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editorial

Pavol Tomašovič

V sieti s Pokémonom

Posledné mesiace stretávam na rôznych miestach Trnavy 
hľadajúcich, väčšinou mladých ľudí. S mobilom v ruke sa snažia 

spojiť virtuálneho Pokémona s konkrétnym priestorom. 
Hra rozpohybovala počítačových hráčov, ktorí vstali zo stoličiek 

spred monitora a vyšli do ulíc nielen nášho mesta. 
V prvom momente je úsmevné, miestami až nebezpečné, 

sledovať kráčajúcich ľudí zahľadených do malých obrazoviek 
svojich mobilov či tabletov. Na druhej strane sa napriek dokonalej 

technickej výbave stále potvrdzuje vnútorná túžba človeka 
spojiť priestor i čas s tým, čo ho presahuje. Človek od nepamäti 

hľadá zmysel svojej existencie a pri jej napĺňaní cíti zvláštne 
vnútorné chvenie dotýkajúce sa celku bytia. Takéto pritakanie 

existencii sa vždy spája s konkrétnou ľudskou skúsenosťou 
vo vymedzenom čase a priestore. Aj preto ľudia združujú 

body, ktoré ich presahujú, s tými, ktoré majú konkrétnu reálnu 
podobu. Najčastejšie je to tvár druhého človeka, podaná ruka, 

pohladenie či bozk a mnoho ďalších, na prvý pohľad drobných 
aspektov. Okrem predmetného naplnenia predpokladajú aj 

schopnosť vnútorného naladenia a otvorenosti k presahujúcim 
dimenziám, schopnosť vykročenia z vlastného egoizmu smerom 

k druhým. Vyžaduje si to čas hľadania, pretrpenia či darovania 
sa inému. V tomto úsilí, námahe, starosti a láske bolo možné 

odkrývať spoločné. Vytvárať uzlíky spojenia a z nich utkať 
sieť porozumenia. Vždy boli aj takí, ktorí o tom iba rozprávali. 

Vytvorili sieť ideí bez spojenia s realitou. 
Nadchli, a po čase zanikli. No vždy boli a aj sú tí, 

vďaka ktorým vzniká sieť priateľstiev, rodín, skupín 
a spoločenstiev. Sieť, z ktorej chcú nielen čerpať, ale každodenne 

do nej investujú svoje úsilie. Konkrétnymi skutkami a slovami 
hľadajú viac to, čo ich spája než to, čo ich rozdeľuje. 

Spájajú myslenie s konkrétnym životom. Vždy, keď vidím mladých 
ľudí, ako sa snažia spojiť virtuálny svet s reálnym svetom, 

zbystrím pozornosť a pozriem sa na vlastnú sieť. 
Spolieham sa len na tie sieťové spojenia, 

ktoré prevádzkujú iní, 
alebo vynakladám úsilie na reálne prepojenie s druhými? 

Nie je môj syn s mobilom v ruke, túžiaci spojiť sa s virtuálnym 
bodom kliknutím na displej, výčitkou mojej slabej siete? 

Nie sú naše rozhorčenia na politikov, extrémizmus a ďalšie 
neduhy dneška výsledkom našej netrpezlivosti pri budovaní 

vzájomného medziľudského spojenia? Napriek možným 
zlyhaniam si myslím, že pre budúcnosť našej kultúry i civilizácie 

je oveľa dôležitejšie sústrediť svoju pozornosť 
na sieť reálnych, a nie virtuálnych vzťahov. 

