ame-
rického spisovateľa, ktorý už ako 
trinásťročný uverejnil v školských 
novinách svoj prvý, vraj detektív-
ny román. Na strednej škole už 
pravidelne prispieval do novín 
a písal scenáre a muzikálové texty 
k školským hrám. Vysokú školu si 
nedokončil, viac dbal o univerzitu 
života, žiaľ, silne ochutenú alko-
holom, ale písať dokázal len triez-
vy. Bol typickým dieťaťom svojej 
doby, ktoré prirýchlo dospelo 
počas konca prvej svetovej vojny. 
Jeho diela patrili svetu džezových 
kaviarní a tančiarní, dokonca sa 
sám podieľal na stvorení tzv. dže-
zového veku. Veľkého Gatsbyho, 
ktorý sa odohráva v roku 1922, 
vydal v roku 1925.
Kniha Veľký Gatsby je skôr novela 
ako román. Nevystupuje v nej veľa 

postáv a nemá ani veľmi košatý 
dej. Celá je vlastne vyrozprávaným 
príbehom mladého Nicka Carra-
waya (v podaní výborného Micha-
la Jánoša). V čase, keď začína svoj 
príbeh rozprávať, sa presťahuje od 
svojej „dobrej rodiny z amerického 
stredozápadu“ východne od New 
Yorku a začína obchodovať s cen-
nými papiermi. Žije na pobreží 
oceánu nad zálivom, kde náho-
dou na náprotivnom výčnelku 
pobrežia, v krásnom priestrannom 
dome, žije jeho sesternica Daisy 
Buchananová so svojím „drahým“ 
manželom Tomom. Je leto, všetci 
sa potia a nudia (hovoríme o spo-
ločnosti, ktorá nepotrebuje chodiť 
do práce), pod pokrievkou do-
konalého manželstva vrie nevera 
a skrývaná bolesť...
Naopak, Nick Carraway žije 
v skromnom domčeku neďaleko 
nádherného domu zvláštneho 

suseda, ktorého skoro nikto ne-
pozná, ale často k nemu prúdi 
newyorská smotánka na vychýre-
né večierky. Veľa sa šepká o jeho 
minulosti i súčasnosti, ale nikto 
nič nevie o jeho úžasnej cieľave-
domosti a tajnej láske... Všetko 
svoje bohatstvo nadobudol Jay 
Gatsby vďaka „diere na trhu“ (ho-
voríme o období prohibície) a veľ-
kému snu – zapôsobiť na svoju 
nenaplnenú lásku z mladosti, 
dnes už vydatú Daisy Buchanano-
vú. Ako sa však stretnúť a nadvia-
zať roztrhnuté puto? To je trocha 
zvláštna úloha, ktorá pripadne 
Nickovi Carrawayovi. Potom sa to 
však celé veľmi zamotá (netreba 
všetko prezrádzať) a Veľký Gatsby, 
americký „self-made man“, člo-
vek, ktorý sa „vypracoval z ničo-
ho“, sa stane tragickou postavou 
hry, ktorá otvára množstvo otázok.
Sú to otázky, ktoré v novele Veľký 
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Gatsby smerujú k usporiadaniu 
spoločnosti (neveľmi vzdialenej tej 
našej): kto sú tí, ktorí sú hore, a tí, 
ktorí sú dolu, akú rolu hrajú v na-
šich životoch peniaze a čo všetko 
sa dá za ne kúpiť... Prostredníc-
tvom rozprávača Nicka Carrawaya 
sa tvorcom scenára podarilo tieto 
otázky dostať aj do trnavského 
uvedenia Veľkého Gatsbyho. 
Jedným slovom by sa dala hra 
ako celok so svojimi kostýmami, 
scénou, rekvizitami i prítomnými 
živými muzikantmi nazvať LU-
XUSNOU. Luxus, to bola aj Fitzge-
raldova predstava vysnívaného 
života spoločenskej vrstvy, ktorú 
aj so svojimi tradíciami, predsud-
kami a „hnilobou“ predstavil či-
tateľovi. Vcelku presne toto jadro 
vylúpli aj trnavskí tvorcovia Lucia 
Mihálová a Viktor Kollár a priná-
šajú ho divákovi aj s hlavnou a in-
scenačne nie veľmi jednoduchou 
zápletkou príbehu.
Herecky je hra náročnejšia, ako 
by sa na prvý pohľad mohlo zdať. 
Dvadsiate roky, keď ľudia po 
kataklizme prvej svetovej vojny 

doháňali „stratený čas“ a zábavou 
prehlušovali vnútornú bolesť, boli 
aj vekom afektovanosti, trochu 
gýčovej a ostentatívnej sebastred-
nosti, aspoň tak to „tvrdia“ Fitzge-
raldove knihy. V tom prípade je 
herecky veľmi náročné niečo z to-
ho pretaviť do prejavu, ale zároveň 
príliš „netlačiť na pílu“. Verejná 
generálka býva len prvým testom 
toho, ako na jednotlivé repliky 
zareagujú diváci, a v tomto prípa-
de je ešte dosť času na doladenie 
náročných „emočných partov“, 
ktoré robia z hry Veľký Gatsby pre 
hercov ako Silvia Holečková a Mi-
roslav Beňuš (v úlohách manželov 
Buchananovcov) nie každodennú 
príležitosť. To sa týka aj menších 
úloh, ktoré presvedčivo zvládli 
Tomáš Mosný a Ingrida Baginová 
v úlohách manželov Wilsonovcov, 
tiež Petra Blesáková ako golfistka 
Jordan Bakerová a Ján Topľanský 
ako Gatsbyho otec.
Živá hudba, ktorá v predstavení 
podčiarkuje i stupňuje dramatický 
akcent, to je hosťujúca bratislav-
ská skupina Swing society orches-

tra, ktorá hrá dobový džez a spre-
vádza spevácke výkony hercov na 
vysokej profesionálnej úrovni. Ako 
hosť v hlavnej úlohe Jaya Gatsby-
ho vystupuje aj známy bratislav-
ský herec Marek Majeský, ktorého 
výkon určite zaslúžene pritiahne 
veľa pozornosti.
Každú diváčku okrem toho oslovia 
krásne kostýmy Evy Farkašovej, 
pre ktoré autorka načerpala in-
špiráciu priamo v 20. rokoch 20. 
storočia, keď sa v dámskej móde 
začali prvý raz presadzovať no-
havice. Po dlhej ére korzetov sa 
do módy dostali voľné šaty s pre-
dĺženými driekmi, ktoré dopĺňali 
výrazné čelenky korunujúce skrá-
tené vlasy. Mužský odev „dobrej 
spoločnosti“ charakterizovali hlav-
ne kvalitné materiály, luxus sa dal 
rozoznať v detailoch a aj na ja-
visku DJP „všetko dokonale sedí“. 
Podčiarkuje to aj využitie jedno-
duchých, ale mnohoznačných 
rekvizít. Táto hra si určite nájde 
a zaslúži divákov, ktorých príbeh 
Veľkého Gatsbyho dojme natoľko, 
že sa k nemu radi vrátia. 

Mesto Trnava a fotoklub Iris vyhlasujú 
desiaty ročník fotografickej súťaže Genius loci

(eu)

Mesto Trnava a trnavský fotoklub Iris vyhlasujú jubilejný desiaty ročník fotografickej súťaže Genius 
loci. Uzávierka súťaže je v piatok 22. septembra, súťažné práce vyhodnotí porota zložená z renomova-
ných umeleckých fotografov. Výstava sa uskutoční v októbri v západnom krídle radnice. Súčasťou ver-
nisáže bude vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení.

Súťaž vznikla pri príležitosti 770. 
výročia slobodného kráľovského 
mesta Trnavy a jej cieľom bolo 
stvárnenie genia loci nášho mesta. 
Vzhľadom na to, že organizátori 
mali ambíciu rozšíriť súťaž na celé 
Slovensko, v siedmom ročníku 
došlo k zmene propozícií. V hľadá-
čiku fotoaparátu už nemusí byť len 
Trnava, ale aj atmosféra, duša kto-
réhokoľvek miesta, mesta či uda-
lostí. Už po tretí raz sa môžu autori 
zapojiť do súťaže s dielami zachy-
távajúcimi genius loci všade tam, 
kde bývajú, pracujú, na cestách, 
kde prežili nezabudnuteľné chvíle, 
v prírode alebo na rôznych kultúr-

nych či športových podujatiach.
Súťaž je otvorená pre všetkých 
záujemcov bez vekového a profe-
sijného ohraničenia, začiatočníkov 
aj renomovaných fotografov. Fan-
tázii v spôsoboch videnia a stvár-
nenia sa medze nekladú, jedinou 
neodpustiteľnou podmienkou je 
vystihnutie názvu súťaže Genius 
loci. Diela nemusia zachytávať len 
realitu, môže ísť aj o inscenovanú 
fotografiu, scenár, fotopríbeh či 
rozprávku. Myšlienka autora môže 
byť podporená výtvarným stvárne-
ním, ak je jej nositeľom aj pôvodný 
záber. Ako samozrejmosť sa však 
požaduje bezchybné zvládnutie 

fotografickej techniky. Cieľom súťa-
že je objavovanie nových talentov, 
spolupráca mladých fotografov s 
renomovanými autormi, rozvíja-
nie bohatej trnavskej fotografickej 
tradície, nadväzovanie nových a 
posilňovanie jestvujúcich tvorivých 
kontaktov aj za hranicami nášho 
mesta. Všetkých milovníkov foto-
grafickej tvorby srdečne pozývame. 
Prihlášku a propozície súťaže 
nájdete na www.trnava.sk. Bližšie 
informácie o súťaži na tel. č.: 033 
32 36 344, e-mail: elena.ursinyo-
va@trnava.sk alebo Jiří Svoboda, 
fotoklub Iris, tel. č.: 0911 636 200, 
e-mail: photoblues@volny.cz 
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Prvý koncertný večer, 24. júna, bol 
otvorený skladbou Carla Stamitza 
Orchestrálny kvartet C dur. V troch 
častiach skladby sa predstavil Tr-
navský komorný orchester (TKO) 
ako zohraté komorné teleso s vy-
váženým zvukom a zmyslom pre 
tvarovanie hudobnej frázy.
Sólista večera Peter Kosorin (marim-
ba) zahral spolu s TKO Koncert pre 
marimbu a sláčikový orchester č. 
1. Autor skladby, Brazílčan Ney Ro-
sauro je v súčasnosti jedným z naj-
poprednejších skladateľov pre bicie 
nástroje na svete. Dynamickosť jeho 
diela sólista, ktorý je prvým tym-
panistom Slovenskej filharmónie, 
výborne vyformoval, a tak priniesol 
poslucháčom skvelý zážitok zo zvu-
ku netradičného nástroja, ktorým 
marimba je.
V tomto roku prebehol tiež prvý 
ročník skladateľskej súťaže ARCO, 
ktorú spolu s TKO vyhlásil Zväz 
slovenských skladateľov. Víťazom 
súťaže sa stal Mirko Krajči, ktorého 
skladba Arcott (spojenie názvu sú-
ťaže so skratkou Trnavy) odznela na 
sobotnom koncerte. Extrémne dy-
namické a tempové zmeny, prebie-
hajúce v tomto trojčasťovom diele, 
zneli v podaní TKO presvedčivo. 
Najväčšiu energiu mala expresívna 
stredná časť a záverečné finále.
Poslednou skladbou koncertu bola 
Sinfonia č. 7 d mol Felixa Men-
delssohna-Bartholdyho. Toto dielo 
patrí medzi 13 raných symfónii 
mladého Mendelssohna, ktorý bol 
považovaný za zázračné dieťa po-
dobne ako Mozart. Skladbu však 
v žiadnom prípade nemožno pova-
žovať za skúšobné či cvičné dielo. 
Nachádzame v nej mnoho prvkov, 
ktoré sa neskôr stávajú charakte-
ristickými pre vyspelú skladateľovu 
tvorbu. Ohnivá prvá časť priniesla 
hneď v prvých taktoch rýchle pre-
striedanie dynamiky forte a piano. 

Netradične poňatá druhá téma 
v kontrapunktickom spracovaní 
vyžaduje zvukovú vyrovnanosť 
prvých a druhých huslí, čo sa TKO 
podarilo dosiahnuť. Pomalá druhá 
časť sa niekedy strácala v zdanlivo 
nepremyslenom frázovaní, no jej 
záver predznamenal práve neskor-
šie klenoty Mendelssohnovej hud-
by. Najviac zapôsobila posledná 
časť Sinfonie, v ktorej sa víťazná 
rondová téma v rýchlom tempe 
strieda so zvláštne vypracovanou 
fúgou. Triumfálne finále Sinfónie 
ukončilo prvý koncert festivalu.
V nedeľu 25. júna pokračoval fes-
tival druhým koncertom, ktorého 
dramaturgia sľubovala exotiku 
španielskych rytmov a juhoame-
rickej romantiky. Sólistami boli 
zohratá dvojica Miriam Rodriguez 
Brüllová (gitara) a Pavol Remenár 
(barytón). Spolupracovali už na 
mnohých projektoch a vystúpili 
na mnohých svetových pódiách, 
čo sa prejavilo v ich suverénom 
a nadľahčenom prístupe k dielam 
v excelentnom predvedení. Na úvod 
zazneli dve Mozartove árie. Po nich 
už večer pokračoval španielskym 
programom. Na výkone TKO, ktorý 
v skladbe Suita Buenos Aires od 
Maxima Diega Pujola sprevádzal 
gitaristku Miriam Rodriguez Brüllo-
vú, sa zrejme podpísalo nepríjem-
ne premenlivé počasie. Orchester 
niekoľko chvíľ hľadal koncentráciu, 
presné nástupy a v niektorých úse-
koch správnu intonáciu. Napriek 
tomu skladba, zobrazujúca štvrte 
juhoamerického veľkomesta, vy-
znela dobre a umožnila sólistke 
prejaviť svoju virtuozitu.
V dvoch piesňach od Astora Piazzol-
lu (Ciquillin de Bachin a Los pajaros 
Perdidos) zaznel z pódia opäť hlas 
Pavla Remenára, ktorý svojim zvuč-
ným barytónom s pomerne temným 
témbrom naplnil nádvorie radnice.

Skladateľ klasicizmu Luigi Boc-
cherini skomponoval skladbu 
Fandango d mol podľa španiel-
skeho tradičného tanca. V tejto 
skladbe vystupuje sólová gitara 
skôr ako sprievodný nástroj, zatiaľ 
čo orchester preberá vedúcu úlohu 
v uvádzaní hudobného materiálu. 
TKO zahral skladbu s temperamen-
tom v zohratosti, ktorou sa mohol 
pochváliť predchádzajúci večer.
V záverečných skladbách koncertu 
(Ronald Dyens – Tango en Skai, 
Carlos Gardel – El dia que me 
quieras) sa za sprievodu orches-
tra opäť spojila sólistická dvojica. 
Najmä záverečná skladba priniesla 
charakteristickú romantickú polohu 
hudby latinskej Ameriky, a tak pre 
záujem publika zahrali sólisti ešte 
prídavok – Zapateado Girónima 
Giméneza.
Druhý ročník festivalu Hudba 
na radnici potvrdil, že klasická 
hudba v tomto kultúrnom meste 
má svojich priaznivcov a je po nej 
dopyt. Pestrý program koncertov, 
na ktorých sa spolu s Trnavským 
komorným orchestrom predstavili 
svetoví slovenskí sólisti, obohatil 
kultúrne dianie v meste o ďalšiu 
dimenziu. 

M.Š., foto: TKO

Festival Hudba na radnici obohatil trnavské 
kultúrne dianie o novú dimenziu
Druhý ročník festivalu Hudba na radnici priniesol do Trnavy na dvoch víkendových koncertoch pomer-
ne pestrú paletu žánrov a pocitov. Orchestrálny program zachytil diela od autorov klasicizmu a roman-
tizmu až po súčasnú hudbu.
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Martin Jurčo, foto a reprofoto: autor

Po stopách Jara Filipa ako milovníka internetu
Herca, skladateľa, speváka, ale aj dramaturga a prekladateľa, tvorcu humoristických textov, ale aj mi-
lovníka počítačov Jaroslava Filipa (1949 – 2000) azda Trnavčanom netreba predstavovať. Tí, ktorí ho 
poznali, ho vnímali ako človeka otvoreného, so slobodným myslením, bojujúceho proti všetkým totali-
tám. V rokoch 1981 – 1992 bol členom nášho Divadla pre deti a mládež a k Trnave mal blízky vzťah. 
Jeho intenzívny život s množstvom aktivít zavŕšil náhly odchod v jeden júlový deň roka 2000. Jeho piesne 
s dvojicou Lasica & Satinský, vlastné hudobné projekty, televíznu a divadelnú tvorbu, no najmä vzťah 
k počítačom zaujal aj mladých trnavských študentov na čele s Jánom Janočkom na Fakulte masmediálnej 
komunikácie UCM. Preto rozbehli projekt internetovej stránky o živote a všetkých aktivít Jara Filipa, naj-
mä o jeho takmer nezmapovanej tvorbe vo vzťahu k počítačovým technológiám a internetu. 

„Študoval som masmediálnu ko-
munikáciu a ako každého mladého 
človeka, aj mňa zaujímajú nové 
médiá. Vo viacerých prácach som 
sa teda zameral na internet, na 
Jarov život, a zároveň na Jarov 
vplyv na ľudí, pokiaľ ide o internet 
a nové technológie,“ hovorí autor 
celého projektu Ján Janočko: „Určite 
je základom jeho odkaz cez pes-
ničky, ktoré sú všeobecne známe, 
a vďaka tomu, že sa hrajú, sú aj 
nesmrteľné. Počítačová časť jeho 
života je však asi najmenej známa 
nielen generácii jeho rovesníkov, 
ale aj mladým ľuďom. To všetko 
som chcel akosi posunúť dopredu, 
zviditeľniť. Pretože jeho blogy a vy-
jadrenia boli, tak ako jeho piesne, 
nadčasové,“ pripomína Janočko aj 
Filipove prvenstvo v oblastí písania 
blogu na Slovensku.
Tvorba Jara Filipa je dnes bežne 
dostupná na CD nosičoch pôvod-
ných LP platní s dvojicou Milan 
Lasica a Július Satinský: Bolo nás 
jedenásť, S vetrom opreteky, My, 
Sťahovaví vtáci, sólovom albume 
Cez okno, Ten, čo hrával s Dežom, 
jeho famózny klavír môžeme počuť 
na viacerých LP platniach Deža 
Ursinyho (Provisorium, Momentky, 
Do tla a ďalšie). Jeho celý album 
Bolo nás jedenásť odznel toto leto 
aj naživo na trenčianskej Pohode. 
A viaceré piesne známe z LP boli 
nahraté aj v iných verziách na-
príklad s Tanečným orchestrom 
Slovenskej televízie alebo VV-systé-
mom V. Valoviča. 
Už je to viac ako tridsať rokov, čo 
pôsobil Jaro Filip v divadle v Tr-
nave, kde tvoril scénickú hudbu 
pre mnohé inscenácie a ako herec 
v nich aj často hral (blízka mu 

bola najmä poetika Blaha Uhlára). 
V televízii písal hudbu k zábavným 
programom spomínanej dvojice 
Lasica -- Satinský, sporadicky 
konferoval Televízny klub mladých, 
zahral si aj titulnú postavu v insce-
nácii Albert, ale hlavnú postavu aj 
v zábavnej groteske Juraja Takáča 
100x Bez slov. V rozhlasovom 
archíve nájdeme bohatý rozsah 
jeho aktivít. V 80. rokoch to bolo 
napríklad účinkovanie v zábavných 
rozhlasových reláciách Apropo, 
Variácie, Bumerang, Pod pyramí-
dou; hudba a účinkovanie v cykle 
Vysielanie pre školy, sporadické 
hranie v rozhlasových hrách (napr. 
Zojkin byt), ale aj autorstvo celého 
radu piesní pre iných interpretov. 
Okrem Richarda Müllera i pre Zu-
zanu Homolovú (hudba k televíz-
nemu filmu Poznám takú bylinu), 
Milku Došekovú, Luciu Šoralovú. 
Jeho azda najznámejšia pieseň Če-
rešne vznikla pôvodne pre Zuzanu 
Kronerovú, preslávila ju Hana He-

gerová a dodnes ju nahrali mnohí, 
dokonca aj dychovka a cimbalová 
hudba. 
Dnes je asi málo živých pamätní-
kov ôsmich častí jeho televízneho 
programu Počítač na hranie, kde 
chcel hravou formou naučiť mla-
dých ľudí používať a obsluhovať 
počítače. Vtedy používal svoj prvý 
počítač ZX Spectrum. Bolo to však 
ešte v roku 1986 a časť z tohto 
programu sme mohli nedávno vi-
dieť aj v televíznej strihovej relácii 
Noc v archíve. V polovici 90. rokov 
k nám nesmelo prichádzali lepšie 
počítače aj internet  a Jaro Filip bol 
vo svojom živle. 
„Hneď ako sa dostal k počítaču, 
chcel v ňom mať internet. V jeho 
počiatkoch na Slovensku bol Jaro 
tým človekom, ktorý ho chcel po-
žívať ako jeden z prvých,“ hovorí 
Ján Janočko aj o téme Jaro Filip 
a počítače. „Na začiatku bola vypí-
saná na našej vysokej škole téma 
na spracovanie: Jaro Filip – pionier 
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slovenského internetu. Povedal som 
si, toto môže byť niečo nové, zau-
jímavé a prínosné, čo nebude len 
vypisovaním poučiek z kníh. Nikto 
nepracoval na tejto časti Jarovho 
života. Existuje monografia, živo-
topisné dokumenty, ale tam sa táto 
etapa Jarovho života spomína len 
ako akési vysedávanie pri počítači. 
Dôležitý je však jeho veľký záujem 