Upevňujme si vzťahy s ľuďmi, na ktorých nám naozaj záleží!
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Stredoveké mesto ožíva. Trnava bude mať 
prezentáciu Dolnej brány opevnenia
Vzhľad lokality na konci trnavskej pešej zóny medzi budovou súdu a Evanjelickým domom sa 
čoskoro radikálne zmení. Jej súčasná podoba zanikne, aby nám umožnila návrat do stredove-
ku, keď bola Trnava prosperujúcim slobodným kráľovským mestom pod ochranou unikátneho 
mestského opevnenia. Trnavčanov a návštevníkov mesta bude čoskoro vítať na Námestí SNP pri 
vstupe do historického centra prezentácia stredovekého barbakanu pri voľakedajšej Dolnej bráne. 
Práce sa začnú už v prvom týždni októbra. 

udalosti
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Po oplotení budúceho staveniska 
a odstránení pevného povrchu 
komunikácie sa začne archeolo-
gický výskum, ktorý bude realizo-
vať Katedra klasickej archeológie 
Trnavskej univerzity. Časť stredo-
vekého predbránia bola nájdená 
už v novembri minulého roka pri 
archeologickom výskume súvisia-
com s plánovanou rekonštrukciou 
Námestia SNP. Sonda na mieste 
zelenej plochy pred budovou súdu 
odhalila 17 metrov dlhý tehlový múr 
prebiehajúci po celej dĺžke výkopu. 
Už vtedy bolo jasné, že sa podarilo 
objaviť časť zaniknutého mohutné-
ho predbránia, ktorého úlohou bolo 
posilniť obrannú funkciu hradieb. 
Ďalšiemu výskumu tohto unikátne-
ho nálezu vtedy bránili spevnené 
plochy a inžinierske siete. Lokalita 
bola preskúmaná georadarom v jú-
ni tohto roka a výsledky potvrdili 
očakávania archeológov. 
Archeologický a architektonicko-
-historický výskum sa už tento raz 
uskutoční v celej lokalite s cieľom 
doskúmať aj základy pôvodnej Dol-
nej brány. Na základe výsledkov má 
byť do konca tohto roka vypracova-
ný projekt prezentácie nálezov. 
„Je v záujme samosprávy, aby sa 
mohol projekt realizovať čím skôr, 
už v jarných mesiacoch budúceho 
roka,“ povedal poradca primátora 
pre správu Mestskej pamiatkovej 
rezervácie Trnava Ing. arch. Milan 
Horák, ktorý fascinujúce výsledky 
hľadania zaniknutých častí hradieb 
a iných historických stavieb v sied-
mich lokalitách Trnavy prezentoval 
verejnosti formou prednášky aj po-
čas septembrových Trnavských dní. 
Natrvalo sa v súvislosti s archeo-
logickým výskumom a následnou 

výstavbou zmení aj dopravná 
situácia v lokalite pri budove 
súdu. Doprava povedie okolo 
Evanjelického domu, kde sa jed-
nosmerná komunikácia zmení 
na obojsmernú. Zmeny budú 

vyznačené dopravným značením. 
Istú mieru komplikácií, kým si 
automobilisti zvyknú na novú si-
tuáciu, by mal však vyvážiť fakt, že 
atraktivita Trnavy pre milovníkov 
histórie a turistov opäť významne 
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vzrastie. K zachovanému tehlové-
mu mestskému opevneniu, ktoré 
svojím rozsahom nemá obdobu 
v rámci strednej Európy, postupne 
pribudnú najmodernejšie prezen-
tácie archeologických nálezov jeho 
zaniknutých častí priamo v živom 
centre mesta, čo nemá obdobu 
v rámci celého Slovenska.
Do budúcoročného rozpočtu budú 
začlenené aj finančné prostriedky 
na rekonštrukciu a prezentáciu 
nálezov za Bazilikou sv. Mikuláša, 
o ktorých sme informovali v augus-
tovom vydaní Noviniek z radnice. 
Podľa slov Milana Horáka bude 
navrhnutie najvhodnejšej formy 
prezentácie stavieb za bazilikou 
veľkou výzvou pre pamiatkarov: 
„Bude potrebné zodpovedať vážne 
metodické otázky, akým spôsobom 
najlepšie prezentovať v jednej lo-
kalite tri rôzne nálezové storočia 
– či sa zamerať iba na gotickú eta-
pu Kostola sv. Michala, alebo aj na 
jeho rozšírenie, keď Peter Pázmaň 
nechal kostolík strojnásobiť, aby na 

Slovákov nepršalo, ale žiaľ, stavba 
bola urobená tak nekvalitne, že po 
päťdesiatich rokoch musel byť kostol 
odstránený a stavebný materiál bol 
použitý na operáky na bočnej strane 
baziliky. Prezentované by mali byť aj 
dve oplotenia cintorína, jedno gotic-
ké s otáznikom, lebo zatiaľ nevieme 
zadefinovať, či jestvovalo skôr ako 
karner, a druhé barokové, nájdené 
na sto percent, ktorého odozvu 
máme v zachytenú aj v dlažbe na 
Námestí sv. Mikuláša. Veríme, že 
rozhodnutie pamiatkarov bude naj-
lepšie, aké môže byť.“
Plánom samosprávy vytvoriť arche-
opark v lokalite za bazilikou, ktorá 
si podľa Milana Horáka svojím 
významom pre naše mesto zaslúži 
prirovnanie k aténskej Akropole, je 
naklonený aj arcibiskupský úrad. 
Pod podmienkou, že mesto zabez-
pečí iný prístup pre zásobovanie 
do starého arcibiskupského úra-
du, je ochotný poskytnúť súhlas 
so zmenou trasy chodníka, ktorý 
v súčasnosti vedie od Námestia sv. 

Mikuláša k lávke cez Hlbokú ulicu 
krížom cez najstaršiu stavebnú 
fázu Kostola sv. Michala vyloženú 
v dlažbe. Predpokladaná nová tra-
sa chodníka si totiž vyžiada zbú-
ranie súčasného oplotenia starého 
arcibiskupského úradu. 
Nálezy za bazilikou sú kvôli bez-
pečnosti prekryté geotextíliou 
a zasypané, aby sa vylúčilo riziko 
úrazu okoloidúcich. Opäť budú 
odkryté v budúcom roku, keď 
sa začne realizovať projekt ich 
prezentácie, na ktorý vyčlenila 
samospráva v rozpočte mesta 250 
tisíc eur. Výsledky archeologic-
kého výskumu pri budove súdu 
sa už pred realizáciou zasypávať 
nebudú, bezpečnosť chodcov 
bude počas výskumu aj výstavby 
zaisťovať oplotenie. Suma na rea-
lizáciu v budúcoročnom rozpočte 
mesta zatiaľ nie je presne určená, 
jej výška sa bude zrejme odvíjať 
aj od poznatkov získaných počas 
výskumu a prípravy projektu rea-
lizácie.   

Celým parčíkom povedie od 
západu na východ 130 metrov 
dlhý a tri metre široký chodník 
z kamennej dlažby, ktorá bude 
v súlade s požiadavkami Krajské-
ho pamiatkového úradu podobná 
ako na Michalskej ulici. Vybudo-
vaná bude aj murovaná studňa 
s ručnou pumpou. Na rozvody 
vody zo studne má byť napojený 
aj závlahový systém, ktorý bude 
zabezpečovať pravidelné zavla-
žovanie zelene.
Nezabudlo sa ani na zabezpe-
čenie pitného režimu pre náv-
števníkov parku formou dvoch 
pitných fontán a na možnosť 
pripojenia predajných stánkov 
a iných atrakcií počas kultúrnych 

Jar už privítame aj v novom Parčíku Bela IV.
Trnava čoskoro získa nový atraktívny priestor na oddych a komorné kultúrne podujatia. Sľubo-
vaný Parčík Bela IV. pri hradbách medzi Jerichovou a Hornopotočnou ulicou bude hotový už tento 
rok. Budúcu jar tu už privítame kvitnúcimi záhonmi z tisícok cibuľovín, trvaliek a okrasných tráv 
pod dvadsiatimi dvomi listnatými aj ihličnatými stromami. Druhová skladba výsadby je navrhnu-
tá tak, aby sa parčík menil a žil farbami počas celej sezóny. 