o nové technológie. Napísal som 
o tom bakalársku prácu, a z toho sa 
odvíjali ďalšie práce na diplomovke 
až po súčasné aktivity.“ 
Ján Janočko začal pátrať po tom, čo 
sa zachovalo v rozhovoroch s Jarom 
Filipom o počítačoch, hľadal jeho 
súčasníkov, ktorých ovplyvňoval, 
alebo ktorí dobre vedeli o jeho po-
čítačovej záľube. „Boli to napríklad 

aj bývalá premiérka Iveta Radičová 
alebo Milan Markovič, a ďalší ľudia 
ako napríklad Peter Lehotský, ktorý 
nám z okruhu Jarových známych 
pomáha s týmto projektom naj-
viac. Ľudia si pamätajú Jara Filipa 
ako človeka, ktorý chcel mať vždy 
najnovší model počítača alebo 
akejkoľvek technologickej zábavky. 
Mnohí dodnes s úsmevom hovoria, 
že práve Jaro Filip ich z tejto oblasti 
mnohému naučil, dokonca aj veci, 
ktoré používajú dodnes -- a to aj 
napriek tomu, že počítače sú už 
dnes niekde celkom inde. V tom 
čase totiž musel používateľ interne-
tu vedieť aj základy programovania,“ 
hovorí Janočko. 
Zaujímalo nás, ako si Jaro Filip ako 
milovník akustickej hudby našiel 
vzťah k počítačom, týmto technoló-
giám, ktoré znejú skôr umelo. „Stále 
sú tam klávesy, možno to ho na 
tom fascinovalo, že tak, ako môže 
používať klávesy na klavíri, môže 
ich používať aj klávesnici. Neviem 
presne odhadnúť jeho hudobný 
pohľad aj na svet internetu, určite 
však viem, že jeho pieseň Cez okno 
je práve o internete.“
Mladí nadšenci si teda zobrali za 
cieľ spustiť crowdfundingovú kam-
paň, ktorej úlohou bolo zozbierať 
časť finančných prostriedkov od 
verejnosti na obnovenie a sprístup-
nenie informácií o Jarovi Filipovi na 
internete. Podarilo sa im vyzbierať 
o polovicu peňazí viac ako pôvodne 
očakávali. Na ceste je teda obnova 
takmer nefunkčnej webovej stránky 
Jara Filipa a získavanie všetkých 
informácií, ktoré budú postupne 
na stránku pribúdať. „Túto stránku 
budeme napĺňať postupne, pretože 
to všetko robíme len v rámci nášho 
voľného času bez nároku na akú-
koľvek odmenu. Hlavne môj spo-
lupracovník Michal Kabát má pod-
chytenú technickú stránku projektu, 
teraz to bude stáť hlavne na ňom 
a na jeho aktivite v tomto smere. 
Všetko môžete postupne sledovať 
aj vy na webe www.jarofilip.sk, na 
fanpagei Jara Filipa na facebooku, 
ako aj na stránke nášho crowdfun-
dingu,“ hovorí Ján Janočko, ktorý 
pôsobil v študentskom časopise At-
teliér. Ten bol niekoľkokrát víťazom 
súťaže Štúrovo pero.  

Pozor! Nahrávame. Jaro Filip vo svojom živle (1979).

Najúspešnejší album trojice Lasica – Satinský – Filip: Bolo nás jedenásť (1981).
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Martin Jurčo, foto: autor

Juraj Žembera: inšpirácia bítnikmi i Válkom
Paradoxom posledných rokov 
je situácia, že azda neprejde 

mesiac, kedy by sa v trnavskom 
kultúrnom priestore neprezen-

tovala nejaká zbierka autora 
s koreňmi v našom meste alebo 

regióne. Prezentácia knihy je 
však niekedy na vyššej úrovni 
ako samotný obsah. Na strane 

druhej sú však aj autori, ktorých 
poézia presahuje rámec regió-
nu. Tvorcovia takýchto textov 
zväčša riešia hlavne svoju po-
éziu, myšlienku, obsah, formu 
a vydanie knihy je len akýmsi 
výberom diel vychádzajúcich 

z tvorivého pretlaku. Presne do 
tohto kontextu môžeme zaradiť 

básnika Juraja Žemberu, Tr-
navčana, ktorého však v Trnave 
kultúrna verejnosť málo pozná. 
A to napriek tomu, že jeho do-

terajšie básnické dielo si získalo 
medzinárodný ohlas. Spomeňme 
jeho tri básnické zbierky: Právo 
každej noci (2005), V rukavič-

kách z vlastnej kože (2013), 
Rana po štepárskom noži. 

Rímske a rýnske (2016).

Juraj Žembera (nar. 23. marca 
1970 v Trnave) študoval na Gym-
náziu J. Hollého, potom začas na 
Strojársko-technologickej fakulte 
SVŠT v Trnave a napokon absol-
voval odbor filozofia – história na 
Filozofickej fakulte UK v Bratislave 
(venoval sa zaujímavej téme Ho-
mérska ikonografia na vázovej 
maľbe v Etrúrii). Absolvoval tiež 
na rovnakom pracovisku odbor 
Veda o výtvarnom umení (téma 
Synkretická podoba Hercla v et-
ruskom umení). V rokoch 1998 
– 2001 bol doktorandom na Kated-
re archeológie Filozofickej fakulty 
Trnavskej univerzity. V tom čase 
absolvoval viacero študijných po-
bytov. V strednom Taliansku ma-
poval etruské lokality, v roku 2000 
napr. absolvoval študijný pobyt na 
Università per stranieri v Perugii. 
V roku 2006 absolvoval doktorand-
ské štúdium prácou Pán zvierat 

v orientalizujúcom umení Etrúrie, 
genéza typu a jeho ďalší vývoj.
Okrem štúdia pôsobil Juraj Žembe-
ra zväčša ako odborník na umenie 
vo viacerých inštitúciách, napríklad 
v Galérii Jána Koniarka (1996), 
Slovenskom pamiatkovom ústave 
v Trnave (1997 – 98), bol súdnym 
znalcom v odbore umelecké diela 
(2001 – 2007), odborníkom v Slo-
venskej národnej galérii (2007 
– 2010), od roku 2009 je členom 
výtvarnej zložky poroty súťaže 
Najkrajšie a najlepšie detské knihy 
jari, leta, jesene a zimy na Sloven-
sku (Bibiana Bratislava), a v rokoch 
2010 – 2013 pôsobil v Bibiane aj 
ako člen poroty súťaže Najkrajšie 
knihy Slovenska. Jeho texty nájde-
me aj vo viacerých monografiách: 
Grafik, inšpirácia, múza a život. 
Albín Brunovský a jeho škola 
(2003), Miloš Balgavý. Keramika. 
Voľná tvorba a dizajn (2009), Igor 
Piačka (2012), Júlia Piačková (2013) 
a ďalšie. 
Na spomínanom univerzitnom pra-
covisku pracoval ako odborný asis-
tent a doktorand, ale pedagogicky 
spolupracoval aj s Univerzitou 
Konštantína Filozofa v Nitre či s Fi-
lozofickou fakultou UK v Bratislave. 
Poznajú ho aj deti ako učiteľa dejín 
umenia na trnavskej Základnej 
umeleckej škole. Od januára 2014 

učí dejiny umenia, filozofiu, de-
jepis a občiansku náuku v Škole 
úžitkového výtvarníctva Jozefa 
Vydru v Bratislave. 

 Keď sa pozrieme, koľko ste 
mali rokov v čase, keď vám vy-
šla prvá básnická zbierka, na 
debut je to dosť neskoro. No 
zrejme ste si pod tlakom se-
bareflexie povedali, že lepší je 
neskorší debut ako predčasný, 
teda taký, s ktorým by ste nebo-
li spokojný.
-Moja cesta k poézii bola dlhá 
a strastiplná. V detstve som k nej 
nemal žiadny vzťah, rovnako aj 
v ranej mladosti. Nerád som sa učil 
básničky a nemal som rád ani Hol-
lého pamätníky. Až na gymnáziu 
prišiel taký nepriamy impulz. Ne-
šlo ani o poéziu, ale skôr o karika-
túru ruskej klasiky. Cez prestávku 
som parodoval osemveršie A. S. 
Puškina. A to počula naša ruštinár-
ka, a tak to na ňu zapôsobilo, že 
dodnes máme dobré vzťahy a stre-
távame sa. Ďalšie písanie prišlo 
v treťom ročníku z emocionálneho 
pretlaku. Nešťastná láska k spolu-
žiačke a citové výlevy. Ale bola to 
skôr osobná výpoveď v krátkych 
riadkoch. Inak sa to veľmi poézii 
nepodobalo. Až na vysokej ško-
le ma ovplyvnili bítnici. Bolo to 

rozhovor
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v revolučných rokoch 1989 – 90. 
Vtedy vyšiel český preklad Allena 
Ginsberga Kvílení. Ten som si ne-
chal od bývalej gymnaziálnej spo-
lužiačky priniesť z Brna. A to ma 
zasiahlo. Allen Ginsberg, Lawrence 
Ferlinghetti, bítnici. Tak vyzerali aj 
moje prvé skutočné básne. Písal 
som pomaly, ťažko, muselo to dlho 
dozrievať. Keď už hotovú báseň 
pustím z ruky, už si za tým stojím. 
Debut je teda obsiahly, a boli to 
básne za obdobie pätnástich rokov. 
Od vysokej školy až po rok 2005. 
 Forma teda bola čiastočne 
daná, kde ste hľadali témy, in-
špirácie? Alebo to bola akási 
psychohygiena?
- Po stredoškolských štúdiách, keď 
nás morili viazaným veršom, som 
myslel, že takto písať nebudem. 
S bítnikmi som viac spoznal voľný 
verš, pásma, z nadšenia som sa do 
tohto vrhol. Ale tieto básne naozaj 
museli najprv dozrieť, aj v tej for-
me som sa hľadal relatívne dlho. 
Až v druhej a tretej knihe V ru-
kavičkách z vlastnej kože a Rana 
po štepárskom noži som obsiahol 
formu tak, aby som s ňou bol spo-
kojný. Zaujímavé je, že inšpirácia 
prichádza sama, a určite nie vtedy, 
keď sedím za stolom pri počíta-
či. Je to zväčša vo vani, vo vlaku, 
keďže stále cestujem z Trnavy do 
Bratislavy. Výsledok a vycizelo-
vaný tvar je potom už práca, keď 
z poznámok chcem vylúpnuť tvar 
a vybrúsiť formu. Dopredu málo-
kedy viem, či to bude sonet, viaza-
ný verš, voľný verš, kratší či dlhší 
útvar. Dá sa to tušiť niekedy, keď 
mám dosť rýmov, keď sa mi podarí 
nájsť dostatok dlhých veršov. Je to 
dobrodružstvo, hľadanie a niekedy 
až v polovici cesty vidno cieľ. 
 Debut Právo každej noci vám 
vyšiel v roku 2005. Kým prvá 
zbierka bola akýmsi sumárom 
z toho, čo vzniklo za súhrnné 
obdobie, až nasledujúca zbierka 
V rukavičkách z vlastnej kože 
bola básnickou zbierkou ako sa 
patrí aj s vizuálnou stránkou. 
- K tej prvej bola recenzistika bla-
hosklonná, dostal som pochvalný 
list Jiřího Suchého z Divadla Sema-
for v Prahe. Skutočne tou ozajstnou 

bola až táto druhá zbierka. Vyšla 
osem rokov po debute a básne 
som písal ako prichádzala inšpi-
rácia. Bolo toho toľko, že bolo na 
dve knihy. Nebol to zámer, ale až 
keď boli hotové, som sa rozhodol 
rozdeliť ich do dvoch kníh – okrem 
spomínanej aj do knihy Rana po 
štepárskom noži. 
 Umením však nie je len napí-
sať knihu, ale mať šťastie aj na 
vydavateľa a ilustrátora. A vám 
sa to úspešne podarilo. Zbierka 
V rukavičkách z vlastnej kože 
sa dostala do výberu Najkrajšie 
knihy Slovenska v roku 2013. 
Boli ste zaradený do webovej 
antológie Višegrádskych spiso-
vateľov a obe zbierky boli prelo-
žené do maďarčiny. 
- Hovorme skôr o dvoch knihách 
– V rukavičkách z vlastnej kože 
a Rana po štepárskom noži. Tie 
knihy sú dvojičkami. Ilustrátor Pe-
ter Uchnár výborne ilustroval obe 
knihy čiernobielymi grafikami. Je to 
môj rovesník, generačný spolupút-
nik, blízky priateľ, takže aj názoro-
vo si rozumieme. Najprv sa mi po-
darilo nájsť ilustrátora, potom sme 
oslovili vydavateľstvo, kde je práve 
Peter Uchnár kmeňovým autorom 
najmä kníh pre deti. Z hľadiska 
obsahu som zvolil taký kľúč, že 
Rukavičky sú o láske a Rana o ne-
láske, resp. o tom ostatnom. Rana 
obsahuje päť cyklov, a každý je 
iný. Je tam inšpirácia výtvarníkmi 
ako boli a sú Igor Piačka či Albín 
Brunovský, spisovateľmi Janovi Bu-
rianovi, Josefovi Kainarovi či Jiřímu 
Trnkovi, Bohumilovi Hrabalovi, ale 
aj mestami a krajinami, napríklad 
Prahou alebo Talianskom. Venoval 
som aj báseň Mariánovi Vargo-
vi, ktorý sa mi spája so zážitkom 
v Chráme sv. Víta v Prahe. V prvej 
zbierke je napríklad aj báseň Au-
gustová noc po rovine cvála, ktorá 
je venovaná Trnave. Rovnako svoj-
mu mestu som venoval trnavské 
juvenílie zo stredoškolských štúdií 
v druhej zbierke Rana. Zaujímavý 
je napríklad cyklus Gombíkom do 
kominára. Dostal som totiž ponuku 
napísať dvanásť básní na motívy 
zverokruhu do bibliofílie Sloven-
skej pošty. Grafiky robilo dvanásť 

významných slovenských grafikov. 
Ten môj spôsob zadávateľovi ne-
vyhovoval, chceli, aby som o kaž-
dom znamení zverokruhu napísal 
krátku veršovanú báseň, takže tieto 
nepoužité básne som zaradil do 
knihy ako cyklus. 
 A čo bezprostredné ohlasy?
- Veľmi si z mnohých ohlasov ce-
ním list od známeho herca, drama-
tika a scenáristu Zdeňka Svěráka, 
ktorý sa vyjadril v superlatívoch 
o mojej poézii. Teším sa, že si 
prekladateľ Norbert Repáš vybral 
zo spomínaných dvoch zbierok 
a preložil ich do maďarčiny. Tieto 
knižné dvojičky putujú po veľtr-
hoch, boli v Bologni, v Prahe a na 
jeseň sa predstavia na najväčšom 
knižnom veľtrhu vo Frankfurte nad 
Mohanom.
 Na svetlo sveta sa v trnav-
skom kultúrnom prostredí do-
stáva celá hŕba básnických zbie-
rok, mnohé z nich sú aj oficiálne 
podporované. No najmä pokiaľ 
ide o poéziu, len zlomok z nich 
si nájde ozajstných čitateľov. 
Svetlými výnimkami sú azda 
knihy Miroslava Danaja alebo 
Zlaty Matlákovej. Ako vnímate 
trnavský literárny život? Aj keď 
ste skôr ako básnik introvert, 
prečo vás nevidieť práve na tr-
navských prezentáciách poézie 
alebo literatúry?
- Skôr sa pozerám do minulosti 
trnavskej literatúry, resp. jej tvor-
cov. Mám rád básnikov trnavskej 
skupiny. Napríklad Ľubomír Feldek 
mi pomohol pri vydaní môjho 
debutu a prijal ho veľkoryso a po-
chvalne. Mám rád Jána Ondruša či 
Jána Stacha. Ale najviac mám rád 
iniciátora trnavskej skupiny Miro-
slava Válka. Preto mi veľmi lichotí, 
keď moju tvorbu recenzistika pri-
rovnala nielen k Jozefovi Urbanovi, 
ale aj Miroslavovi Válkovi. Odkedy 
zanikol Trnavský literárny klub, 
veľmi nesledujem súčasný trnav-
ský literárny život. Priznám sa, že 
som skôr plachý autor, ktorý nerád 
vyhľadáva veľké stretnutia a čítač-
ky a nikdy som sa nezapájal do 
literárnych súťaží. Som rád, keď sa 
moja poézia dostane k tým čitate-
ľom, ktorí majú o ňu záujem.  
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Každé mesto malo svoje fluidum, 
každá generácia mala na stene 
zavesené svoje idoly, prijímali sme 
úlohu epigónstva v obliekaní, ale aj 
zlozvykoch, ktorým bolo bohém-
ske správanie a neskonalá vášeň 
byť iní, výnimoční. Dievčatá mali 
vyveseného na internátoch rebela 
Jamesa Deana, či Alaina Delona 
alebo Jeana-Paula Belmonda, my 
sme s erotickým podtónom zbož-
ňovali kultové divy BB a CC (Brigitte 
Bardot, Claudia Cardinale) Bol tu 
však jeden spoločný fenomén, de-
dičstvo po „predkoch“, a tým bolo 
pre Trnavu korzo a život na Hlavnej 
ulici. Tento priestor vytváral predpo-
klady na permanentné stretávanie 
v komunitách. Kým naši predkovia 
zbožňovali futbal, jedni boli za ŠK, 
iní za Rapid, naša generácia pri-
dala nový fenomén – rock and roll 
a najmä bigbít. Jedni boli „bítlsáci“ 
, iní zasa „stonáci“. Na to, aby sme 
sa mohli ako tak realizovať a žiť 
si svoj život, však bola potrebná 
aj klíma – a tú vytvorilo politické 
„oteplenie“ v šesťdesiatych rokoch. 
Prestal falošný obdiv, ale i strach 
z režimu, ľudia začali čítať novi-
ny, výklady kníhkupectiev odrazu 
zaplnili tituly kníh, o ktorých sme 
dovtedy iba snívali. Doma sa počú-
vali zakázané rozhlasové správy zo 
„západu“ a mladá generácia „chyta-
la na vlnách“ legendárnu hudobnú 
stanicu Radio Luxembourg, kde sa 
každý týždeň rodili nové hudobné 
hity a idoly. Tento nový životný 
štýl podporený zvonovými noha-
vicami a dlhými vlasmi u chalanov 
a minisukňami, lákavou bižutériou 
a voňavou kozmetikou u dievčat, 
odrazu odvial ostych z našich ulíc 
a spoločenských priestorov. Ľudia 
sa po dlhom čase slobodne nadých-
li a začali žiť normálnym životom. 
V Bratislave vznikol legendárny 
a kultový mládežnícky V-klub, v Tr-

nave patrilo k „príznakom“ slobody 
stretávanie generácií na korze, pre 
solventnejších intimita kaviarní 
Thalmeiner či Imperiál, mládežnícka 
kaviareň Kocka s prvým hracím au-
tomatom na SP platne. Z večera do 
rána sa rodili nové bigbítové kapely. 
Valčíky a tangá (a prudériu) nahra-
dili nové tance ako jive a bluesové 
zblíženia – „lepáky“, ktoré mali živú 
premiéru na „té o péci“, čiže čajoch 
o piatej v kultúrnej sále Kovosmalt 
(neskôr TAZ). V tomto virvare sa 
mnohé sny mladých stávali realitou 
– presnejšie, bolo ich vidieť, spo-
ločnosť ich musela prijať takých, akí 
naozaj boli. A tak sa rodili príbehy 
pretavené rokmi a mnohé zostávajú 
legendami.
Jednou zo živých legiend, ktoré 
vzišli z tohto obdobia, je Peter 
Radványi, hudobník, spevák, skla-
dateľ, hudobný redaktor, moderátor 
a publicista. Hudobný archív zazna-
menáva, že s jeho menom a so sku-
pinou Black White sa spája aj prvý 
verejný big beatový koncert v Trnave 
(november 1964). So skupinou The 
Breakers, ktorá vznikla roku 1965, 

prerástol lokálne mantinely, koncer-
toval po celom Slovensku, vystupo-
val v dnes už legendárnom V-klube 
v Bratislave a treba spomenúť aj 
účinkovanie na rockovom festivale 
vo Viedni (1970). Okrem toho spo-
ločne s autorom príspevku priniesol 
do Trnavy nový generačný fenomén 
– diskotéku, ktorej verejná premiéra 
sa uskutočnila vo februári 1969. 
Má aj ďalšie prvenstvo spojené so 
známym mládežníckym klubom 
Fortuna, kde v roku 1971 odštartoval 
skoro 20 rokov trvajúcu klubovú 
hitparádu Fortuna 20 a v roku 1984 
ako DJ uviedol prvú diskotéku s po-
užitím nového média – kompaktné-
ho disku. Ako jeden z prvých v šesť-
desiatych rokoch začal nosiť dlhé 
vlasy a gitaru prevesenú na pleci. 
Dnes ju strieda tucet rôznych gitár 
a nástrojov, s ktorými koncertuje 
doma i vo svete. Logicky sme začali 
náš rozhovor hudbou a reflexiou 
tohto fenoménu v našom meste. 