(red)

udalosti
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podujatí pod holým nebom.  Ilu-
minácia hradobného múru bude 
zabezpečená v zemi zapustenými 
svietidlami pod múrom. Na ve-
rejné osvetlenie poslúžia dobové 
rustikálne svietidlá. 
Novo vysadené stromy budú čo 
najväčšie, aby čím skôr dokázali 
plniť nielen estetickú, ale aj klima-
tickú funkciu zvlhčovaním a ochla-

dzovaním prostredia. Použité budú 
predovšetkým geograficky pôvod-
né, tvarovo a farebne atraktívne 
a na údržbu nenáročné druhy 
a kultivary. Nebudú chýbať ani 
trávnaté plochy. Plochu zelene po-
stupne zväčšia aj popínavé rastliny 
dekoratívne kvetom a listami, ktoré 
zároveň pomôžu prekryť fasády 
domov susediacich s parčíkom.  

M. K. Valová

Vyhodnotenie Odkazu pre sta-
rostu za rok 2015 sa konalo 20. 
septembra 2016 v centre inštitútu 
v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 
osem najlepších samospráv, po 
Trnave bola za veľké samosprávy 
ocenená ešte Prievidza a brati-
slavské mestské časti Ružinov, 
Petržalka a Nové Mesto. Za „malé“ 
samosprávy prišli Stupava, Brati-
slava-Vajnory a Svätý Jur. Všetky 
mali podnety od občanov vyrieše-
né na viac ako 90 percent. Nielen 
toto číslo však bolo ukazovateľom, 
ako kvalitne spolupracuje každé 
mesto s občanmi na riešení svo-
jich nedostatkov. Zároveň bola 
hodnotená aj komunikácia mesta, 
teda informácie, ktoré mesto po-
skytuje občanom o riešení podne-
tu, ale aj o rôznej príprave riešenia 
a fázach realizácie s predpoklada-
nými časovými údajmi.
Ocenenie Zlaté vedro je vizitkou 
práce všetkých zamestnancov 
mestského úradu, ktorí prispeli 
k takémuto vysokému umiestne-
niu Trnavy v konkurencii sto šty-
roch samospráv z celého Sloven-
ska. Ďalšiu zásluhu okrem obča-
nov, ktorí portál sledujú, pridávajú 
a aktualizujú zverejnené podnety, 
má na tomto umiestnení aj admi-
nistrátor za Trnavu Matúš Gallia, 
ktorý túto prácu robí bez nároku 
na mzdu na báze dobrovoľnos-
ti, overuje a zverejňuje podnety, 
sleduje ich riešenie. Vďaka tomu 
pozná naše mesto a jeho problé-

my ako vlastnú dlaň. Túto prácu 
prevzal po bývalom administrá-
torovi a „rozbiehateľovi“ projektu 
Odkaz pre starostu v Trnave Petro-
vi Bročkovi, ktorý sa jej musel ako 
kandidát na primátora a neskôr 
primátor vzdať, hoci projekt do-
dnes aktívne sleduje.
Aj vďaka tomu je portál Odkaz 
pre starostu v Trnave veľmi dobre 
známy a občanmi hojne využíva-
ný. Svedčí o tom aj graf, ktorý na 
vyhodnotení ukazoval, že zatiaľ čo 
na všetky mestské časti Bratislavy 
prišlo za rok 2015 viac ako 3 800 
podnetov od občanov, Trnava sa-
motná ich dostala skoro presne 
1 000. Z toho 800 je vyriešených 
a zvyšné v riešení. 
Problémy, ktoré Odkaz pre staros-
tu zaznamenáva, sú všade veľmi 
podobné: jamy a výtlky na cestách 
a chodníkoch, nepokosená tráva, 
prerastené kríky, upchaté kanály, 
čierne skládky, poškodené do-
pravné značenie, preplnené koše 
či nepojazdné vraky áut. Niektoré 
podnety spadajú nielen do právo-
moci komunálnych služieb mesta, 
ale aj mestskej polície či iných 
spolupracujúcich subjektov. Mno-
hí občania portál využívajú aj na 
otázky týkajúce sa novej výstavby 
či zamýšľaných revitalizácií. 
Počet podnetov si v tomto roku 
vyžiadal aj tvorbu nového pracov-
ného miesta na polovičný úväzok, 
ktoré v rámci samosprávy pomáha 
presmerovať a riešiť množstvo 