- Keďže pre hudbu neplatia žiad-
ne hranice, ani tzv. železná opona 
nezabránila, aby sa moderná hudba 
dostala aj k nám, i keď s malým 
časovým oneskorením. Ani Trnava 
nebola výnimkou a mne hudba 
učarovala už ako teenagerovi. Elvis 
a rock n´roll bol už vtedy pre nás 
passé, zbláznili sme sa do hudby 
Beatles, Rolling Stones, Animals, Se-
archers, Swinging Blue Jeans a ďal-
ších britských beatových skupín, 
ktorú som začal hrať s priateľmi. 
Najprv s Black White a potom so 
skupinou The Breakers, s ktorou na 
moje veľké prekvapenie účinkujem 
dodnes. A predstav si, že ešte stále, 
aj po toľkých rokoch, som v kapele 
najmladší (úsmev). 
 Po dočasnom zákaze diskoték 
(1972) si sa ako jeden z prvých 
profesionálnych hudobníkov 
z Trnavy dostal prostredníctvom 

Peter Horváth, foto: archív P.R.

Formovala nás klíma šesťdesiatych rokov, 
boli sme generáciou bigbítu...
Jedným z jej výrazných predstaviteľov je Peter Bonzo Radványi, ktorý ako frontman legendárnej skupi-
ny The Breakers stále aktívne nesie štafetu životného štýlu svojej generácie.
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agentúry Slovkoncert do zahrani-
čia a dve desaťročia si hral s rôz-
nymi kapelami po celej Európe. 
- Dovtedy som bol síce nekompro-
misný bigbiťák a rocker, no v tých 
časoch to bola jedna z mála ofici-
álnych možností dostať sa do za-
hraničia. Vystupovali sme v dancin-
goch, v nočných kluboch, hrali sme 
na lodi, na plesoch, dokonca som 
strávil niekoľko letných sezón ako 
člen kúpeľného orchestra na ostrove 
Sylt v Nemecku. 
 No vráťme sa na rodnú hrudu 
do Trnavy. Napríklad na Divadel-
nú ulicu...
- Divadelná ulica, kde sme bývali 
oproti Spolku sv. Vojtecha, zname-
nala, že som bol Trnavčan – mešťan. 
Ja som nechodil „do mesta“ ale išiel 
som jednoducho von. Otec bol spi-
sovateľ, historik a novinár a spolu 
s bratom sme vyrastali v tvorivej 
atmosfére obklopení knihami, ne-
ustálym klopkaním písacieho stroja 
a hudbou, či už z rádia, platní alebo 
občasným otcovým muzicírovaním 
na husliach. Na ulici sme denne 
stretávali a pekne po starosvetsky 
zdravili „Ruky bozkávam!“ celý rad 
ujov a tiet, ktorí bývali v susedstve 
a až oveľa neskôr som si uvedomil, 
akí to boli zaujímaví a vzácni ľudia 
– spisovateľ Štefan Gráf, akademická 
maliarka Edita Ambrušová, jej man-
žel, literárny historik Jozef Ambruš, 
autor dobrodružných a sci-fi romá-
nov Ján Kresánek, umelecký fotograf, 
básnik a redaktor Ján Motulko, ta-
jomník Spolku sv. Vojtecha, redaktor, 
prekladateľ a publicista Valér Vnuk, 
či správca SSV, historik a spisovateľ, 
prelát Ján Pöstényi, básnik, publi-
cista, prekladateľ a hudobník Štefan 
Schultz i pedagóg, neskorší zaklada-
teľ a dlhoročný dirigent speváckeho 
zboru Cantica nova Ján Schultz, 
akademický maliar, básnik a františ-
kánsky páter Teodor Tekel a nemal 
by som zabudnúť ani na hercov zo 
susedného stánku Tálie. 
 Ja si zasa rád spomínam na 
váš starý dvor, kde z okien vari 
12 hodín denne znela hudba zo 
všetkých možných zahraničných 
staníc a potom pribudol kulto-
vý predmet – magnetofón Sonet 
Duo. Okolo tohto „zázraku“ sa 
ako zbojníci pri ohníku grupova-

lo aj naše hudobné spoločenstvo 
a postupne sa dopĺňalo o bi-
gbiťákov, ktorí prinášali nové 
nahrávky aj svoje sny o kapele. 
Hlavy mali plné opojných pred-
stáv o vlastných úspechoch na 
koncertných pódiách a tento 
ošiaľ siahal aj na posvätnú pôdu 
trnavského gymnázia, ktoré si 
navštevoval... 
- Tam sme boli viacerí, napríklad 
spomeniem spolužiaka Joža Šeles-
tiaka, ktorý už vtedy fotografoval. 
Pravda, my sme sa vôbec nezau-
jímali o jeho umelecké fotografie, 
ale drankali sme od neho obrázky 
našich hudobných idolov prefotené 
z Brava a z rozličných zahraničných 
časopisov. So „Šelom“, ako sme ho 
volali a volám ho dodnes, sme do-
konca zakladali školský bigbít. Vede-
nie školy nemalo pre tento náš nový 
životný štýl spojený s dlhými vlasmi 
žiadnu toleranciu. Blížila sa maturita 
a ultimátum riaditeľa znelo: “Buď sa 

dáte ostrihať, alebo žiadna maturita 
nebude..!“ Nakoniec sme sa celá 
partia spolužiakov dali ostrihať, a to 
poriadne – dohola. Bolo nás tuším 
sedem či osem, medzi nimi okrem 
Šela aj budúci doktor Šťastný či zná-
my futbalista Lojzo Fandel a znova 
bolo zle, lebo vedenie školy to pova-
žovalo za provokáciu. 
  Už vtedy si začal sedieť na 
dvoch či viacerých hobby sto-
ličkách, ako to máš vo zvyku 
dodnes – hudba, knihy, história, 
zberateľstvo a písanie. Ako to 
bolo s písaním? 
- Počas „gympla“, teda oficiálne to 
bola „esvéeška“ (všeobecne vzdelá-
vacia škola), som začal publikovať 
v školskom časopise, ktorého som 
bol dokonca chvíľu aj šéfredaktorom. 
Stretli sme sa tam celkom zaujímavá 
spoločnosť – dnes už nebohý Laco 
Podmaka, Peter Ambróz či poetka 
a neskoršia profesorka gymnázia Eva 
Jarábková, vtedy ešte Chabadová. 
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Písať som neprestal ani neskôr a nie-
kedy v polovici 70. rokov mi začali 
moje postrehy z ciest uverejňovať 
v Technických novinách. 
 Odvtedy počet tvojich príspev-
kov uverejnených v rozličných 
celoslovenských i trnavských novi-
nách i rozhlasových relácií poriad-
ne narástol. Počítal si to niekedy?
- Bude to už vyše dva a pol tisíc 
bibliografických jednotiek, k tomu 
2 455 historických kalendárov. 
 Jedným z tvojich najvýznam-
nejších prínosov však bol objav 
Johna Dopyeru pre Slovensko. 
V mesačníku Kultúra a život Tr-
navy vyšiel roku 1989 tvoj článok 
o slovenskom pôvode vynálezcu 
rezofonickej gitary dobro, ktorý 
bol prvý v slovenskej tlači vôbec. 
V súčasnosti publikuješ najmä na 
internete a na konte máš aj nie-
koľko kníh...
- A pri knihách som sa znova stre-
tol so Šelom, ktorý sa medzičasom 
vyprofiloval nielen ako umelecký 
fotograf, ale aj ako publicista, gra-
fik a vydavateľ. Okrem množstva 
vydaných kníh iných autorov má 
na svojom konte aj jedinečnú publi-
káciu Premeny Trnavy vo fotografii. 
Pred piatimi rokmi sme spolu stvo-
rili knihu Ľudia a udalosti v histórii 
Trnavy, za ktorú nám odborná poro-
ta Národného biografického ústavu 
Slovenskej národnej knižnice v Mar-
tine udelila Cenu Jozefa Miloslava 
Hurbana v kategórii pôvodných 
slovesných biografických diel. Nuž 
a v máji tohto roku uzrela svetlo 
sveta spomienková kniha mapujúca 
históriu skupiny The Breakers – 50 
rokov bigbítu, ktorú Jožo Šelestiak 
nielenže vydal vo svojom vydava-
teľstve Tirna, ale pohral sa aj s jej 
grafickou úpravou.
 Dlhé roky sme mohli počuť tvoj 
hlas aj v rozličných rádiách. Ako 
si sa tam dostal?
- Rádio, to bol fenomén, na ktorom 
sme v 60. rokoch vyrastali. Po zme-
ne politickej klímy v roku 1989 som 
využil ponuku vysnívanej možnosti 
pracovať v rádiu. Upísal som sa 
tomuto médiu na dlhých 25 rokov. 
Ako moderátor som v rokoch 1990 
– 2015 uvádzal vlastné hudobné 
relácie v Slovenskom rozhlase, Rock 
FM Rádiu, Rádiu RMC, i vo vysielaní 

prvého trnavského Rádia T a ná-
slednom Rádiu Forte i Rádiu NAJ. 
Najdlhšie, 13 rokov som bol v Rádiu 
Devín, kde som mal každý týždeň 
reláciu Bluesnenie a niekoľko rokov 
som ponúkal aj spomienkové hu-
dobné relácie Big Beat a Spomien-
ková zóna, kde som konečne využil 
svoju zbierku vinylových platní a cé-
dečiek. Vďaka rádiu som sa dostal 
do kontaktu nielen s mnohými 
slávnymi domácimi, ale aj zahra-
ničnými hviezdami, s ktorými som 
robil rozhovory alebo uvádzal ich 
koncerty. Spomeniem len také sve-
toznáme osobnosti ako B B. King, 
bývalý gitarista The Rolling Stones 
Mick Taylor, Ian Anderson z Jethro 
Tull, Status Quo, spevák skupiny 
Iron Maiden Bruce Dickinson, John-
ny Winter, Joe Bonamassa, She-
mekia Copeland, Lucky Peterson, 
Ana Popovic, Mungo Jerry, Savoy 
Brown, Jeremy Spencer z Fleetwood 
Mac a stretol som sa aj s Chuckom 
Berrym, Johnom Mayallom, Ericom 
Burdonom a množstvom ďalších. 
 Okolo hudby sa krútili aj tvoje 
ďalšie aktivity. V roku 1991 si 
otvoril prvú súkromnú predajňu 
hudobných nosičov v Trnave, no 
po dvoch rokoch si skončil. Zis-
til si, že obchod nie je pre teba. 
Chýbala ti tam kreativita. Oveľa 
viac si sa potom venoval Dobro-
festu, medzinárodnému hudob-
nému festivalu, ktorý pripomínal 
pamiatku vynálezcu rezofonickej 
gitary Johna Dopyeru. Nielenže 
si bol spoluzakladateľom festi-
valu, ale aj výkonným riaditeľom 
a dramaturgom. Čo ti to dalo?
- Žiaľ, festival po sedemnástich 
úspešných ročníkoch skončil, ale 
nebudem tu hovoriť o starých hrie-
choch, veď história Dobrofestu je 
všeobecne známa. Dobrofest mi 
dal veľa. Stretnutia s množstvom 
super muzikantov z celého sveta, 
s hudobnou extratriedou ako Jerry 
Douglas, Bob Brozman, Rob Ickes či 
Randy Kohrs, ma inšpirovali do tej 
miery, že som sa na staré kolená za-
čal učiť hrať na rezofonickú gitaru. 
A tá mi darovala druhý muzikantský 
život, takže som nemusel hudbu 
zavesiť na klinec. Od roku 1994 som 
hral a spieval s trnavskou kapelou 
The Blues Mother-In-Law, s ktorou 

som roku 1997 nahral prvé koncert-
né CD v histórii slovenského bluesu. 
Po odchode od Bluesovej svokry 
som si založil vlastnú kapelu Bonzo 
& the Resonators, v ktorej hral aj 
nedávno zosnulý kamarát Marián 
Makar Mrva. Vystupujem aj ako 
sólista a už päť rokov hrám spolu so 
skalickým bluesmanom Ľubošom 
Beňom ako duo. Keďže s hudbou 
a za hudbou treba cestovať, som 
neustále na cestách. 
 Štatistika hovorí o stovkách 
hudobných festivalov a klubových 
koncertoch, ktoré si absolvoval 
v štrnástich krajinách Európy, 
vrátane Francúzska, Nemecka, 
Nórska, Ruska atď. Okrem toho 
sa môžeš pochváliť aj vystupova-
ním na Taiwane, kde si hral ako 
prvý a zatiaľ aj jediný slovenský 
bluesman, si aj nositeľom rozlič-
ných ocenení. V minulom roku 
si ako člen skupiny The Breakers 
dostal Cenu mesta Trnava a rok 
predtým, pri príležitosti 50. vý-
ročia založenia skupiny, ti udelil 
cenu aj predseda Trnavského sa-
mosprávneho kraja. 
- Samozrejme, je to príjemný pocit 
a satisfakcia, keď človeka ocenia. 
Veľmi si to vážim. No najväčším 
ocenením pre mňa bol, je a vždy 
bude potlesk na koncerte. Je to ab-
solútne úžasné, najmä v zahraničí, 
kde vám tlieskajú úplne neznámi 
ľudia, ktorí by vás mohli vypískať 
alebo jednoducho ignorovať, ale nie, 
im sa páči, čo im ponúkate a po-
tleskom vám dodávajú obrovskú 
energiu a chuť pokračovať. 
Rozlúčil som sa s pozoruhodným 
človekom, čerstvým jubilantom, tr-
navským lokálpatriotom, manželom 
a hrdým otcom dvoch dcér – Mi-
chaely a Peťky. A ako sa patrí na 
správnych priateľov, dali sme si na 
záver kalíštek – on echtovnej kóšer 
slivovičky a ja štandardný pohárik 
suchého bieleho veltlínu. A skôr ako 
sme rozhovor ukončili, stihol mi 
povedať, že práve chystá novú pub-
likáciu a o pár dní letí do Berlína, 
kde bude hrať na medzinárodnom 
festivale Mississippi Blues & BBQ. 
Ešte som mu stihol aj v mene jeho 
generačnej a muzikantskej partie 
dodatočne zaželať veľa potlesku 
a „...mnoga ljeta, Bonzo ...!“ 

rozhovor
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Ako prvú spomeňme monografiu 
Columba laureata od Eriky Jurí-
kovej, ktorá sa zaoberá oslavnými 
príležitostnými tlačami z produkcie 
tlačiarne Trnavskej univerzity. Aj keď 
takýto typ literatúry nepatril medzi 
dominantné, doteraz tieto tlače ne-
boli spracované. Práve tento literár-
ny žáner bol najviac frekventovaný 
v baroku, keď cirkevná i svetská prí-
ležitostná tvorba dostali nové impul-
zy v podobe cirkevných aj svetských 
osláv. Ako pripomína autorka Erika 
Juríková, takto dostávali priestor 
aj osvedčení i začínajúci autori zo 
školského prostredia. V prvých ro-
koch sa vydávali najmä texty ospe-
vujúce jezuitských svätcov (oslavný 
text ako žánrová forma vyhovovala 
silným protireformačným snahám 
jezuitov), neskôr najmä mecénov 
univerzity. V prvých rokoch tvorili 
takéto tlače desatinu produkcie uni-
verzitnej tlačiarne a písali ich autori 
z univerzitného prostredia. Venovali 
sa aj súkromným príležitostiam, 
akými boli narodenie dieťaťa, 
svadba či výročie úmrtia, a vychá-
dzali zväčša v nízkych nákladoch. 
Významnú časť tvoria aj oslavné 
diela na počesť univerzity, akade-
mikov i samotného Petra Pázmáňa 
a v neposlednom rade i chválospevy 
na Habsburgovcov. Oslavné texty 
na univerzitu písal Imrich Tolvaj, 
mecénov univerzity ospevoval Sa-
muel Timon, osobnosti z uhorských 
i trnavských dejín zasa Štefan Čiba. 
Autorka spomína básnickú skladbu 
Annus saecularis UniversitatisTyr-
naviensis, ktorá formou mytologicky 
ladeného príbehu opisuje storočni-

cu univerzity. Z pohrebných a smú-
točných básní spomeňme Ladislava 
Despotoviča, ktorý písal oslavnú bá-
seň na jedného zo zomrelých členov 
erdődyovského rodu. Z mnohých 
pripomeňme prvú pohrebnú reč 
v slovenčine, vydanú v akademickej 
tlačiarni, a to v roku 1767. Nitriansky 
prepošt Jozef Nejedlý píše oslavnú 
báseň venovanú vdove po Jozefovi 
Maťašovskom. V knihe nájdeme 
nielen ukážky z týchto textov, ale 
autorka čitateľovi sprístupňuje aj 
personálny kontext autora a jeho 
vzťahu k univerzite, niekedy uvádza 
preklad vo forme dvojtextu (pôvod-
ného i preloženého). Ako pripome-
nula Erika Juríková, perspektívne by 
bolo vhodné venovať sa aj porov-
naniu takejto produkcie s prácami, 
ktoré vznikali na podobných univer-
zitách v Olomouci, Viedni a Štajer-
skom Hradci.
Ďalšou nevšednou monografiou 
sú preklady, ale aj interpretácie 
diel filozofov pôvodnej Trnavskej 
univerzity. Výber diel má predstaviť 
vzdelanosť mysliteľov pôsobiacich 
na tejto najstaršej filozofickej škole 
na území Slovenska. Monografia 
s názvom Antológia diel filozofov 
pôsobiacich na Trnavskej univer-
zite (1635 – 1777) je rozdelená do 
niekoľkých kapitol. Popri klasických 
lingvistoch (Katarína Karabová, Eri-
ka Juríková) jednotlivé kapitoly vy-
svetľujú aj samotní trnavskí filozofi 
(Andrej Démuth, Reginald Slavkov-
ský či Renáta Kišoňová). Nadväzuje 
na pôvodnú knihu Andreja Démutha 
História a poslanie filozofie na Tr-
navskej univerzite. Do antológie 

boli vybrané štyri ukážky z učebníc 
(Základy dialektiky, Základy fyziky, 
Základy logiky a Základy metafyzi-
ky), ktoré sa svojho času používali 
v rámci výučby filozofie v Trnave 
a ich autormi boli tunajší profesori 
pôvodnej univerzity. Predkladané 
texty dokumentujú nielen výbornú 
orientovanosť filozofov pôvodnej 
univerzity, ale aj ich dialóg s aktu-
álnymi výskumami vtedajšej doby. 
Zároveň však poukazujú na dobové, 
historicky podmienené poznanie. 
Ako príklad môže slúžiť biológia 
Andreja Jaslinského. Ten oponoval 
aristotelovskej teórii samoplodenia 
a veril, že všetok život jedinca po-
chádza výlučne z vajíčka, „ktoré sa 
v živočíchoch vytvárajú v závislosti 
od ich jedinečného usporiadania“. 
Uvažoval však aj o úlohe spermií, 
o dedičnosti („škatuľkovej teórii” 
– vlastnosti všetkých potomkov sú 
ako matrioška uložené už vo vajíč-
kach predkov) a vrodených formách, 
čím sa významne zapojil do súvekej 
rodiacej sa diskusie o ovularizme, 
preformativizme a epigenéze. Pred-
kladané myšlienky vykresľujú nielen 
dobový kontext poznania na naj-
slávnejšej univerzite v Uhorsku, ale 
aj otvorenosť trnavských filozofov 
zakomponúvať výsledky najnovšie-
ho poznania do ich vlastných po-
znatkov, vier a presvedčení. 
Nevšednou monografiou je aj pre-
klad časti diela Františka Babaja. 
Pôsobil na Trnavskej univerzite 
a jeho meno sa v biografických 
slovníkoch spomína len stručne. 
Zomrel ako 35-ročný a doteraz 
bola jeho tvorba len sčasti známa. 

Ďalšie tri diela pôvodnej Trnavskej univerzity 
sa dostali k čitateľom

Aktivity prekladateľov Katedry klasických jazykov na Filozofickej 
fakulte Trnavskej univerzity okrem pedagogickej, vedeckej a vý-

skumnej činnosti majú o jednu devízu navyše. Snažia sa sprístup-
ňovať texty pôvodnej Trnavskej univerzity tak, aby boli dostupné 

aj pre súčasníka. Dôležitý je teda nielen výber textov, ale najmä ich 
preklad z latinčiny, čo najvernejšie zodpovedajúci pôvodnému textu, 

ich interpretácia a aj uvedenie do kontextu. Takýchto je niekoľko 
aktuálnych príspevkov k mapovaniu osobností a dejín Trnavskej 

univerzity. Dopĺňajú tak skromnú edičnú činnosť Ústavu dejín Tr-
navskej univerzity z trochu iného pohľadu.

Martin Jurčo; reprofoto: Ladislav Tkáčik
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Aká matka, taká Katka 

Miroslava Kuracinová Valová

Staré príslovie naozaj najlepšie 
vystihuje podstatu súčasnej expo-
zície, lebo v skutočnosti ide o spo-
ločné vystúpenie dvoch umelkýň 
– sochárok, mamy a dcéry, Erny 
Masarovičovej (1926 – 2008) a Ka-
taríny Kissoczy (1956). Ich diela 
vznikali v priestore jedného atelié-
ru, ktorý K. Kissoczy, výtvarníčka 
a scénografka, začala používať 
v roku 2009 po návrate z Prahy. 
Fotografie jeho „pracovného čara“ 
zároveň dopĺňajú výstavu troj-
rozmerných objektov. Autorom 
čiernobieleho fotografického cyklu 
je bratislavský umelecký fotograf 
Anton Sládek. Kurátorkou projek-
tu, ktorý už uviedla Galéria M. A. 
Bazovského v Trenčíne a Oravská 
galéria v Dolnom Kubíne, je Ela 
Porubänová. 
Materiál, ktoré obe umelkyne 
oslovil, je na prvý pohľad trochu 
„neženský“, keďže ide o kov, ktorý 
zvárajú a ohýbajú, sem-tam dopĺ-
ňajú sklom. Dcéra Katarína ho aj 
„farbí“ rôznymi odtieňmi komaxitu. 
Dnes už môže navzájom komuni-
kovať iba ich tvorba, ale aj keď jej 
vzopätia delia od seba desaťročia 
(veď vrcholné diela E. Masarovičo-
vej vznikali v 60. až 90. rokoch a K. 
Kissoczy tvorí dodnes), aj v priesto-
re GJK sa im rozhovor výborne darí. 
Jedna pre druhú tvoria pozadie, 
ktoré dá vyniknúť tomu najlepšie-

mu v popredí. Práce E. Masarovi-
čovej, jednej z prvých absolventiek 
monumentálneho sochárstva na 
VŠVU, sú záležitosťou surového 
materiálu, plátového železa, stri-
haného, ohýbaného a zváraného 
s priznaním týchto technických 
postupov. V komornej tvorbe do-
kázala do tohto materiálu preniesť 
nehu a estetiku jednoduchého 
tvaru ľudskej postavy, hudobného 
nástroja, abstrakcie či živočíšnej 
ríše. Niekedy ide o „drobnosti“ 
doplnené drôtom či kúskami cínu, 
striebra a skla. Jej sochárska me-
dailérska tvorba bola oceňovaná 
na medzinárodných podujatiach. 
Preslávila sa však realizáciami pre 
verejné priestory, napr. zváraný-
mi monumentálnymi dielami pre 
sídliská (Košice), vytvorila aj reliéf 
umiestnený v budove Hlavnej po-
šty v Bratislave. Dnes jej tvorba, 
„poznačená“ tým najlepším z „re-
troestetiky“ 60. rokov, znovu silne 
rezonuje a oprávnene priťahuje 
pozornosť, a stáva sa súčasťou 
mnohých domácich i zahraničných 
umeleckých zbierok.
Diela K. Kissoczy sú viac založené 
na „odpadovom materiáli“, želez-
ných matriciach, negatívoch po 
súčiastkach vystrihnutých pneu-
matickými priemyselnými strojmi. 
Originálne odhalila krásu a poten-
ciál plátov kovu, ktoré kumuluje, 

ohýba, dopĺňa privarenými plátmi 
železa, natiera práškovou farbou 
a vypaľuje. Niektoré diela majú 
tiež blízko k dizajnu 70. rokov 20. 
storočia, ich výrazná farebnosť 
i celkové vyznenie však posúva ich 
význam smerom k postmoderne.
V exteriéri Galérie Jána Koniarka 
už od apríla 2017 prezentujú jej 
žiarivo farebné, kineticky roz-
pohybované objekty, ktoré náv-
števníkom ponúkajú ozvláštnený 
pohľad do záhrady galérie, ako aj 
prísľub ďalších objavov na súčas-
nej výstave. Skúste sa aj na vlast-
né oči presvedčiť, že jablko nepa-
dá ďaleko od stromu. Zásluhou 
K. Kissoczy je nielenže zachovaný 
pôvodný ateliér E. Masarovičovej 
v Bratislave, ale dcéra umelkyňa 
pokračuje v matkinej umeleckej 
tradícii a každoročne tu uspora-
dúva tvorivé sympóziá na počesť 
svojej mamy. 

Napísal celkovo štyri diela rôzneho 
obsahu, venujú sa zväčša histo-
rickým témam. Ako hovorí prekla-
dateľka Katarína Karabová, jedno 
z diel sa venuje portrétom štyrid-
siatich ôsmich uhorských panovní-
kov prostredníctvom krátkych epi-
gramov. „Z príhovoru, ktorý nájde-
me v úvode diela, sa dozvedáme, 
že básnik vychádzal z historickej 
publikácie svojho predchodcu La-
dislava Turóciho,“ hovorí K. Kara-
bová, ktorá sa venuje na univerzite 
najmä novolatinskej literatúre. 
„František Babaj ovládal umenie 
veršovania. Možno aj to využili 

niekdajší predstavitelia univerzity 
Štefan Katona a rektor Mikuláš 
Schmidt. Boli pôvodcami myšlien-
ky vytvoriť takéto dielo a iniciovali, 
aby ho F. Babaj napísal. Ten sa 
v úvode priznáva, že vo veci his-
torickej pravdy ho nemá nik brať 
na pranier. Keďže publikácia mala 
byť určená najmä študentovi, sú 
to najdôležitejšie veci, ktoré by 
čitateľ, zrejme študent, mal ovlá-
dať. Básnik si z faktografie vyberá 
pozitívne i negatívne zafarbené 
skutky. Každý epigram je zložený 
z informácie o panovníkovi, zo 
samotného epigramu, a informácií 

o živote panovníka, napríklad, kde 
a kedy zomrel a kde je pochovaný. 
Uvádzajú sa tam napríklad skutky, 
ktoré si Babaj vyberal na základe 
náklonnosti k panovníkovi – ako 
pristupoval k otázke náboženstva, 
boju proti Turkom, podpore litera-
túry a umenia,“ hovorí Karabová. 
Najprv si naštudovala pôvodné 
dielo L. Turóciho, potom preložila 
Babajov text a prostredníctvom 
odkazov uviedla faktografiu do 
kontextu. V budúcnosti by na uni-
verzite chceli preložiť a sprístupniť 
súčasnému čitateľovi celé Babajo-
vo dielo. 

To je výstižný názov výstavy z tvorby matky a dcéry, ktorá bude do 
27. augusta 2017 otvorená v Kopplovej vile Galérie Jána Koniarka. 
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Mgr. Ján Mička, foto: Jozef Škoda

V Spolku sv. Vojtecha bola inaugurácia 
známky Andrej Radlinský

Keďže Andrej Radlinský bol hlavnou 
osobnosťou pri zakladaní Spolku 
svätého Vojtecha, slávnostná inau-
gurácia novej poštovej známky 
v emisii Osobnosti sa nemohla konať 
na inom mieste ako v historickej 
zasadacej sále Spolku svätého Voj-
techa v Trnave. To, že bol Andrej 
Radlinský významnou osobnosťou 
národných dejín Slovenska, potvrdila 
aj účasť mnohých významných hostí 
na inaugurácii a program slávnosti. 
Inaugurácii predchádzala homília 
v kaplnke SSV, kde sv. omšu celeb-
rovali riaditeľ SSV Trnava mons. Ivan 
Šulík s predsedom Spoločenstva sv. 
Gabriela  Jánom Vallom a tajomní-
kom SSV ThLic. Danielom Dianom. 
Po jej skončení už mnoho záujem-
cov o príležitostnú poštovú známku, 
poštovú pečiatku znázorňujúcu 
historickú bránu do budovy spolku 
od Františkánskeho kostola využíva-
lo poštový priečinok bratislavského 
POFIS-u na kúpu známky, obálky 
1. dňa a vyhotovenie analogickej 
pohľadnice vydanej Spolkom sv. 
Vojtecha. O 14. hodine sa začala 
slávnosť inaugurácie. Medzi hosťami 
podujatia boli generálna riaditeľka 
kancelárie ministra dopravy, vý-
stavby a reg. rozvoja SR Kornélia 

Kasanická s riaditeľkou odboru poš-
tových služieb ministerstva Ing. Jar-
milou Brichtovou. Rodisko Andreja 
Radlinského reprezentoval primátor 
Dolného Kubína Mgr. Roman Mate-
jov a poslanec mestského zastupi-
teľstva Dolného Kubína, dlhoročný 
filatelista MUDr. Juraj Štefák. Prítom-
ní boli i zástupcovia úradu Trnav-
ského samosprávneho kraja a Mesta 
Trnavy. Nechýbali filatelisti zo Žiliny, 
Bytče, Trenčína, Piešťan, Senice...
Novú poštovú známku s portrétom 
Andreja Radlinského predstavil ve-
rejnosti Mgr. Martin Vančo, PhD., 
vedúci Poštovej filatelistickej služby 
Bratislava, ktorý vysvetlil spoločen-
ské a historické dôvody vydania 
známky, ako i technické okolnosti, 
zaujímavé najmä filatelistov. Zdô-
raznil, že pri vzniku portrétu bol 
rozhodujúci faktor autenticity a ver-
nosti tomu, aký Andrej Radlinský 
v skutočnosti naozaj bol. „Známka 
vyšla v ryteckej transkripcii Ľubomí-
ra Žáleca, mladého talentovaného 
rytca, ktorý sa vo svojej tvorbe usi-
luje priblížiť majstrovstvu starých 
oceľorytcov,“ ocenil M. Vančo prácu 
Ľ. Žáleca, ktorý sa však inaugurácie 
nemohol zúčastniť. Na tlačovom liste 
sú dve štvorice známok s portrétom 

A. Radlinského, medzi ktorými je 
symbol SSV s príslušným textom. 
Motívom pečiatky na FDC (obálka 
1. dňa) je kaligrafický motív knihy, 
ktorý súvisí s vydavateľskou činnos-
ťou Spolku sv. Vojtecha.
Autorom známky a FDC pečiatky 
je doc. akademický maliar Róbert 
Brun, ktorý pri tvorbe portrétu 
vychádzal z dobovej kresby malia-
ra J. Vilímka, zhotovenej vo Viedni 
a zobrazenej v časopise Slovenské 
pohľady v roku 1887.
„Materiál, ktorý som mal k dispozí-
cii, bol v zúženej ponuke, litografia 
nebola v dobrej kvalite, išlo teda 
o akúsi rekonštrukciu osobnosti 
Andreja Radlinského,“ vysvetlil na 
inaugurácii známky uznávaný vý-
tvarník Róbert Brun, ktorý už bol 
autorom jedného „tirnavika“, keďže 
k hudobnému festivalu Dobrofest, 
konaného pred rokmi každoročne 
v Trnave, bol autorom známky Gi-
tara Dobro na počesť jej vynálezcu 
J. Dopyeru. Na slávnosti odovzdal 
predseda trnavského klubu filate-
listov Miroslav Baluška R. Brunovi 
kyticu kvetov. 
Prínos Andreja Radlinského vy-
zdvihol vo svojom prejave riaditeľ 
Spolku svätého Vojtecha mons. Ivan 

Možno povedať, že Trnavčania 
nespomínajú v dobrom rok dátumu 

s tromi „šťastnými“ sedmičkami. 
Nemôžu zabudnúť, že cisárovná 
Mária Terézia v r. 1777 rozhodla 

o zrušení Trnavskej univerzity a jej 
presťahovaní do Budína. Mária 

Terézia sa narodila pred 300 rokmi 
v r. 1717 a o sto rokov neskôr v r. 
1817 sa narodil v Dolnom Kubíne 

Andrej Radlinský. Tento súbeh sed-
mičiek však za nešťastný nemôže-

me pokladať, lebo Slovenská pošta, 
a. s., vydala v piatok 7. 7. 2017 pri 
príležitosti 200. výročia narodenia 
tohto kňaza, jazykovedca, zakla-
dateľa a vydavateľa Katolíckych 

novín, náboženskej a pedagogickej 
literatúry poštovú známku s jeho 

portrétom. 
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Jaroslav Lieskovský, foto: František Uhrovič

Jeseň života s podmanivou tenisovou raketou 
Turnaj k sedemdesiatinám športového nestora Cyrila Lukačoviča na antukových dvorcoch Areálu zdra-
via v Trnave-Modranke

Cyril Lukačovič sa s tenisovou 
raketou začal kamarátiť až ako 
dvadsaťosemročný. Samozrejme, 
v rekreačnej podobe. Biely šport 
ho čoraz viac priťahoval do osí-
diel. Popri profesii stavbárskeho 
inžiniera nachádzal na kurtoch 
príjemný relax. Takmer celú 
hráčsku kariéru strávil vo farbách 
Trnavy-Modranky. Do zostavy 
tamojšej TJ Stavbár OSP patril aj 
v osemdesiatom ôsmom roku. 
Partia z predmestia slovenského 
Ríma vtedy triumfovala v desia-
tej edícii dlhodobej Trnavskej 
tenisovej ligy pracujúcich. Pod 
vedením nehrajúceho kapitána 
Karola Duffeka uspel najlepší 
regionálny tím aj v krajskom kole 
odborárskej súťaže. Naostatok 
prišiel víťazný zásah na najvyššej 
úrovni. „Nad Slovenskou filmo-
vou tvorbou, najlepším celkom 
mestskej ligy v Bratislave, sme 
v celonárodnom finále vyhrali 3:
0,“ oprášil Lukačovič nezabud-
nuteľný zážitok.
Čas neúprosne plynie. Tiež náš-
mu tenisovému nestorovi. Toto 
leto sa snúbilo na dvorcoch 
Areálu zdravia ŠK Modranka 
s nevšedným turnajom vo štvor-
hre za účasti desiatich párov. 
Tenisových kamarátov si naň 
pozval sedemdesiatnik Cyril Lu-
kačovič (* 1. 2. 1947). Prirodzene, 
priestor dostali aj spomienky. 

Napríklad na májový VIP-turnaj 
v areáli TC Empire Trnava. Tento 
rok ho vyhrala dvojica C. Lukačo-
vič – T. Boleman. A pritom ešte 
predvlani si Cyril pomáhal pri 
chôdzi s barlami. S pribúdajú-
cimi rokmi ho totiž začali kváriť 
nemalé zdravotné problémy. 
Viackrát musel zaklopať na dvere 
lekárskych ordinácií. Pod skal-
pel išiel s ramenom aj nohou. 
Umelý kĺb, kardiostimulátor či 
implantáty v ramene mu dokonca 
pomohli k návratu do aktívneho 
telovýchovného diania. Jeseň ži-
vota teda môže naďalej tráviť so 
svojou obľúbenou raketou.
Jubilant so siedmimi krížikmi na 
pleciach vyrozprával pre Novin-

ky z radnice nevšednú príhodu. 
Dcérka, bývalá tenistka Slávie 
Trnava, sa vydala do Talianska. 
Rovnakú športovú záľubu zdedi-
la aj jej ratolesť. „Počas jedného 
z tréningov vo Florencii sa moja 
deväťročná vnučka pochválila 
koučovi, že jej slovenský dedko 
akurát vyhral turnaj a dekorovala 
ho Jelina Svitolinová. Samozrej-
me, tréner to považoval za detský 
výmysel. Uveril, až keď mama 
jej doma preložila do talianči-
ny internetový článok. Tiež sa 
v ňom písalo o Trnavskej teniso-
vej akadémii, ktorej členkou je 
i spomínaná ukrajinská hráčka 
svetového kalibru,“ dodal Cyril 
Lukačovič s úsmevom.  

Cyril Lukačovič v spoločnosti manželky Jozefíny a členiek medzinárodnej Empire Tennis 
Academy. Do trnavskej akadémie patrí aj chýrna Ukrajinka Jelina Svitolinová (v strede).

Šulík. „Radlinský vynikal mimo-
riadnym organizačným talentom, 
prezieravosťou a cieľavedomosťou. 
Vytrvalo presadzoval zavedenie 
slovenského vyučovacieho jazyka 
do základných i stredných škôl, 
obhajoval a vydával slovenskú tlač, 
náboženskú i pedagogickú litera-
túru, podieľal sa na tvorbe nového 
jazykového úzu,“ uviedol.  
Andrej Radlinský bol aj organizátor 
náboženského i kultúrneho života. 

Usiloval sa o kultivovanie a pozdvih-
nutie slovenského jazyka i národa 
a pokladá sa za významnú osobnosť 
histórie Slovákov. V Trnave, v Kú-
toch, kde zomrel, a v meste Dolný 
Kubín sú po ňom pomenované  ulice 
a v Dolnom Kubíne Cirkevná spoje-
ná škola.
Z účasti na slávnosti inaugurácie sa 
ospravedlnil predseda výboru SSV 
mons. Ján Orosch, trnavský arcibis-
kup, ktorý účastníkom inaugurácie 

poslal pozdravný list. Prítomným ho 
prečítal mons. Daniel Dian, tajomník 
SSV. Riaditeľ Spolku svätého Vojtecha 
pozval prítomných na záver slávnosti 
na čašu omšového vína. Program 
slávnosti spestrilo aj mimoriadne 
vydanie Katolíckych novín, venované 
pamiatke A. Radlinského.
Hostia na záver položili veniec k pa-
mätnej doske zakladateľovi SSV An-
drejovi Radlinskému, ktorá je na prie-
čelí budovy na Radlinského ulici.  

šport
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Koncom jari 1992 privítal Areál 
zdravia v Modranke štyri policaj-
né mužstvá na futbalovom turnaji 
O pohár primátora mesta Trnavy. 
Odvtedy ešte ani jeden rok toto 
podujatie nepauzovalo. Ba na dô-
važok, pred šiestimi rokmi pribudla 
do programu aj súťaž kolkárok 
z partnerských miest. Od samého 
zrodu až doteraz stojí v čele or-
ganizačného štábu tá istá dvojica 
príslušníkov domácej mestskej 
polície, Igor Keleši (náčelník) a Pa-
vol Boďa.
Za nami je aktuálny dvadsiaty 
šiesty športový deň. Jedinému te-
lovýchovnému festivalu takéhoto 
druhu na Slovensku aj tentoraz 
žičilo počasie. Lanský primát ob-
hájili futbalisti Mestskej polície 
Hodonín. Juhomoravský celok vo 
finále vyhral nad usporiadajúcou 
MsP 3:1. Bronzovú priečku obsadi-
la Straž miejska v Zabrzu (Poľsko). 
Nepopulárne štvrté miesto, po sérii 
pokutových kopov, zostalo pre 
severomoravský tím z Bohumína. 
Všetky štyri duely na kvalitnom 

trávniku rozhodovalo skúsené trio 
Jozef Šmidovič, Tibor Santa a Ru-
dolf Frič. 
Z rúk viceprimátora mesta Trnavy 
Mateja Lančariča a jeho poľského 
partnera Jana Pawlucha z družob-
ného mesta Zabrze prevzali vecné 
ceny aj účastníčky kolkárskej sú-
ťaže. Najvyšší bodový súčet (602) 
mali mestské policajtky z Bohumí-
na. Druhé miesto pripadlo host-
kám z trnavského MsÚ (572). Ďal-

šie poradie: 3. Krajské riaditeľstvo 
policajného zboru Trnava (558), 4. 
MsP Trnava (543), 5. Straž miejska 
v Zabrzu (500). Poradie jednotliv-
kýň: 1. Ľubica Králiková (Mestský 
úrad Trnava, 192), 2. Lenka Šedivá 
(MsP Trnava, 185), 3. Andrea Uh-
líková (KR PZ SR, 171). Usporiada-
teľské liace v súťaži kolkárok držala 
rozhodcovská dvojica Vladimír 
Baričič (MsP v Trnave) a Jozef Krá-
ľovič (ŠK Modranka). 

Jaroslav Lieskovský, foto: Marián Bartoš

Medzinárodný športový deň mestských polícií
Futbalový turnaj MsP sa hral v Trnave-Modranke už dvadsiaty šiesty raz bez prerušenia, víťazný po-
hár putoval do Hodonína

Trnavská zostava športových súťaží v Modranke.