zasielaných otázok a oslovovať aj 
iné subjekty na území mesta, aby 
boli podnety vybavené čo najrých-
lejšie a kvalitne. Väčšina práce 
však je na referentoch mestského 
úradu, ktorí poverujú spolupra-
cujúce firmy vyriešením podnetov 
a odpovedajú za jednotlivé odbory 
mesta. Najčastejšie je oslovovaný 
odbor dopravy a komunálnych 
služieb, ktorý má na starosti práve 
cesty, chodníky, zeleň, ihriská, ale 
aj mestské osvetlenie či nevysypa-
né smeti.
Za šesť rokov existencie portálu 
Odkaz pre starostu do konca roku 
2015 naň prišlo 27 tisíc podnetov, 
z toho desatina na mesto Trnavu. 
„Asi len 15 percent zo všetkých 
podnetov je neriešených, teda 
bez odpovede, viac ako polovica 
je vyriešených, mnohé vyžadujú 
dlhodobé riešenie,“ uviedli pracov-
níci Inštitútu pre dobre spravovanú 
spoločnosť. Dôležitá je však pod-
ľa nich participácia občanov na 
riešení problémov svojho mesta. 
Nielen frflať, ale aspoň upozor-
nením prostredníctvom mobilnej 
aplikácie alebo internetu prispieť 
k poukázaniu na nedostatok a jeho 
vyriešeniu. 
Niekedy sa možno občanom zdá, 
že odpoveď alebo riešenie na ich 
podnety neprichádza dosť rých-
lo, ale mesto sa snaží odstraňo-
vať všetky nedostatky priebežne 
v rámci svojich finančných aj per-
sonálnych možností. 

Zlaté vedro získala Trnava už po štvrtýkrát
Slovak Governance Institute, alebo inak Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť vyhlásil mesto 
Trnavu už po štvrtýkrát za najlepšiu samosprávu, ktorá reaguje na podnety svojich občanov 
prostredníctvom domény Odkaz pre starostu.

udalosti
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Možnosti dnešných stredoškolá-
kov sú naozaj široké. Potvrdilo 

sa to štyrom študentom, ktorí sa 
vďaka svojej šikovnosti priamo 
zo školských lavíc dostali až do 
Pekingu. Stačilo, aby ich bavila 

geografia. Pripravili si práce 
s originálnymi témami a uspeli. 

Hovoríme o Martinovi Šinkovi 
z Gymnázia Jána Hollého v Tr-

nave, o Michalovi Vitkovičovi 
z Gymnázia Andreja Vrábľa 

v Leviciach, Filipovi Gürtlero-
vi z Gymnázia Karola Štúra 

v Pezinku a Adamovi Zaliberovi 
z Gymnázia Antona Bernoláka 
v Námestove. Práve títo štyria 
stredoškolskí študenti nás re-

prezentovali na medzinárodnej 
geografickej olympiáde v Pekin-

gu. Aj keď trnavskú školu zastu-
poval len jeden z nich, v Pekingu 

reprezentovali spoločne 
trnavské farby.

Medzinárodná geografická olym-
piáda sa vo svete uskutočňuje 
od roku 1996, Slovensko do nej 
vstúpilo od roku 2004. Žiaci 
stredných škôl majú možnosť 
sa do nej zapojiť vypracovaním 
odbornej súťažnej práce. Inak 
to nebolo ani tento rok, kedy sa 
opäť žiaci s najkvalitnejšími prá-
cami a najlepšími vedomosťami 
z geografie cez regionálne kolá 
prebojovali až na celoštátne ko-
lo. Z neho šiesti najúspešnejší 
súťažiaci postúpili na základe 
výsledkov testov na výberové 
sústredenie, kde absolvovali 
rôzne testy geografických ve-
domostí i praktických zručností 
a, samozrejme, testy z angličtiny. 
Výsledky všetkých testov rozhodli 
o zložení družstva Slovenska, 
ktoré reprezentovalo našu krajinu 
na medzinárodnej geografickej 
olympiáde v čínskom Pekingu. 
Desať dní, štyri súťažné disciplí-
ny, rôzne testy, práca v teréne. To 
všetko čakalo aj na našu výpravu 
s trnavskými farbami. 