Pred štyridsiatimi rokmi, 2. sep-
tembra 1977, vznikol v Trnave Klub 
rekreačného behu, vôbec prvý vo 
vtedajšom Československu. Me-
todicky zastrešoval čoraz počet-
nejšiu komunitu, ktorá sa upísala 
džogingu. Tiež pomáhal zakladať 
a organizovať bežecké podujatia 
v celom trnavskom regióne. Naše 
starobylé mesto sa v tom čase 
stalo celoslovenským centrom 
tejto pohybovej aktivity zdravia. Aj 
takéto myšlienky vyslovil vo svo-
jom referáte na Olympijskom dni 
v susednom Ružindole bývalý re-
prezentant v behoch na dlhé trate 
a organizátor masovej telovýchovy 
Anton Javorka. Pod jeho vedením 

Jaroslav Lieskovský, foto: Marta Országhová

Klub rekreačného behu v Trnave jubiluje
Pestrá oslava olympizmu, ktorý zastrešuje všetky vekové skupiny

Michal Puškár v rozhovore pre Mestskú televíziu Trnava.
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Mestský atletický štadión Antona 
Hajmássyho bol tretí rok po sebe 
dejiskom medzištátneho merania 
síl. Po predošlých stretnutiach 
reprezentačných výberov dievčat 
i chlapcov do osemnásť a do šest-
násť rokov zavítali na Sláviu atle-
tické nádeje U20. Kvôli nedostatku 
voľných víkendových termínov 
sa súťažilo netradične vo štvrtok, 
no úrovni pretekov to vonkoncom 
neprekážalo. Obe juniorské kla-
sifikácie ovládla Česká republika. 
Druhý najvyšší súčet bodov na-
zbieralo Maďarsko, tretie skončilo 
Slovensko a štvrtá priečka zostala 
pre Slovinsko. Domáci Atletický 
klub AŠK Slávia mal v nominá-
cii SR dvoch zástupcov, Kristínu 
Haršányovú a Mateja Lánika. Vo 
výprave ČR sa na trénerskom poste 
predstavila aj bývalá vynikajúca 
atlétka Šárka Kašpárková. Vo vit-
ríne opatruje poriadnu hŕbu me-
dailí z vrcholných podujatí. Práve 
pred dvadsiatimi rokmi získala 
v Aténach jeden z najcennejších 
úspechov, keď vyhrala majstrovstvá 
sveta v trojskoku žien. 
Ďalší bonbónik ponúkne kráľovná 
športov svojim trnavským obdivo-
vateľom v utorok 29. augusta. Pôjde 
o štvrté kolo slovenskej atletickej 
ligy mužov a žien. Pred rokom tri-
umfovali na našom štadióne obe 
družstvá nitrianskeho ŠK ŠOG. 

Súčasťou pestrého programu bude 
na conipurovom ovále 44. ročník 
Štítu mesta Trnavy v behu žien na 1 
500 metrov. Lanský súboj v lokalite 
Na rybníku suverénne vyhrala mo-
ravská atlétka Petra Vašinová (AK 
Šternberk, 4:36:31). Rekordný čas 
4:18:47 min má však vo vlastníctve 
Lucia Hrivnák Klocová z Martina. 
Zverenka Pavla Slouku ho dosiahla 
na slávistickom štadióne v sobotu 
8. augusta 2015, hoci skúsená re-
prezentantka z metropoly Turca sa 
v to popoludnie musela popasovať 
v Trnave aj s veľkou horúčavou. 
Nový rekord v tejto známej bežeckej 
súťaži videlo tamojšie publikum po 

úctyhodných dvadsiatich siedmich 
rokoch! Ten predošlý (4:30,4 min) 
si zaslúžila ešte na škvarovej dráhe 
Žilinčanka Mária Starovská.
A napokon spomienka na prvého 
trnavského atléta, ktorý sa zúčastnil 
olympijských hier. Diskár a oštepár 
František Ješina, odchovanec gym-
naziálneho telocvikára Františka 
Richtera, sa v našom meste narodil 
19. augusta 1887, teda pred sto 
tridsiatimi rokmi. Ješina štartoval na 
londýnskych OH 1908 vo výprave 
Uhorska. Na svojom konte mal tri 
olympijské disciplíny: hod diskom 
voľným aj gréckym štýlom, hod 
oštepom voľným štýlom. 

Jaroslav Lieskovský, foto: zdroj AK Slávia

Juniorská atletika v Trnave medzištátne
Koncom augusta uvidíme na Slávii štvrté kolo celoštátnej ligy mužských a ženských družstiev, chýbať 
nebude ani Štít mesta Trnavy

Tohtoročný šiesty júl pridal do kroniky trnavskej atletiky vydarené medzištátne stretnutie 
juniorov a junioriek zo štyroch krajín.

už rovné štvrťstoročie jestvuje 
medzinárodná olympiáda detí 
a mládeže Kalokagatia. Tiež od 
samého zrodu v polovici deväť-
desiatych rokov sedí A. Javorka na 
predsedníckom stolci Trnavského 
olympijského klubu.
Priestor mali v tomto letnom čase 
i viaceré tradičné akcie. Na pešej 
zóne pred mestskou radnicou 
napríklad dostal zelenú trnav-
ský príspevok do celosvetového 
Behu olympijského dňa. Vyhrala 
ho desaťčlenná miešaná štafeta 
z piešťanského Gymnázia Pierra 

de Coubertina. Symbolický pri-
mát si teda zaknihovali študenti 
školy, ktorá je pomenovaná po 
zakladateľovi novodobých olym-
pijských hier.
Z ďalších pozvánok uveďme šty-
ridsiaty diel Špačinského troju-
holníka. Úspešne sa v ňom pred-
stavil celý 115-členný pelotón. Na 
desaťkilometrovej bežeckej trati 
zo Špačiniec do Trnavy a späť tri-
umfoval trnavský vytrvalec Michal 
Puškár. Presvedčivým spôsobom 
zopakoval prvenstvo spred troch 
rokov. Medzi ženami si víťaznú 

šerpu odniesla Ostravčanka Adéla 
Esentierová, matka dvoch malých 
detí. V týchto vidieckych prete-
koch bola najrýchlejšia aj vlani. 
Jednotlivé kategórie jubilejného 
ročníka dekorovala slávna špa-
činská rodáčka Anka Chmelková-
-Blanáriková, majsterka Európy 
v behu na 400 metrov z Budapešti 
1966. Dodajme, že mladšiemu 
z bratov Puškárovcov patril cenný 
piedestál aj v polovici júna, keď 
nenašiel premožiteľa v Záhorác-
kom maratóne, ktorý mal štart 
a cieľ v Senici. 
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Gorazd Kollárik, foto: Vincent Černák, http://www.c7c5.com

Kráľovská hra sa stala jeho celoživotnou vášňou
Hovorí sa, že „niekto má rád holky a iný dolky“. Trnavský rodák a mnohoročný obyvateľ kráľovského mes-
ta Jozef Veselský (* 1942) má inú celoživotnú záľubu – šachová hru, pri ktorej využíva svoje nadpriemerné 
kombinačné i logické schopnosti. Bývalý dlhoročný pracovník trnavskej ŽOS-ky ani v seniorskom veku neod-
ložil šachovú súpravu do kúta, ale sa snaží nájsť si každý deň chvíľu času na štúdium šachovej teórie alebo 
prehrať si zaujímavú šachovú partiu a popritom sa ešte starať aj o svoju chorú manželku. Našťastie, má aj 
pomoc od svojich štyroch detí. Pri príležitosti jeho významného životného jubilea sme ho požiadali o rozhovor.
 Kto vás naučil hrať šach a koľ-
ko ste mali vtedy rokov?
- Bol to otec, keď som mal asi se-
dem rokov.
 Čím vás priťahuje kráľovská hra?
- Nespočítateľným množstvom kom-
binácií, ktoré mi umožňujú využiť 
moje logické myslenie, a tak zamest-
nať mozgové bunky, aby nezaháľali, 
lebo človek sa v mojom veku musí 
snažiť oddialiť pravdepodobnosť 
vzniku Alzheimerovej choroby, ktorej 
by som sa nechcel dožiť.
 Ktoré svoje šachové úspechy 
považujete za najdôležitejšie?
- Úspechov bolo viacero. Pamäť 
mám ešte dobrú, ale pri ich vyme-
núvaní si vypomôžem aj mojou 
šachovou kartotékou: na Majstrov-
stvách v bleskovom šachu v Bratisla-
ve r. 1975 zisk druhého miesta, na 
Majstrovstvách ČSSR železničiarov 
v R. Tepliciach r. 1980 som bol prvý, 
niekoľkokrát som reprezentoval ČSSR 
a SR v súťažiach 6-členných tímov 
železničiarov na majstrovstvách sveta 
(Sofia 1985 – 5. m., Francúzsko 1992 
– 2. m., Drážďany 2000 – 6. m., 
Piešťany 2004, Č. Budějovice 2008, 
Varna 2012 – 6. m.) v súťažiach 
jednotlivcov na Majstrovstvách SR r. 
1970 v Starom Smokovci som obsadil 
5. miesto, v Prešove r. 1978 som bol 
štvrtý, na Majstrovstvách ČSSR 1986 
som bol v tíme Lok. Trnava, ktorá 
v súťaži osemčlenných družstiev 
zvíťazila, v tíme Zentivy Hlohovec 
r. 2003 sme v extralige obsadili 1. 
miesto, v rokoch 1990 až 1996 som 
hral v Nemecku 2. ligu, tiež som nie-
koľkokrát hral aj na turnajoch Tirna-
via, a tak by som v štatistike mohol 
pokračovať aj ďalej, ale nebudem 
čitateľov zaťažovať. 
 Za ktoré šachové kluby ste 
doteraz hrali a za ktorý hráte 
v súčasnosti?
- Bolo ich viacero. Budem sa ich 
snažiť vymenovať všetky: Od r. 

1963 až do r. 1990 som hral za 
Lokomotívu v Trnave, potom v Šali, 
Hlohovci, Brne, P. Bystrici, Bor-
šiciach, Sudoměřiciach, Gbeloch 
a tiež 2. ligu v Pandorfe (Rakúsko). 
Aj teraz, v mojom pokročilom veku, 
keď mi to zdravie dovolí, chodím 
hrať 2. a 3. ligu do Orechovej Po-
tône.
 Sledujete šachovú rubriku v NzR 
a aký máte na ňu svoj názor?
- Ako správny trnavský lokálpatriot si 
pravidelne prečítam Novinky z rad-
nice vrátane šachovej rubriky. Som 
hrdý na to, že sa v časopise života 
a kultúry v Trnave našlo dostatok 
miesta aj pre šachové okienko, čo 
nám šachistom už mnoho rokov 
chýbalo. Veď kde inde si napríklad 
ešte spomenú na dávnu slávu ša-
chových festivalov Tirnavia – a nám 
seniorom to pripomenie roky, keď 
sme boli mladší a zdravší. Tiež mu-
síme myslieť aj na mládež, ktorá nás 
nahradí za šachovými stolmi. Šacho-
vý diagram môže zaujať pozornosť 
mladého človeka, ktorý sa možno 
rozhodne venovať tejto logickej hre 
aj profesionálne, ak bude mať na to 
potrebné predpoklady. Tak ako ste 
už raz v mesačníku správne napísali, 
že kráľovská hra a kráľovské mesto 
majú určite niečo spoločné. Bodaj by 
šachová rubrika aj s časopisom vydr-
žali ešte mnoho rokov!
 Myslíte si, že šachová rubrika 
v lokálnej tlači môže mať vplyv 
na popularizáciu šachu medzi 
obyvateľstvom?
- Ani trochu o tom nepochybujem, 
hoci niektorí túto skutočnosť trochu 
podceňujú, lebo časopis sa dostáva 
do rúk obmedzenému počtu čita-
teľov, ale dá sa čítať aj na webovej 
stránke mesta Trnavy. Čo oči nevi-
dia, srdce nepoteší. Tak sa to hovorí 
a iste to platí aj pre šachovú rubriku, 
ktorú ale musí niekto pravidelne 
pripravovať aj s komentovanou par-

tiou alebo šachovou skladbou na 
riešenie. Problémom je, že v novi-
nách a časopisoch ani nemajú veľký 
záujem o propagáciu šachu medzi 
čitateľmi, lebo obyčajne redaktorov 
takáto hra nezaujíma a ani jej ne-
rozumejú.
 Hráte ešte aj korešpondenčné 
šachové súťaže?
- Hral som podobne ako v prak-
tickom šachu individuálne, ale aj 
súťaže družstiev, kde sme v štvor-
člennom tíme Slovakofarmy Hloho-
vec obsadili dvakrát v 1. lige druhú 
priečku. Od r. 1990 už nehrám, keď 
som zistil, že prehrávam partie aj 
so slabými hráčmi, za ktorých hrali 
šachové počítače alebo programy. 
To ma veľmi znechutilo, hoci ko-
rešpondenčný šach mi pomohol 
hlbšie vniknúť do teórie otvorení, 
strednej hry i koncoviek kráľovskej 
hry. Určité obdobie som sa venoval 
aj kompozičnému šachu.
 Aký je váš názor na zavádza-
nie šachu do škôl ako povinný 
alebo nepovinný predmet?
- Môžem len odporúčať. Rozhod-
nutie akou formou ponechávam na 
pedagógoch a odborníkoch z minis-
terstva školstva, ale projekt Šach do 
škôl už bol úspešne rozbehnutý a dú-
fam, že aj tak pokračuje ďalej, lebo 
logické myslenie potrebujú naše deti 
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Jedným z dôkazov o tom, že kráľov-
ská hra môže mať až magickú prí-
ťažlivú silu, je trnavský šachista Jozef 
Veselský (*20. 9. 1942), ktorý sa 
tejto logickej hre venuje už takmer 
celý život. Najviac však praktickému 
– hranému šachu, ktorý hral nielen 
v súťažiach jednotlivcov, ale aj druž-
stiev. Z jeho bohatého partiového 
materiálu sme vybrali jednu, ktorá 
sa hrala v 3. lige skup. A2 31. 10. 
2010, kde bol vtedy jeho súperom 
s čiernymi figúrami súčasný prezi-
dent Slovenského šachového zväzu 
František Jablonický z Trnavy. Do 
„partiára“ si protihráči zapísali na-
sledovné ťahy leningradského va-
riantu holandskej obrany (A81):
1.d4 f5 2.g3 Jf6 3.Sg2 g6 4.Jf3 Sg7 
5.0-0 d6 6.c4 0-0 7.Jc3 De8 8.Sf4 h6 
9.d5 c5 10.Dc2 g5 11.Sd2 Jh5 12.e3 
Sd7 13.Vae1 Ja6 14.a3 Jc7 15.Je2 
b5 16.b3 Vb8 17.Vb1 e5 18.d:e6 S:
e6 19.Sa5 De7 20.Jd2 Jf6 21.Jc3 a6 
22.Vfd1 Vfd8 23.Sf1 Jfe8 24.e4?! 
(24.Sd3! b:c4 25.b:c4 Df7 26.Jd5 S:
d5 27.c:d5 f4 28.Sg6 Dd7 29.Sf5 
De7 30.e:f4 g:f4 31.Ve1 Df6 32.g:f4 
s výhodou bieleho.) 24. - f4 25.Jd5 
Df7 26. Sc3 J:d5 27.c:d5 f:g3 28.h:
g3 (28.d:e6?? D:f2+ 29.Kh1 D:h2 
mat.) 28. - Sg4 29.Ve1 Jf6 30.Sg2 Jd7 

31.S:g7 D:g7 32.f3 Sh5 33.Vf1 Sg6 
34.Db2 Vf8 35.D:g7 K:g7 36. f4 g4 
37.Vbc1 Vbc8 38.Vfe1 Vfe8 39.a4 
Ve7 40.a:b5 a:b5 41.Sf1 Vb8 42.Va1 
Jf6 43.Sg2 Vbe8 44.e5 Jd7 45.e6 Jf6 
46.Va6 Vd8 47.Vea1 Sd3 48.Vc6 c4 

49.b:c4 S:c4 50.J:c4 b:c4 51.V:c4 
h5 52.Va6 Vb7 53.Vc2 Je8 54.Vca2 
Vdb8 55.Va7 Kf8 56.Se4 Ke7 (Pozri 
diagram!) 57.Va8? V:a8 58.V:a8 Jf6 
59.Sg2 Vb1+ 60.Kh2 Vb7 61.Vh8? 
(61.Va2!) 61. - Vb2 62. Kg1 Vb1+ 

Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
GK

šport

Záver šachovej partie: Veselský – Jablonický, SVK 3. liga, postavenie po ťahu 56. - Ke7 (8 - 7)

ako soľ, aby nám zo škôl nevychádzali 
len chodiace encyklopédie.
 Koľko hodín denne sa venujete 
šachu?
- Je to nepravidelne, ale viacej pred 
šachovým turnajom, keď si pozriem 
súpisku prihlásených hráčov a pod-
ľa toho aj voľbu rôznych šachových 
otvorení. 
 Ako hodnotíte svoj výsledok na 
vašom poslednom šachovom turnaji 
– Majstrovstvách Slovenska seniorov 
v Tatranských Matliaroch? Koľko-
krát ste sa už na nich zúčastnili?
- Bolo to viackrát, v rokoch 2006 
a 2007 som dvakrát vyhral, ale tento 
posledný na prelome mája a júna 
tohto roka bol doteraz najnáročnejší, 
lebo sa tam zišla silná konkurencia, 
kde som v kategórii nad 65 rokov zo 76 
hráčov obsadil tretie miesto so ziskom 

sedem bodov z deviatich partií len so 
stratou pol bodu za víťazom. Čitatelia 
NzR si môžu prehrať jednu z mojich 
víťazných partií, kde mojim súperom 
s čiernymi figúrami bol Štefan Marsina: 
1.d4 d6 2.c4 Jf6 3.Jc3 Sf5 [3. - e5 4.Jf3 
Jbd7 (4. - e4 5.Jg5 Sf5 6.g4 S:g4 7.Sg2 
c6 8.Jg:e4 J:e4 9.S:e4 Jd7 10.Db3 Jb6 
11.d5 Vc8 12.Sf4 c:d5 13.S:d5 J:d5 =) 
5.Sg5 Se7 6.e3 0-0 7.Dc2 (7.Se2 c6 
8.0-0 Je8! =) 7. - c6 8.Sd3 h6 9.h4!? 
b5?! 10.d:e5 J:e5 11.J:e5 d:e5 12.0-
0-0 Da5, podľa partie Kasparov vs. 
Larsen, Tilburg 1981] 4.g3 Jc6 (4. - c6 
5.Sg2 e5 6.d:e5 d:e5 7.D:d8+ K:d8 8.Jf3 
Jbd7 9.0-0 Sb4 10.Sd2 Ve8 11.Vad1 
Sf8 12.Jg5 Sg6 13.Sh3, Rabinovič vs. 
Capablanca +/=, Moskva 1925) 5.Sg2 
Dd7 (5. - e5!? 6.Jf3 Dd7 7.0-0 Se7 8.d5 
Jb4 9.e4 J:e4 10.J:e4 S:e4 11.J:e5 d:e5 
12.S:e4 f5 13.Sg2 e4 14.Se3 0-0 15.f3 

e:f3 16.S:f3 Sd6 17.Dd2 f4 18.g:f4 Df5 
19.Vc1 Jd3 20.Vcd1 J:f4 =) 6.e4 Sg4 
7.f3 Sh5 8.Jge2 e5 9.d5 Ja5 10.Dd3 b6 
11.Se3 Jb7 12.0-0 h6 13.b4 g5?? (Po 
svojsky zahratom otvorení v staroin-
dickej obrane A53 sa čierny dopustil 
hrubej chyby, keď mohol ešte bojovať 
o remízu: 13. - Se7 14.f4 0-0 15.h3 Je8 
16.Dd2 a5 17.b5 f6 18.Vf2 Jc5 19.Vaf1 
Sg6 20.Jc1 Sf7 21.f:e5 f:e5 22.Kh2 Jf6 
23.Jd3 J:d3 24.D:d3 Sh5 25.Sf3 Sg6 +/
=, 23.S:h6 g:h6 24.V:f6 S:f6 25.V:f6 Se8 
26.V:f8+ K:f8 27.D:h6+ Dg7 28.Dh4 
Kg8 29.Jb3 J:b3 30.a:b3 Sd7 31.Jd1 Vf8 
32.Je3 Df7 33.Dg5+ Dg7 34.D:g7+ K:
g7 35.Jd1 Vh8 +/=) 14.f4 g:f4 15.g:
f4 Jg4 16.Sd2 e:f4 17.J:f4 Sg6 18.J:g6 f:
g6 19.Sh3 h5 20.e5 Dg7 21.S:g4 h:
g4 22.Sg5 Se7 23.Sf6 S:f6 24.e:f6 Dh7 
25.De2+ Kf8 26.Vae1 Df7 27.D:g4 Ve8? 
28.Ve7! a čierny sa vzdal. 
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Šport v skratke
(lies)

 SPOMIENKA NA LADISLAVA 
KMEČA – Medzi nezabudnuteľné 
osobnosti telesnej kultúry v našom 
meste i na celoslovenskej úrovni 
patril Trnavčan Ladislav Kmeč (* 21. 
8. 1947 – † 27. 1. 1990). Jeho životnú 
púť preťala v mladom veku zákerná 
choroba. Aktuálne si naňho spo-
míname pri príležitosti nedožitých 
sedemdesiatin. Keď v trnavskej Slávii 
odložil džudistické kimono, zasadol 
v tomto odvetví na predsednícky sto-
lec v rámci Slovenska. Tiež v malom 
Ríme sa funkcionársky činil. Svoje 
bohaté skúsenosti rozdával dlhý čas 
na poste vedúceho tajomníka okres-
ného výboru telovýchovy. Popritom 
trénoval v Slávii svojich džudistic-
kých nástupcov a ešte stačil kormid-
lovať celú žlto-modrú telovýchovnú 
jednotu, v tom čase najväčšiu v rám-
ci okresu. Pretože stál aj pri zrode 
Trnavského novoročného behu, 
tieto masové preteky s tridsaťročnou 
tradíciou nesú v prítomnosti názov 
Memoriál Ladislava Kmeča. 
 TENIS VOZIČKÁROV – Už 
dvadsiaty štvrtý raz sa hral medzi-
národný turnaj v tenise na vozíku, 
ktorý figuruje v termínovom kalen-
dári ako Slovakia Open. Na antu-
kových dvorcoch TC Empire Trnava 
štartovali zdravotne znevýhodnení 
športovci z rôznych končín sveta. 
Víťaznú trofej z dvojhry mužov 
získal argentínsky tenista Agustin 
Ledesma. Po setoch 6:3, 6:4 zostal 
na jeho finálovej rakete Holanďan 

Ricky Molier. Účastníkovi z krajiny 
tulipánov sa viac darilo vo štvorhre, 
kde uspel spolu so slovenským 
reprezentantom Marekom Gerge-
lym. V dramatickom finále zdolali 
poľsko-nemecký pár Kamil Fabisiak 
– Steffen Sommerfeld po setoch 6:
2, 2:6 a zápasovom tajbrejku 12:10. 
Singlový turnaj žien režírovala Fran-
cúzka Emmanuelle Morchová. Vo 
finálovom súboji poľahky premohla 
Argentínčanku Antonellu Pralongovú 
6:1, 6:2. Juhoameričanka však za-
bojovala v deblovom finále a vedno 
s krajankou Mariou Florenciou Mo-
renovou zdolali turnajové jednotky, 
švédsko-švajčiarsku dvojicu Rebecka 
Bellanderová – Nalani Buobová 2:6, 
6:1, zápasový tajbrejk 10:8. Trnavské 
podujatie bolo dotované sumou 
14-tisíc USD.

 TRNAVSKÝ KOLOTOČ – Dvad-
saťštyrihodinový beh na Slávii sa 
pod týmto názvom konal premiéro-
vo. Aj teraz mal charitatívny podtón. 
Štafety krúžili po kvalitnom asfalto-
vom okruhu okolo atletického šta-
dióna. Hlavne horúčava v priebehu 
dňa dokonale otestovala psychiku 
i kondičnú pripravenosť všetkých 
odvážlivcov v maratónkach. Cenné 
prvenstvo si odniesli Asfalťáci, strie-
bornú priečku obsadili Trnavskí Bílí 
Medvedi (partia otužilcov), bronzový 
stupienok mala v cieľovom vlastníc-
tve štafeta Different Athletics, štvrtá 
bola zostava Bernohy.she a na piatej 
pozícii finišoval Faurecia Running 
Team. Okrídlená veta o symbolickom 
víťazstve celého bežeckého pelotónu 
tentoraz platila dvojnásobne. 

Remíza. Ako mal v pozícii na dia-
grame biely správne pokračovať, 
aby doviedol partiu do vyhranej 
pozície? Otázku kladieme našim 
čitateľom – riešiteľom.
Pripájame ešte jednu ukážku 
z Jozefovho šachového majstrov-
stva: Milan Manduch – Jozef Vesel-
ský, SVK 2. liga (11. kolo) 1994:
1.f4 e5?! 2.e4 (Manduch neprijal 
výzvu Veselského na Frommov gam-
bit: 2.f:e5 d6 3.e:d6 S:d6 4.Jf3 Sg4 
5.e4 Jf6 6.Jc3 0-0 7.Sc4 c6 8.d3 Db6 
9.De2 Jbd7 10.Sb3 Vfe8 s výhodou 
pešiaka pre bieleho.) 2. - d5 3.e:
d5 e:f4 (Duelanti rozohrali s pre-

hodením ťahov jeden z variantov 
kráľovského gambitu - Falkbeerov 
protigambit C31.) 4.Jf3 Sd6 5.Sc4 Sg4 
6.0-0 Je7 7.d4 0-0 8.Jc3 Jd7 9.Sb3 Jf6 
10.Dd3 Sf5 11.De2 Jg6 12.Sd2 Ve8 
13.Db5 Jg4 14.Vae1 Je3 15.S:e3 V:
e3 16.Jd1 V:e1 17.V:e1 Vb8 18.Jf2 a6 
19.De2 h6 20.c3 Jh4 21.J:h4?! (21.Je4! 
J:f3+ 22.D:f3 Dh4 23.Vf1 Sg4 24.Df2 
D:f2+ 25.V:f2 Ve8 26.Sc2 b5 27.h3 
Sc8 28.b3 Vd8 29.J:d6 V:d6 30.V:f4 
V:d5 31.b4 Vd6 32.a4 Se6 33.a:b5 a:
b5 34.Sd3 Sd7 35.Ve4 Kf8 36.Ve5 
f6 37.Vc5 c6 38.Kf2 Ke7 39.Se4 f5 
40.Sf3 g5 41.Ve5+ Kf6 =) 21. - D:
h4 22.Df3 g5 23.h3 h5 24.De2 g4 

25.Sc2 S:c2 26.D:c2 Dg3 0-1, hoci 
po: 27.Df5! f3 28.Dg5+ Kf8 29.Dh6+ 
Kg8 30.Dg5+ by vznikla pozičná 
remíza opakovaním ťahov!
Pri príležitosti blížiaceho sa význam-
ného životného jubilea želáme Jo-
zefovi Veselskému do ďalších rokov 
života pevné zdravie primerane jeho 
veku a nech ho celoživotná vášeň 
priťahuje aj naďalej svojou magickou 
silou.
Riešenie skladby č. 35 (Čuperka): 
1.Sh1! hrozí 2.K:h5 b4 3.Vf3+ Ke4 
4.Vf1 (Vf2) mat, 1. - b4 2.Sh8 h4 
3.Vg7 Ke5 4.Vg4 mat, 1. - h4 2.Vg8 
b4 3.Sg7 Kg4 4.Se5 mat. 

šport

Trnavskí Bílí Medvedi pred štartom domáceho behu v trvaní 24 hodín. Hoci členovia agilného 
občianskeho združenia sú známi najmä z plávania medzi ľadovými kryhami, chutila im aj 
bežecká nonstop nádielka v pravej letnej páľave. Foto: Ľubo Andel
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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 

Expozície ....................................
Príroda Malých Karpát, Sakrálne 
pamiatky, Ľudová hrnčina, Kampa-
nologická expozícia, Archeologická 
expozícia, História Trnavy, Gotická 
Trnava, Krása zašlých čias, Orató-
rium, Štefan Cyril Parrák – pocta 
kráľovi zberateľov, Osobnosti špor-
tu TTSK, Klarisky v Trnave, Ľudový 
textil trnavského regiónu a nová 
expozícia História a súčasnosť 
dobrovoľného hasičstva v Trnav-
skom samosprávnom kraji

Výstavy.......................................
  5. KRAJSKÁ VÝSTAVA PO-
ĽOVNÍCKYCH TROFEJÍ 
A RYBÁRSTVA TRNAVSKÉHO 
REGIÓNU
Vernisáž 6. septembra o 17.00 h
  BLAŽEJ VITTEK: RETROSPEK-
TÍVA
Výstava trnavského fotografa k 
životnému jubileu
Vernisáž vo štvrtok 17. augusta 
o 16.00 h
do 24. septembra 2017
  FRANTIŠEK HLAVIČKA: DRE-
VENÉ PLASTIKY
Výstava ľudového rezbára a ama-
térskeho poeta
do 13. 8. 2017
  BOLO U NÁS MORE
geologická výstava doplnená foto-
grafiami 
do 26. februára 2018

  ZBIERKOVÝ PREDMET 
MESIACA
Z etnografickej zbierky múzea

PODUJATIA ................................
 CYKLUS PREDNÁŠOK 
NA OBJEDNANIE
Š. C. Parrák a jeho zbierka – Mgr. 
A. Vlčková
V septembri a októbri na objed-
nanie

 DOM HUDBY M. SCHNEIDE-
RA TRNAVSKÉHO 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5, 
Trnava

 OTVÁRACIE HODINY:
LETNÁ SEZÓNA 1. 3. – 31. 10.
V pondelok zatvorené
Ut – pia: 8.30 – 12.30 h na objed-
nanie
13.00 – 14.30 h je prítomný lektor
Víkend: 11.00 – 17.00 h pre vopred 
objednané skupiny nad 10 náv-
števníkov. Návštevy prosíme ohla-
sovať cez pracovné dni u lektorov 
v hlavnej budove na tel. č. 033/ 
5512 913 
EXPOZÍCIE:
Pamätná izba Mikuláša Schneidera 
Trnavského, Dvorana slávy dobra 
a S láskou za pravdu – expozícia z 
cirkevných dejín Trnavy

PODUJATIA ................................
 21. septembra o 15.00 h 
ZOLTÁN KODÁLY – podujatie 
pri príležitosti 135. výročia na-
rodenia a 50. výročia úmrtia 
skladateľa:
Odhalenie pamätnej tabule (Dom 
hudby Mikuláša Schneidera Trnav-
ského)

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
Námestie sv. Mikuláša 10, tel. č. 
033/5514421

  LETNÁ SEZÓNA 1. 3. – 31. 10.
OTVÁRACIE HODINY:
V pondelok zatvorené
Ut – pia: 8.30 – 12.30 je prítomný 
lektor
13.00 – 14.30 na objednanie
Víkend: 11.00 – 17.00 h pre vopred 
objednané skupiny nad 10 náv-
števníkov

EXPOZÍCIA
WILLIAM SCHIFFER 
život a dielo sochára a medailéra

Výstavy.......................................
  OBJAVITELIA A CESTOVATE-
LIA 
Cestopisy z historickej knižnice 
výstava potrvá do 29. 3. 2018
  SLOVÁCI, PÍŠTE 
PO SLOVENSKY!

Výstava k 250. výročiu narodenia 
A. Bernoláka
do 31. 12. 2017

PODUJATIA ................................
  OBJAVITELIA A CESTOVATE-
LIA – Sprievodné podujatie k vý-
stave, čítanie pre deti MŠ z knihy 
Vipo cestuje po Európe, pre žiakov 
I. stupňa ZŠ z knihy Smelý zajko v 
Afrike (J. Cíger – Hronský), pre žia-
kov II. stupňa ZŠ z knihy Cesta cez 
Turecko a Egypt do Svätej zeme 
(Daniel Šustek)
Trvanie: 15 – 20 minút

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

Synagóga – Centrum súčasného 
umenia
 Žofia Dubová: ASPECT 
/ PROSPECT
Výstava začínajúcej maliarky, dr-
žiteľky Ceny rektora VŠVU (2016) 
za najlepšiu diplomovú prácu v 
kurátorskej koncepcii víťazky šti-
pendia Radislava Matuštíka (GMB, 
Bratislava, 2016)
Kurátorka: Barbora Komárová
do 27. 8. 2017

Na september pripravujeme:
 SPIRITUALITA, SEKULARITA, 
BILATERÁLNOSŤ
Jan Pfeiffer, Adéla Součková, Dana 
Sahánková
kurátor: Lenka Sýkorová
19. 9 – 22. 10. 2017
 Anton Čierny: MÔJ DOMOV JE 
„VLHKÁ HMLISTÁ KRAJINA”
site-specific 
kurátor: Roman Popelár 
podkrovné priestory: od 28. 9. 2017 

KOPPLOVA VILA
 Erna Masarovičová / Katarína 
Kissoczy: AKÁ MATKA, TAKÁ 
KATKA
Putovná prierezová výstava matky 
a dcéry – významných predstavite-
liek sochárstva dvoch generácií na 
Slovensku 
Kurátorka: Elena Porubänová
do 27. 8. 2017

Západoslovenské múzeum

Galéria Jána Koniarka 
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 Katarína Kissoczy: KISSOCHY
Inštalácia sôch Kataríny Kissoczy 
na nádvorí Kopplovej vily (vznikla 
v rokoch 2012 – 2016) je súčasťou 
výstavy sochárok Erny Masarovi-
čovej a Katy Kissoczy Aká matka 
taká Katka
do 27. 8. 2017

Na september pripravujeme: 
 LOST LANDSCAPES / STRA-
TENÉ KRAJINY
W. Danzig, H. Huber, A. Kutzki, 
S. Meisl, V. Schönhofer – maľba a 
objekty
kurátor: Roman Popelár
od 7. 9. do 8. 10. 2017

Stále expozície GJK:
 Sochár JÁN KONIAREK
Ján Koniarek (1878 – 1952) – za-
kladateľ moderného slovenského 
sochárstva 
 KLENOTY DOMOVA – sloven-
ské klasické umenie 20. storočia
 GALÉRIA PORTRÉTOV – výber 
diel z kolekcie portrétneho žánru 
reprezentujúcich vývoj portrétneho 
maliarstva od konca 18. storočia po 
súčasnosť zo zbierok GJK

Rázusova 1, tel. č. 0910 488 376 od 
8.00 do 14.30 h, www.kniznicatrna-
va.sk, kniznica@kniznicatrnava.sk, 
zákaznícka linka: 033/55 13 896
 PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 2017
25. jubilejný ročník projektu, pod-
porený finančnou dotáciou z Mes-
ta Trnavy. Téma: Slovensko a naše 
kultúrne bohatstvo.
Každú stredu počas prázdnin 
od 10.00 do 12.00 h v záhrade 
Knižnice Juraja Fándlyho
 2. augusta: Kapitán Padák nová 
kniha je, aj Štefan Banič sa zhora 
raduje – beseda s autorkou a le-
tuškou
Hostka: Kristína Baluchová
 9. augusta: Navštevujeme ich 
rady, sú to naše starobylé hrady
– stretnutie s autorkou historické-
ho románu a kníh pre deti
Hostka: Svetlana Majchráková 
 16. augusta: Národná rada SR 
– to je, keď sa o našom šťastí roz-
hoduje

Exkurzia do Národnej rady SR v 
Bratislave pri príležitosti Roku J. M. 
Hurbana
– návšteva vydavateľstva DAXE 
 23. augusta: Slávny to Slovák, 
náš Anton Bernolák
– návšteva Spolku sv. Vojtecha v 
Trnave
 30. augusta: Kultúrne bohatstvo 
je vzácne, chránime ho, to je jasné 
– vyhodnotenie najaktívnejších 
„superklubákov“
– rozlúčka s prázdninami 

VÝPOŽIČNÝ ČAS V AUGUSTE
 Hlavná budova, Rázusova 1
oddelenia pre dospelých: 
pondelok – piatok 8.00 – 18.00 h
 oddelenie pre deti: 
pondelok – piatok 9.00 – 17.00 h
 oddelenie pre nevidiacich: 
pondelok – piatok 9.00 – 16.00 h
 hudobné oddelenie, Ul. M. 
Schneidera Trnavského 5
pondelok zatvorené
utorok – piatok 9.00 – 12.00 h, 
12.30 – 16.00 h
 pobočka Prednádražie, Mo-
zartova 10
pondelok zatvorené
utorok 10.00 – 12.00 h, 12.30 
– 17.00 h
streda – piatok 9.00 – 12.00 h, 
12.30 – 16.00 h
 pobočka Tulipán, ZŠ, Ul. M. 
Gorkého 21
pondelok zatvorené
utorok – piatok 7.00 – 12.00 h, 
12.30 – 14.00 h
ZATVORENÉ:
 oddelenie beletrie od 1. 8. do 31. 
8. 2017
 pobočka Prednádražie od 14. 8. 
do 18. 8. 2017
............................................................
Západoslovenské múzeum, Galéria 
Jána Koniarka, Divadlo Jána Palárika 
a Knižnica Juraja Fándlyho sú v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Trnavského samo-
správneho kraja

 BAZILIKA SV. MIKULÁŠA 
Po – Pia: 10.00 – 12.00 h, 14.00 
– 16.00 h
Ne: 14.00 – 17.00 h

 KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA
Po – Pia: 10.00 – 12.00 h, 14.00 
– 17.00 h
So: 11.00 – 16.00 h
 KOSTOL SV. JAKUBA
So – Ne: 14.00 – 17.00 h
 KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
So – Ne: 14.00 – 17.00 h
 KOSTOL SV. HELENY
So – Ne: 14.00 – 17.00 h 

Láska, pokoj, porozumenie
Tradičné stretnutie rodákov a osob-
ností spojených s naším mestom

22. SEPTEMBER (piatok)............
 10.00 h PRIJATIE HOSTÍ 
NA RADNICI 
 11.00 h v Spolku sv. Vojtecha 
SPOMIENKA NA ANDREJA 
RADLINSKÉHO
 11.30 h PREHLIADKA NOVÉ-
HO PARKU BELA IV. 
Prechádzka po historickom centre 
mesta so spomienkami na osob-
nosti spojené s Trnavou: 
TEODOR TEKEL – Michalská ulica
ZOLTÁN KODÁLY – pamätná ta-
buľa na Ulici Mikuláša Schneidera 
Trnavského
TITUS ZEMAN – pamätná tabuľa 
na budove Marianum na Ulici J. 
Hollého 
 16.00 h v kine Hviezda
KLUB PRIATEĽOV TRNAVY 
– členská schôdza 
 17.00 h PANTEÓN MALÉHO 
RÍMA
Pokračovanie voľného cyklu rozho-
vorov s osobnosťami nášho mesta
Účinkujú: Peter Radványi, Jozef Še-
lestiak, Katka Korček, Mária Čírová
Moderujú Peter Horváth, Pavol 
Tomašovič 

23. SEPTEMBER (sobota)...........
 9.30 h v Kaštieli 
v Dolnej Krupej
prehliadka kaštieľa
MATINÉ VO FRESKOVEJ SÁLE
Účinkuje: Alžbeta Ševečková 
 18.00 h v Divadle Jána Palárika
GALAPROGRAM TRNAVSKÝCH 
DNÍ

Knižnica J. Fándlyho

Sakrálne pamiatky

Trnavské dni
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7. – 10. septembra

7. SEPTEMBER (štvrtok).............
 9.00 h
pri Pomníku Antona Bernoláka
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NÁ-
RODNÝCH MATIČNÝCH SLÁV-
NOSTÍ – Slávnostné položenie 
vencov a sadenie lipy
 10.00 h 
v Divadle Jána Palárika
Veľké postavy z dejín trnavské-
ho regiónu – fotogaléria   
Panteón búst významných osob-
ností
Slovensko v súradniciach času 
– vedecká konferencia
Prednášajúci: Ing. Tibor Mikuš, 
PhD. – predseda Trnavského sa-
mosprávneho kraja, Ing. Marián 
Tkáč, PhD. – predseda Matice 
slovenskej, ThDr. Daniel Dian 
– tajomník SSV, Mgr. Miloš Klátik, 
PhD. – generálny biskup evanje-
lickej cirkvi a. v., prof. JUDr. Marek 
Šmíd, PhD. – rektor Trnavskej 
univerzity, doc. Ing. Jozef Matúš, 
CSc. – rektor Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda
Garanti konferencie: Matica slo-
venská, Trnavský samosprávny 
kraj, Trnavské arcibiskupstvo, Ge-
nerálne biskupstvo ECAV, Trnavská 
univerzita a Univerzita sv. Cyrila a 
Metoda.
 10.00 h 
v Knižnici Juraja Fándlyho
ŠKOLA FANTÁZIE – literárne 
podujatie určené žiakom základ-
ných škôl. Scenár, réžia, modero-
vanie: Igor Válek 
 11.00 h v Strednej 
priemyselnej škole strojníckej
PREZENTÁCIA VYDAVATEĽSKEJ 
ČINNOSTI MS spojená s besedou 
so šéfredaktormi matičných peri-
odík, s autormi, predajom kníh a 
autogramiádou 
 18.00 h 
v Divadle Jána Palárika
DOBRODRUŽSTVO alebo ZMIE-
RENIE PRI OBŽINKOCH 

8. SEPTEMBER (piatok)..............
 10.00 h v Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda

Prezentácia vedeckých ústavov 
a odborných pracovísk Matice 
slovenskej a Univerzity sv. Cyri-
la a Metoda 
Prednášajúci: doc. PhDr. Ivan 
Mrva, CSc. – Slovenský historický 
ústav MS, Mgr. Marián Grupač, 
PhD. – Slovenský literárny ústav 
MS, PhDr. Zuzana Pavelcová – 
Krajanské múzeum MS, Mgr. Pavol 
Madura – Archív MS, Mgr. Marga-
réta Vyšná – Stredisko národnost-
ných vzťahov MS, PhDr. Peter Mu-
lík, PhD. – Historický odbor MS, 
Ing. Ladislav Lysák, DrSc. – Ná-
rodohospodársky odbor MS, Mgr. 
Roman Michelko – Politologický 
odbor MS, zástupca Univerzity sv. 
Cyrila a Metoda 
Moderátor: Peter Cabadaj 
 10.00 – 13.00 h 
na Trojičnom námestí
Folklórne súbory a dychové 
hudby –  Zametski koren z Chor-
vátska, Močenčanka z Močenku, 
Liptáci z Ukrajiny, Drienka z Nitry, 
Haviar z Rožňavy a Čerhovčan z 
Bardejova 
 14.00 h 
v Knižnici Juraja Fándlyho
LITERÁRNA SÚŤAŽ MATIČNÁ 
ESEJ 2017 – Hurbanov odkaz 
dnešku. Slávnostné vyhlásenie 
celoštátnej literárnej súťaže štu-
dentov vysokých škôl. Účinkujú 
laureáti súťaže, Marián Grupač, 
Zuzana Bukovenová
 10.00 – 21.00 h v City Aréne
FOLKLÓRNE MATIČNÉ SLÁV-
NOSTI TRNAVA 2017
Čerdavanka z Rumanovej, Radosť z 
Veľkých Loviec, Uľančanka z Pustých 
Úľan, Trnavček z Trnavy, Šurianka 
zo Šurian, Ujlačanka z Veľkého Zá-
lužia, Krpčiarik z Dunajskej Stredy, 
Zametski koren – chorvátski tam-
buráši, Rošindolčané z Ružindola, 
Matičiarky z Košíc, Pustakerčanka z 
Pustých Sadov, Tamburáši zo Šurian, 
Kepežďanka z Hájskeho, Slnečnica z 
Dunajskej Stredy, Čerhovčan z Bar-
dejova, Javorina z Prešova, Liptáci z 
Ukrajiny, Haviar z Rožňavy

9. SEPTEMBER (sobota).............
10.00 – 13.00 h 
na Trojičnom námestí
MATICA SLOVENSKÁ POZDRA-

VUJE TRNAVSKÝ JARMOK
Trnavček z Trnavy, Liptáci z Ukraji-
ny, Važina zo Šoporne, Trnafčan z 
Trnavy, Haviar z Rožňavy, Čerhov-
čan z Bardejova

 10.00 h v Dome kultúry
VÝSTAVY: Tlačiareň Neografia, 
Masky a maškary v ľudovej kul-
túre, Cesta slovenskou Amerikou, 
200. výročie narodenia Jozefa Mi-
loslava Hurbana, Knižná produkcia 
Matice slovenskej, Krajanské mú-
zeum Matice slovenskej 
 16.00 – 17.30 h 
v Divadle Jána Palárika
VŠADE DOBRE, V TRNAVE NAJ-
LEPŠIE – Galaprogram Národných 
matičných slávností – Spevokol 
BRADLAN, detský folklórny sú-
bor TRNAVČEK, Zametski koren z 
Chorvátska, folklórny súbor HA-
VIAR z Rožňavy, ZUŠ M. Sch. Tr-
navského, kapela CABO, folklórny 
súbor TRNAFČAN
Scenár, réžia: Peter Cabadaj

 10.00 – 21.00 h v City Aréne
MATIČNÉ FOLKLÓRNE SLÁV-
NOSTI TRNAVA 2017 
Matičiarky z Košíc, Pobedičan z 
Piešťan, Čerhovčan z Bardejova, 
Teplanka z Teplíc, Haviar z Rožňa-
vy, Šurianček s Robom Kazíkom, 
Jeseň z Partizánskeho, Velča z 
Martina, Jatelinka z Abrahámu, 
Kesanka z Bánova, Matičiar z Le-
víc, Vrbovianka z Levíc, Janíkovská 
studnička z Janíkoviec, Lidovec z 
Nitry, Močenčanka z Močenku, FS 
Cífer, Liptáci z Ukrajiny, Šintavan 
zo Šintavy, Javorina z Prešova, 
Šurovanka zo Šúroviec

10. SEPTEMBER (nedeľa)...........
 9.00 h v Evanjelickom kostole 
SLUŽBY BOŽIE
 10.00 h Pietne zhromaždenie 
pri soche M. R. Štefánika
11.00 h Pietna spomienka 
pri pamätnom reliéfe Štefana 
Moyzesa
 11.30 – 12.30 h v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa
SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA 
 13.00 h na Trojičnom námestí
ROZLÚČKA MATIČNÝCH SÚ-
BOROV S TRNAVOU

pozvánky

Národné matičné 
slávnosti Trnava 2017
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kinohviezdatt@gmail.com, 
www.kinohviezda.trnava.sk

 1. 8. / 16.00 BABY ŠÉF
18.00 BABY DRIVER
20.00 SRDEČNE VÁS VÍTAME
21.15 BELGICA (amfiteáter) 
 2. 8. / 16.30 DEEP: DOB-
RODRUŽSTVO POD HLADINOU
18.30 SRDEČNE VÁS VÍTAME
20.30 BABY DRIVER
21.15 BELGICA (amfiteáter) 
 3. 8. / 16.30 „BOCIAN” RIŠKO
18.30 ČIARA – slovenská premiéra
20.30 ATOMIC BLONDE – sloven-
ská premiéra
 4. 8. / 16.00 „BOCIAN” RIŠKO
18.00, 20.00 ČIARA
 5. 8. / 15.30 „BOCIAN” RIŠKO
17.30 ATOMIC BLONDE
19.30 ČIARA
 6. 8. / 13.30 „BOCIAN” RIŠKO
15.30 „BOCIAN” RIŠKO
17.30, 19.30 ČIARA
21.15 ATOMIC BLONDE 
 7. 8. / 16.30 JA, ZLODUCH 3
18.30 ATOMIC BLONDE 
20.30 ČIARA
21.15 ATOMIC BLONDE 
 8. 8. / 16.00 JA, ZLODUCH 3
18.00 ATOMIC BLONDE
20.00, 21.15 ČIARA 
 9. 8. / 16.30 JA, ZLODUCH 3
18.30 ČIARA, 20.30 ATOMIC BLONDE
21.15 ČIARA 
 10. 8. 16.30 EMOJI FILM 2D 
– slovenská premiéra
18.30 ČIARA, 20.30 ANNABELLE 2: 
STVORENIE ZLA – slovenská pre-
miéra, 21.15 ČIARA 
 11. 8. 16.00 EMOJI FILM 2D
18.00 EMOJI FILM 3D, 20.00 ČIARA
21.15 ANNABELLE 2. STVORENIE ZLA 
 12. 8. / 15.30 EMOJI FILM 2D
17.30 ČIARA
20.00 ANNABELLE 2: STVORENIE ZLA
21.15 ANNABELLE 2: STVORENIE ZLA 
 13. 8. / 13.30 EMOJI FILM 3D
15.30 EMOJI FILM 2D, 17.30 ČIARA
19.30 ANNABELLE 2: STVORENIE ZLA
21.15 ANNABELLE 2: STVORENIE ZLA 
 14. 8. / 16.30 EMOJI FILM 2D
18.30 ČIARA
20.30 ANNABELLE 2: STVORENIE ZLA

21.15 AKO SA STAŤ ZLATOKOPOM 
 15. 8. / 16.00 EMOJI FILM 2D
18.00 ČIARA
20.00 ANNABELLE 2: STVORENIE ZLA
21.15 AKO SA STAŤ ZLATOKOPOM  
 16. 8. 16.30 EMOJI FILM 2D
18.30 ČIARA
21.30 Cestovateľské kino – NÓRSKO 
 17. 8. 16.30 EMOJI FILM 2D
18.30 ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽ-
CA – slovenská premiéra
20.30 NA DORAZ – slovenská pre-
miéra
 18. 8. / 16.00 EMOJI FILM 2D
18.00 NA DORAZ
20.00 ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA
 19. 8. / 15.30 EMOJI FILM 2D
17.30 NA DORAZ
19.30 ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA
 20. 8. / 13.30 EMOJI FILM 2D
15.30 EMOJI FILM 2D
17.30 ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA
19.30 NA DORAZ
 21. 8. / 16.30 EMOJI FILM 2D
18.30 NA DORAZ
20.30 ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA
21.15 RAW 
 22. 8. / 18.00 ZABIJAKOV OSOB-
NÝ STRÁŽCA
20.00 ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA
21.15 RAW 
 23. 8. / 16.30 EMOJI FILM 2D
18.30 NA DORAZ
20.30 ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA
21.15 PARADISE TRIPS  
 24. 8. / 16.30 VEĽKÁ ORIEŠKO-
VÁ LÚPEŽ 2 – slovenská premiéra
18.30 PO STRNIŠTI BOS – sloven-
ská premiéra
20.30 TEMNÁ VEŽA – slovenská 
premiéra
21.15 BARRY SEAL: NEBESKÝ GAU-
NER – slovenská premiéra
 25. 8. / 16.00 VEĽKÁ ORIEŠKO-
VÁ LÚPEŽ 2
18.00 PO STRNIŠTI BOS
20.00 TEMNÁ VEŽA
21.15 BARRY SEAL: NEBESKÝ GAU-
NER 
 26. 8. / 15.30 VEĽKÁ ORIEŠKO-
VÁ LÚPEŽ 2
17.30 PO STRNIŠTI BOS
19.30 BARRY SEAL: NEBESKÝ GAU-
NER
 27. 8. / 13.30 VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ 
LÚPEŽ 2
15.30 VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ 2
17.30 PO STRNIŠTI BOS

19.30 TEMNÁ VEŽA
21.15 RANDE NASLEPO 
 28. 8. / 16.30 VEĽKÁ ORIEŠKO-
VÁ LÚPEŽ 2
18.30 TEMNÁ VEŽA
20.30 BARRY SEAL: NEBESKÝ 
GAUNER
21.15 Černobyľ – dokument 
 29. 8. / 16.00 VEĽKÁ ORIEŠKO-
VÁ LÚPEŽ 2
18.00 BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
20.00 TEMNÁ VEŽA
21.15 RANDE NASLEPO 
 30. 8. / 16.30 VEĽKÁ ORIEŠKO-
VÁ LÚPEŽ 2
18.30 PO STRNIŠTI BOS
20.30 BARRY SEAL: NEBESKÝ 
GAUNER, 21.15 RANDE NASLEPO 
 31. 8. / 16.30 HURVÍNEK A KÚ-
ZELNÉ MÚZEUM 2D – slovenská 
premiéra, 18.30 TULIPÁNOVÁ HO-
RÚČKA – slovenská premiéra
20.30 LOGAN LUCKY: MILIÓNOVÁ 
LÚPEŽ – slovenská premiéra
21.15 ŠPINAVÝ KŠEFT 
 1. 9. / 16.00 HURVÍNEK A KÚ-
ZELNÉ MÚZEUM 2D
18.00 LOGAN LUCKY: MILIÓNOVÁ 
LÚPEŽ
20.00 TERMINÁTOR 2: DEŇ ZÚČ-
TOVANIA 3D
21.15 ŠPINAVÝ KŠEFT 
 2. 9. / 15.30 HURVÍNEK A KÚ-
ZELNÉ MÚZEUM 2D
17.30 TULIPÁNOVÁ HORÚČKA
19.30 LOGAN LUCKY: MILIÓNOVÁ 
LÚPEŽ
21.30 TERMINÁTOR 2: DEŇ ZÚČ-
TOVANIA 3D
 3. 9. / 13.30 HURVÍNEK A KÚ-
ZELNÉ MÚZEUM 3D
15.30 HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚ-
ZEUM 2D
17.30 TULIPÁNOVÁ HORÚČKA
19.30 LOGAN LUCKY: MILIÓNOVÁ 
LÚPEŽ
 4. 9. / 16.30 HURVÍNEK A KÚ-
ZELNÉ MÚZEUM 2D
18.30 TULIPÁNOVÁ HORÚČKA
20.30 TERMINÁTOR 2: DEŇ ZÚČ-
TOVANIA 3D
 5. 9. / 16.00 HURVÍNEK A KÚ-
ZELNÉ MÚZEUM 2D
 6. 9. / 16.30 HURVÍNEK A KÚ-
ZELNÉ MÚZEUM 2D
18.30 TULIPÁNOVÁ HORÚČKA
20.30 LOGAN LUCKY: MILIÓNOVÁ 
LÚPEŽ

Kino Hviezda

pozvánky
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DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Pamiatky a príroda: Krajina možností

 1. 9. od 15.00 do 22.00 h na 
Hlavnej ulici a nádvorí radnice
STREDOVEKÁ PREŠOVAČKA 
– história vinárstva a vinohradníc-
tva v Trnave a jej okolí sprostred-
kovaná hranými scénami
Vstupné: 2 E dospelí, 1 E dôchod-
ca, dieťa, ZŤP. Organizuje Trnava 
Tourism a združenie Hektor
 1. 9. o 16.30 h 
pred mestskou vežou
Potulky Malým Rímom: Tradí-
cie trnavského vinohradníctva 
a vinárstva a malé degustačné 
minimum
Sprevádza Martin Hrubala
 3. 9. o 16.30 h......................... 
pred mestskou vežou
Potulky Malým Rímom: Mária 
Terézia a Trnava
Sprevádza Emília Izakovičová
 6. 9. o 14.00 h v západnom 
krídle radnice............................. 
POHĽADNICE Z EURÓPY – ver-
nisáž detských výtvarných prác 
spojená s oceňovaním malých 
umelcov a hudobným programom
do 1. 10. 2017, vstup voľný
 6. 9. o 15.00 h v kaplnke 
západného krídla radnice 
RUŽOVÝ PARK A PARK JANKA 
KRÁĽA – otvorenie výstavy návr-
hov ich revitalizácie, do 1. 10. 2017, 
vstup voľný
 6. 9. o 17.00 h v Západoslo-
venskom múzeu 
5. KRAJSKÁ VÝSTAVA POĽOV-
NÝCH TROFEJÍ A RYBÁRSTVA 
v Trnave a okolí, vernisáž pri 
príležitosti 70. výročia založenia 
spolku
 7. 9. od 9.00 do 13.00 h 
na radnici....................................
30 ROKOV MESTSKEJ PAMIAT-
KOVEJ REZERVÁCIE TRNAVA 
Milan Horák: Trnava právom mest-
ská pamiatková rezervácia
Peter Grznár – Matúš Sládok: 
Osídlenie Trnavy v praveku a stre-
doveku
Peter Grznár: Trnavské hradby 

a ich obrana
Milan Kazimír: Posun v poznaní 
meštianskej architektúry od vyhlá-
senia pamiatkovej rezervácie
Daniela Zacharová: Ktorý z trnav-
ských kostolov môžeme považovať 
za najstarší?
Marek Zelina: Budovy trnavskej 
univerzity – slovenský unikát
Simonne Jurčová: Trnavské záhra-
dy a parky
Vladimír Rábik: Trhy a jarmoky 
v Trnave v stredoveku
Otvorené pre širokú verejnosť, 
vstup voľný
 7. 9. od 14.00 do 17.00 h Ma-
rianum, Hollého ulica 
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE DNÍ 
EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO 
DEDIČSTVA spojený s gala-
programom udeľovania výročných 
cien časopisu Pamiatky a múzeá
Len pre pozvaných hostí
 7. 9. o 19.00 h Marianum, 
Hollého ulica 
SLÁVNOSTNÝ OTVÁRACÍ KON-
CERT DNÍ EURÓPSKEHO KUL-
TÚRNEHO DEDIČSTVA
Trnavský komorný orchester
Edvard Grieg – Z Holbergových 
čias, suita op. 40
Benjamin Britten – Simple Sym-
phony
Antonín Dvořák – Sonatína op. 
100,  úprava pre komorný orches-
ter E. Fine
Vstup voľný
 7. – 10. 9................................. 
ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM: 
voľný vstup do všetkých expozícií
GALÉRIA JÁNA KONIARKA: voľný 
vstup do expozícií v Kopplovej vile
 7. – 10. 9. TRADIČNÝ TR-
NAVSKÝ JARMOK 2017
Stredoveké obchodné cesty for-
movali krajinu a sídla, ktorými 
prechádzali. Deje sa tak dodnes, 
dôkazom je najväčšie podujatie 
v našom meste: Tradičný Trnavský 
Jarmok. Remeselníci, stredovek, 
koncerty, kolotoče, burčiak, cigán-

ska... Obľúbený STREDOVEK POD 
HRADBAMI bude v tomto roku 
V tomto roku ešte väčší a majestát-
nejší. Na námestí vystúpia kapely 
Vidiek, Polemic, Billy Barman, 
Medial Banana, Dominika Mirgo-
vá, Lipa spieva Lasicu, v amfiteátri 
Mária Čírová a Fragile
 8. 9. od 9.00 do 13.00 h 
na radnici....................................
KULTÚRNE DEDIČSTVO 2017 
– vedecká konferencia, aplikácia 
ekologických princípov navrhova-
nia pri obnove pamiatok
Organizátori: Fakulta architektúry 
STU a ICOMOS (Medzinárodná 
rada pre pamiatky a sídla), Mesto 
Trnava
 8. 9. o 14.00 h 
na nádvorí radnice
doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik: AR-
CHEOLOGICKÉ VÝSKUMY NA 
ÚZEMÍ TRNAVY pod vedením 
Katedry klasickej archeológie Tr-
navskej univerzity – prednáška pre 
účastníkov konferencie a verejnosť
 8. 9. od 8.00 do 17.00 h v Štát-
nom archíve na Štefánikovej 
CHUTE A VÔNE MINULOSTI 
– deň otvorených dverí 
 GALÉRIA JÁNA KONIARKA 
– Kopplova vila 
Peter Adamov: ZVUKY PRÍRO-
DY – hudobný program pre ma-
lých aj veľkých, vstup voľný, bližšie 
informácie: www.gjk.sk
 8. – 30. 9. v Knižnici Juraja 
Fándlyho.....................................
DNI OTVORENÝCH DVERÍ pri 
príležitosti 90. výročia založenia 
knižnice a obnovy budovy – lek-
torský sprievod po budove počas 
bežných otváracích hodín knižnice
 9. 9. o 14.00 h v Galérii Jána 
Koniarka – Kopplovej vile........... 
Divadlo Animare Silva: PERNÍ-
KOVÁ CHALÚPKA
16.00 AKO SA JANO S DRAKOM 
PORÁTAL
Vstup voľný

pozvánky
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 10. 9. o 14.00 h v Galérii Jána 
Koniarka – Kopplovej vile...........
Divadlo Animare Silva: AKO SA 
LAKOMÝ MLYNÁR DO PEKLA 
DOSTAL
16.00 h Žabí princ
Vstup voľný
 11. – 22. 9. v mestskej veži
O TRNAVE VO VEŽI – cyklus 
prednášok, začiatok o 16.30 h
 11. 9. Trnava na začiatku 
novoveku – svetlá a tiene 16. 
storočia 
Doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. (Ka-
tedra archívnictva a PVH FF UK)
 12. 9. Zo života Spolku trnav-
ských ostrostrelcov 
Mgr. Katarína Červeňová, PhD. 
(Štátny archív v Trnave)
 13. 9. Osudy trnavských mlynov 
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. (Štátny 
archív v Trnave)
 14. 9. Pamätihodnosti Trnavy 
v latinských veršoch
Mgr. Katarína Karabová, PhD. (Tr-
navská univerzita v Trnave, Katedra 
klasických jazykov)
 15. 9. Kébelovci. Osudy trnav-
skej lekárnickej dynastie 
PhDr. Radoslav Ragač, PhD. (Sek-
cia kultúrneho dedičstva Minister-
stva kultúry SR) 
 16. 9. Revitalizácia námestia 
SNP v Trnave 
Ing. arch. Pavel Ďurko (Ateliér DV)
 17. 9. Strechy v Trnave – his-
torický vývoj
Mgr. Daniela Zacharová, PhD. (Pa-
miatkový úrad SR)
 18. 9. Zabudnuté dedičstvo: 
technické pamiatky Trnavy
Ing. arch. Miroslav Beňák (OZ Čier-
ne diery)
 19. 9. Mestské hradby Trnavy 
do polovice 16. storočia v pí-
somných prameňoch
Mgr. Darina Fridrichová (Štátny 
archív v Trnave)
 20. 9. Trnava ako rezidenčné 
mesto uhorských kráľov a cen-
trum stredoeurópskej politiky 
v stredoveku
Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. 
(Trnavská univerzita v Trnave, Ka-
tedra histórie)

 21. 9. Čaro pálenej hliny 
– tehliarstvo v Trnave
Mgr. Tomáš Kolon, PhD. (Trnavská 
univerzita v Trnave, Katedra klasic-
kej archeológie)
 22. 9. O trnavských hostin-
ských a kaviarnikoch 
PhDr. Júlia Ragačová (Štátny archív 
v Trnave)
 16. 9. a 23. 9 o 17.00 h na Sta-
rohájskej ulici pri pošte............... 
TRNAVA OČAMI ARCHITEKTA 
– cyklistické prehliadky s podti-
tulom Mesto na prahu moderny 
budú sledovať rozvoj mesta od 
polovice 19. storočia a jeho rast 
za hranice hradieb až podnes. 
Predstavia najvýznamnejšie indus-
triálne stavby, ktoré naštartovali 
rast mesta, zaujímavé urbanistické 
riešenia, sídliská či rozporuplne 
vnímané zásahy v centre mesta 
počas socializmu. Sprevádza Ing. 
arch. Miroslav Beňák. Bližšie infor-
mácie: www.regiontirnavia.sk
 17. 9. 16.30 h na parkovisku 
v Kamennom mlyne....................
Potulky Malým Rímom: 
CHRÁNENÝ AREÁL TRNAVSKÉ 
RYBNÍKY
Sprevádza Alfréd Trnka
 21. 9. 15.00 h pri Pomníku 
padlým v prvej svetovej vojne
ŠPACÍRKA S PAMIATKARMI 
– HRADBY 
 15.00 h na Ulici M. Sch. Tr-
navského – ODHALENIE PA-
MÄTNEJ TABULE ZOLTÁNA 
KODÁLYA na Dome hudby, orga-
nizuje Západoslovenské múzeum 
v Trnave a TTSK
 16.00 h v sídle Krajského pa-
miatkového úradu 
na Cukrovej ulici 1
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
 17.00 h pred Katedrálou sv. 
Jána Krstiteľa
ŠPACÍRKA S PAMIATKARMI 
– budovy trnavskej univerzity 
 18.00 h Marianum
KONCERT TRNAVSKÉHO 
KOMORNÉHO ORCHESTRA 
– sprievodný program k odhaleniu 
pamätnej tabule Z. Kodálya 

 22. 9. o 15.00 h pred Kosto-
lom sv. Heleny..........................
ŠPACÍRKA S PAMIATKARMI 
– sakrálna architektúra 
 17.00 h pred radnicou
ŠPACÍRKA S PAMIATKARMI 
– meštianska architektúra 
 23. 9. 11.00 h 
pred Kostolom sv. Heleny............
ŠPACÍRKA S PAMIATKARMI 
– sakrálna architektúra 
 15.00 h pri Pomníku padlým 
v prvej svetovej vojne
ŠPACÍRKA S PAMIATKARMI 
– hradby 
 24. 9. 13.00 h pred Katedrálou 
sv. Jána Krstiteľa.........................
ŠPACÍRKA S PAMIATKARMI 
– budovy trnavskej univerzity 
 15.00 h pred radnicou
ŠPACÍRKA S PAMIATKARMI 
– meštianska architektúra 
 16.30 h pred mestskou vežou
Potulka Malým Rímom: SÍDLO 
TRNAVSKÝCH RICHTÁROV
Sprevádza Emília Izakovičová
 17.00 h v sídle Krajského pa-
miatkového úradu na Cukrovej 1
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
 30. 9. o 13.45 h 
pred mestskou vežou 
PRVÁ JESENNÁ VÍNNA TOUR: 
Nasadnite s Trnava Tourism do 
vinárskeho mikrobusu a navštívte 
vinárstva Regiónu Tirnavia. Bližšie 
informácie: www.regiontirnavia.sk
 30. 9. o 10.00 a 12.00 h 
pred mestskou vežou 
PREHLIADKY MESTA SO SPRIE-
VODCAMI pri príležitosti Sveto-
vého dňa cestovného ruchu a Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva 
zabezpečuje Trnava Tourism
 1. 10. 15.30 h 
pred mestskou vežou..................
Potulky Malým Rímom: 
KEĎ MESTO ZAČALO PRERAS-
TAŤ HRADBY
Sprevádza Peter Vagner
Sakrálne pamiatky budú otvorené počas 
Dní európskeho kultúrneho dedičstva 
2017 podľa otváracích hodín pre verej-
nosť, ďalšie zaujímavé výklady a pred-
nášky, ktoré sa v nich budú konať, ešte 
pripravujeme. Vyhradzujeme si právo 
na zmenu programu.

pozvánky
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LETO NA KORZE
 1. augusta o 18.00 h 
Free n’ Loop – PETER LUHA 
& MARIÁN JASLOVSKÝ 
Projekt Petra Luhu (gitara, zobcová 
flauta, perkusie...) a Mariána Jaslov-
ského (saxofón, priečna flauta, midi 
inštrument) ponúka prostredníc-
tvom improvizácií a inštrumentál-
nych kompozícií plnú škálu rytmov 
a emócií od ambientnych atmosfér 
až po funk a rock 
 2. augusta o 18.00 h 
Divadlo Piki: PASKUDÁRIUM
 3. augusta o 18.00 h 
JURAJ SCHWEIGERT 
& THE GROOVE TIME 
Kapela hráča na ústnu harmoniku 
a speváka Juraja Schweigerta ako 
jediná na Slovensku hrá v štýle west 
coast blues charakteristickom chyt-
ľavými swingovými a „shuffleovými“ 
rytmami s prvkami jazzu
 4. augusta o 18.00 h Divadlo 
Na Hojdačke: LOMIDREVO
 5. augusta o 18.00 h LÍVIA 
DOLEŽALOVÁ BAND – folk po-
pová speváčka z Hlohovca s ka-
pelou
 6. augusta o 18.00 h 
Bábkové divadlo Dúha: 
O NEPOSLUŠNEJ MAMINE
 7. augusta o 18.00 h KOBUR-
GOVO – vystúpenie tanečnej 
skupiny Rebelky a hudobníka Jarka 
Irdza z komunitného centra Kobur-
govo v Trnave
  8. augusta o 18.00 h 
KAMIÓN – kapela vznikla na je-
seň v roku 1988 v Trnave a dodnes 
ostala verná muzike v štýle country 
so širokým zameraním a hlavne 
tvorbe pôvodnej autorskej hudby 
aj textov 
 9. augusta o 18.00 h 
Divadlo Piki: ROZKRÁVKA
divadielko pre deti 
 10. augusta o 18.00 h 
ACOUSTIC GANGSTERS
inštrumentálna hudba (gitara a 
mandolína)
 11. augusta o 18.00 h 
Divadlo KaSia: O SLNIEČKOVEJ 
A DAŽĎOVEJ VÍLE 
divadielko pre deti

 12. augusta o 18.00 h 
St. JAMES BLUES BAND 
Široký záber rôznych bluesových 
nálad, temp a melódií, v kombiná-
cii s vlastným zvukom a priestorom 
na improvizáciu, tvorí typický hu-
dobný prejav slovensko-anglickej 
formácie
 13. augusta o 18.00 h 
Divadlo Na Hojdačke: NA ZEMI 
DOBRE MI
  14. augusta o 18.00 h 
IMPACO TRIO 
Inštrumentálne trio z Trnavy 
– kultivovaný pop s prvkami jaz-
zu, r’n’b, klasiky, filmovej hudby 
a groovovým základom otvorený 
experimentom a novým postupom
 15. augusta o 18.00 h 
KRISTÍNA PRABLESKOVÁ 
& STANO POČAJI 
Štýlový záber tohto akustického 
dua obsahuje bossa novy, jazz i 
popové skladbičky v príjemnom 
komornom podaní. Poteší milovní-
kov hudby akú robia Norah Jones, 
Eva Cassidy, Tuck&Patti...
 16. augusta o 18.00 h 
Dvor zázrakov: JANKO A MA-
RIENKA (O múdrom chlapcovi) 
 17. augusta o 18.00 h 
KARPATSKÁ MUZIKA 
Trnavská brána (folklór)
 18. augusta o 18.00 h 
Divadlo KaSia: 
PIRÁTSKA ŠKOLIČKA 
 19. augusta o 18.00 h 
JERGUŠ ORAVEC 
Známy spevák a finalista súťaže 
Superstar predstaví svoje piesne v 
unplugged podaní
  20. augusta o 18.00 h BESE-
DA O KNIHÁCH JOBUSOVÝCH
Autorské čítanie z kníh Branuška 
Jobusa – vhodné nielen pre deti
  21. augusta o 18.00 h JARO-
SLAV REMENÁR BAND 
Groove, funk, jazz a štandardy, to 
všetko v podaní mladého klaviristu 
z Trnavy a jeho kapely 
 22. augusta o 18.00 h 
LANDFIL – mladá kapela z Trnavy 
a okolia hrajúca alternative / aco-
ustic / rock

 23. augusta o 18.00 h 
Teatro Neline: O LÚKE, MOTÝ-
ĽOVI A KVETINOVEJ VÍLE 
 24. augusta o 18.00 h 
SIMON WAHL (Rakúsko) – ta-
lentovaný gitarista hrajúci štýlom 
fingerstyle predvedie v Trnave po 
prvýkrát svoje autorské piesne 
 25. augusta o 18.00 h 
Teatro Neline: DANKA A JANKA 
 26. augusta o 18.00 h BLUES 
MOTHER IN LAW – legendárna 
blues rocková trnavská skupina
 27. augusta o 18.00 h 
RYTMIKA – bubnovačka
Každý záujemca dostane bubon 
alebo iný rytmický nástroj a stane 
sa súčasťou rytmického orchestra 
vedeného skúsenými lektormi, ktorí 
uľahčujú celý tvorivý proces. Princíp 
rytmických cvičení je veľmi jedno-
duchý a aj človek, ktorý drží bubon 
prvýkrát, sa dokáže zakrátko pripo-
jiť k ostatným. Je to zábava, v ktorej 
každý hráč prispieva k spoločnému 
hudobnému dielu 
 28. augusta o 18.00 h 
STYLEUNITS – tanečné vystúpe-
nie
 29. augusta o 18.00 h 
ERNEST VIZVÁRY BAND 
Trio skúsených hudobníkov pod 
vedením klaviristu Ernesta zahrá 
groove, funky a jazz štandardy
 30. augusta o 18.00 h 
Divadlo ZkuFraVon: 
O ZLATEJ RYBKE 
 31. augusta o 18.00 h 
MANCO GROUP (západná Afrika) 
– Afro-bluesový projekt výborných 
hudobníkov zo Senegalu a Mau-
retánie. Ich hudba, charakteristická 
vášňou a tanečnými rytmami, pri-
náša na Slovensko štýl, ktorý sa vo 
svete nazýva desert blues

Organizátor podujatia si vyhradzu-
je právo na zmenu programu.

V prípade nepriaznivého počasia 
bude program presunutý do inte-
riéru. Miesto konania bude ozná-
mené na facebookovom profile 
– Zaži v Trnave

pozvánky
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KULTÚRNE LETO
 4. augusta o 19.00 h 
v mestskom amfiteátri 
TRNAVSKÝ JAZZYK – medziná-
rodný jazzový festival
Carpet Cabinet
Michal Bugala Group
Dhafer Youssef – Diwan of beauty 
and odd
 5. augusta o 19.00 h 
v mestskom amfiteátri 
TRNAVSKÝ JAZZYK 
Nat Osborn Band
Radovan Tariška Radio Band & 
Peter Lipa
Jon Cowherd & Mercy Project
 6. augusta o 16.30 a 18.00 h 
pred hlavným vchodom TAZ 
Potulky Malým Rímom
PRÍBEH 
COBURGOVÝCH ZÁVODOV
Sprevádza: Miroslav Beňák
 6. augusta o 17.00 h 
v mestskom amfiteátri 
KONCERT DYCHOVÝCH HU-
DIEB – Vlčovanka
 6. augusta o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša 
Trnavské organové dni
OLIMPIO MEDORI / TALIANSKO
 7. augusta 
v západnom krídle radnice
ČARO TRNAVSKEJ VÝŠIVKY 
TRNAVSKÁ BRÁNA VO FOTO-
GRAFII – do 31. augusta
 13. augusta o 16.30 h 
pred mestskou vežou
Potulky Malým Rímom
CESTA DO MINULOSTI TROJIČ-
NÉHO NÁMESTIA
Sprevádza: Simonne Jurčová
 13. augusta o 17.00 h 
v mestskom amfiteátri
KONCERT DYCHOVÝCH HU-
DIEB – Borovienka
 13. augusta o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša 
Trnavské organové dni 
STEFANO PELLINI / TALIANSKO
 17. augusta o 20.00 h 
v mestskom amfiteátri 
SĽUK– Krížom Krážom 
 17., 18., 19. a 20. augusta 
TRNAVSKÁ BRÁNA – 16. ročník 
medzinárodného folklórneho fes-
tivalu s množstvom zaujímavých 
sprievodných podujatí 

 20. augusta o 16.30 h 
pred mestskou vežou
Potulky Malým Rímom
TRNAVA AKO TRIDSAŤROČNÁ 
MLADICA 
Sprevádzajú: Daniela Zacharová, 
Milan Kazimír
 20. augusta o 17.00 h 
v mestskom amfiteátri
KONCERT DYCHOVÝCH HU-
DIEB – Straňanka, CZ
 20. augusta o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša 
Trnavské organové dni
XAVIER DEPREZ / BELGICKO
 27. augusta o 16.30 h pred 
mestskou vežou
Potulky Malým Rímom
JÁN AMOS KOMENSKÝ 
A TRNAVA
Sprevádza: Ferdinand Mak
 27. augusta o 17.00 h 
v mestskom amfiteátri
KONCERT DYCHOVÝCH HU-
DIEB – Dubovanka
 27. augusta o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša 
Trnavské organové dni
ARNAU REYNÉS FLORIT / MA-
LORKA
 1. septembra o 16.30 h 
pred mestskou vežou
Potulky Malým Rímom
TRADÍCIE TRNAVSKÉHO VINO-
HRADNÍCTVA A VINÁRSTVA 
a malé degustačné minimum 
Sprevádza: Martin Hrubala
 3. septembra o 16.30 h 
pred mestskou vežou
Potulky Malým Rímom
MÁRIA TERÉZIA A TRNAVA
Sprevádza: Emília Izakovičová
 3. septembra o 18.00 h 
v mestskom amfiteátri
ČECHOMOR 
Skupina, už predtým kultová pre 
priaznivcov folku, ľudovej hudby, 
našliapaného „husličkárskeho 
punkrocku“ a world music, sa do-
stala do povedomia širokej verej-
nosti filmom Rok ďábla. 
 3. septembra o 20.00 h v Ba-
zilike sv. Mikuláša 
Trnavské organové dni
INES MAIDRE-AARVIK 
/ ESTÓNSKO

 5. septembra o 19.30 h 
v mestskom amfiteátri
Radošinské naivné divadlo: 
ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA
 7. – 10. septembra
TRADIČNÝ 
TRNAVSKÝ JARMOK
Ľudovoumelecké remeslá, Stredo-
vek pod hradbami a Rozlúčka s le-
tom –  Vidiek, Polemic, Lipa spieva 
Lasicu, Billy Barman, Mária Čírová, 
Fragile a iné
 7. – 10. septembra
NÁRODNÉ MATIČNÉ SLÁVNOS-
TI TRNAVA 2017
 10. septembra o 20.00 h v Ba-
zilike sv. Mikuláša 
Trnavské organové dni
DAVID DI FIORE, organ / USA
KAMIL MIKULČÍK, recitácia / 
SLOVENSKO
 17. septembra o 16.30 h na 
parkovisku v Kamennom mlyne
Potulky Malým Rímom 
CHRÁNENÝ AREÁL TRNAVSKÉ 
RYBNÍKY
Sprevádza: Alfréd Trnka
 22. a 23. septembra
TRNAVSKÉ DNI 2017
Tradičné stretnutie významných 
rodákov a osobností so vzťahom 
k nášmu mestu
 22. a 23. septembra 
v centre mesta
BIELA PASTELKA 2017 – celo-
národná zbierka na pomoc ľuďom 
s ťažkým zrakovým postihnutím, 
ktorú od roku 2002 organizuje 
Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska. Aj vďaka jej výťažku 
môžeme nevidiacim a slabozrakým 
klientom poskytovať bezplatne 
sociálne služby a pomôcť im tak 
zaradiť sa do bežného života
 24. septembra o 16.30 h 
pred mestskou vežou
Potulky Malým Rímom
SÍDLO 
TRNAVSKÝCH RICHTÁROV
Sprevádza: Emília Izakovičová
 1. októbra o 15.30 h 
pred mestskou vežou
Potulky Malým Rímom
KEĎ MESTO 
ZAČALO PRERASTAŤ HRADBY
Sprevádza: Peter Vagner



 17. august – štvrtok...............
17.00 h na Hlavnej ulici 
ČAČKANIE KORZA – deti 
z folklórnych súborov Drienka 
a Trnavček skrášľujú mesto

18.00 h na Hlavnej ulici
KARPATSKÁ MUZIKA – vyhrá-
vanie pred radnicou

 18. august – piatok................
11.00 h pred City Arénou 
NA JARMEKU V PÁTEK – pred-
vádzanie a predaj ľudovoumelec-
kých výrobkov

V mestskom amfiteátri
18.00 h OTVÁRAJTE SA, 
TRNAFSKÉ BRÁNY
Slávnostné otvorenie festivalu – 
účinkujú folklórne súbory Trnaf-
čan, Trnavček, Drienka, Veterán

18.30 h KED SI JANO 
KAČU BRAL 
Program trnavských folklórnych 
súborov – účinkujú folklórne sú-
bory Trnafčan, Trnavček, Drienka, 
Veterán

19.30 h FOLKLÓRNE VESELO 
I VÁŽNE
Program folklórnych súborov 
o farebnosti folklóru, účinku-
jú Kopaničiar z Myjavy, Poleno 
z Bratislavy, Očovan z Očovej

21.30 h ZBOHOM 
Folklórne tanečné divadlo – tra-
gikomédia vojny so smiechom 
cez slzy – účinkuje folklórny súbor 
Vranovčan

 19. august – sobota...............

10.00 h pred City Arénou
NA JARMEKU V SOBOTU 
– predvádzanie a predaj ľudovo-
umeleckých výrobkov

V mestskom amfiteátri
10.00 h FOLKDANCE 
pre oteckov a mamičky
Raňajšie vyskákanie sa na ľudovú 
nôtu

10.00 h ROZPRÁVOČKA 
pre detičky
Divadielko Nezábudka

11.00 h ŠKOLA TANCA 
pre všetkých
Vyučuje folklórny súbor Kopani-
čiar z Myjavy

12.00 h na radnici
VITAJTE, VZÁCNI HOSTÉ
prijatie zástupcov súborov u pri-
mátora mesta

14.00 h Hviezdoslavova ulica, 
Trojičné námestie, Hlavná uli-
ca, Dolné bašty, Halenárska 
ulica, mestský amfiteáter 
CEZ TRNAVU IDEME, SPÍVA-
ME A TANCUJEME
Krojovaný sprievod folklórnych 
kolektívov  
V mestskom amfiteátri
15.00 h KINDRŠÚLA – dvor pre 
malé a veľké deti plný hračiek, 
hier, tvorivých dielní s malou ško-
ličkou tanca a spevu
Vyučujú: finalista Zem spieva 
– detský folklórny súbor Kornička 
z Trenčína  a detský folklórny sú-
bor Holúbek z Ostravy

Na Hlavnej ulici
15.00 h PREDVÁDZAČKA 
NA TRNAFSKEM KORZE
Jedinečné predvádzanie farebné-
ho remesla: výšivky a čipky
Predvádzajú: Výšivkársky spolek 
a priatelia z rôznych strán

15.00 h KDO PRINDE, 
TEN BUDE
Voľné vystúpenie folklórnych sú-
borov, skupín a ľudových hudieb. 
Účinkujú: Záruby zo Smoleníc, 
Opojčanka z Opoja, Ďatelin-
ka z Abrahámu, Modrančanka 
z Modranky, Dudváh z Križovian 
nad Dudváhom, Karpatskí valaš-
kári z Dolnej Krupej a ďalší...

V mestskom amfiteátri
16.00 h ENTEN TÍNUS
Program detských folklórnych 
súborov a jednotlivcov, účinkujú: 

Kornička z Trenčína, Trnavček 
a Drienka z Trnavy, Holúbek 
z Ostravy, Dudvážtek z Križovian 
nad Dudváhom a  víťazi a účast-
níci speváckych súťaží

18.00 h OD OREŠAN CESTA 
ROVNÁ
Program kolektívov z oblasti 
Smolenickej vrchoviny, účinkujú: 
Čerešenka zo Smoleníc, Záruby 
zo Smoleníc, FidliCanti z Horných 
Orešian

20.00 h A VČÚL PO NAŠEM, 
ALEBO KAŽDÝ PO SVOJEM
Program folklórnych súborov, 
účinkujú: Kopaničiar z Myja-
vy, Trnafčan z Trnavy, Vršatec 
z Dubnice nad Váhom, Očovan 
z Očovej

22.00 h TERCHOVÁ, TERCHOVÁ…
Program o terchovskej zemi, ktorá 
je podľa legendy pozostatkom 
zatúlanej nebeskej hviezdy, kto-
rej dvorní hudobníci boli prvými 
osadníkmi Terchovej, alebo inak: 
tanec a hudba, dva hudobné 
štýly, world music a autentická 
ľudová hudba z kraja zbojníka Ju-
raja Jánošíka. Účinkujú: Nebeská 
muzika z Terchovej a Rozsutec 
senior zo Žiliny
 

 20. august – nedeľa..............
10.00 h v Kostole sv. Jakuba
SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA 
za účasti folklórnych kolektívov

18.00 v mestskom amfiteátri 
KONCERT DYCHOVEJ HUDBY 
– Stráňanka 

VÝSTAVY..................................
17. – 20. augusta od 10.00 do 
13.00 a od 15.00 do 19.00 h 
v západnom krídle radnice
ČARO TRNAVSKEJ VÝŠIVKY 
– výstava o kráse krojov a úžas-
nej zručnosti našich predkov
TRNAVSKÁ BRÁNA VO FO-
TOGRAFII – 15 rokov festivalu 
zachytených na fotografiách

TRNAVSKÁ BRÁNA 2017
XVI. ročník medzinárodného folklórneho festivalu   17. – 20. augusta