Účasti na tomto jedinečnom pod-
ujatí však predchádzala náročná 
a všestranná príprava. „Hneď 
potom, čo sme boli vybratí repre-
zentovať Slovensko, sme začali 
pripravovať poster o trvalo udrža-
teľnom meste z našej krajiny. Po-
radili sme sa s odborníkmi z Prí-
rodovedeckej fakulty UK v Brati-
slave a za príklad trvalo udrža-
teľného slovenského mesta sme 
si zvolili Trnavu. Dôvodov bolo 
viacero: intenzívne prebiehajúci 
rozvoj mesta, realizácia mnohých 
projektov vedúcich k zlepšeniu 
kvality životného prostredia na 
území mesta i kvality života jeho 
obyvateľov, relatívne dobrá do-
pravná dostupnosť Trnavy ako 
aj ochota miestnej samosprávy 
poskytnúť nám všetky potreb-
né informácie na vypracovanie 
posteru. V ňom bol zahrnutý 
environmentálny, sociálny a hos-
podársky rozvoj mesta s perspek-
tívou dosiahnutia označenia trva-
lo udržateľné mesto v najbližšom 
období,“ hovorí Martin Šinka. 
Poster o Trnave prezentovali šty-
ria slovenskí reprezentanti pred 
všetkými účastníkmi 13. medzi-
národnej geografickej olympiády 
priamo v Pekingu. Súťažiach, ale 
aj ich tímlídrov, slovenský poster 
oslovil a mnohí sa zaujímali 

o dianie v Trnave, prínos všetkých 
uvedených projektov a perspektí-
vy rozvoja tohto, pre nich celkom 
malého slovenského mesta. Iných 
zasa oslovilo grafické spracovanie 
posteru a ďalší dokonca označili 
slovenský poster za najlepší spo-
medzi všetkých vystavených.   
Celý priebeh olympiády zabez-
pečovali dobrovoľníci z Pekinskej 
všeobecnej univerzity a z Čínskej 
geografickej spoločnosti. Naši 
žiaci sa počas podujatia stretli so 
študentmi z okolitých európskych 
krajín, ale i s Argentínčanmi, Aus-
trálčanmi, Nigérijčanmi, Novozé-
lanďanmi, Rusmi aj Američanmi. 
Celkovo sa súťaže zúčastnilo 174 
účastníkov zo 45 krajín sveta. 
V rámci medzinárodného kola 
súťaže súťažiaci absolvovali štvor-
dňové testovanie teoretických 
i praktických vedomostí z geogra-
fie, navštívili historické i súčasné 
dominanty čínskej metropoly (Za-
kázané mesto, Letný palác, Chrám 
nebies, Olympijský park). 
„Geografia vo svete sa vyučuje 
trocha inak ako u nás, väčšinou 
sa venuje environmentálnym 
problémom, ekologickým problé-
mom a ochrane pred prírodnými 
hrozbami, ako sú zemetrasenia, 
vlny cunami, zosuvy pôdy. Súčas-
ťou testov bol aj terénny výskum, 

Trnavské farby aj na olympiáde v Pekingu
Text a reprofoto Martin Jurčo
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Pri železničnej stanici bude cykloveža 
na automatické parkovanie bicyklov
Trnava sa už o pár mesiacov stane prvým mestom na Slovensku a tretím v Európe s automatizo-
vanou cyklovežou. Bude to 11,5 m vysoká dvanásťuholníková stavba na betónovom základe s kos-
trou zo železa a plášťom zo skla, ktorá cyklistom poskytne automatický samoobslužný a zároveň 
bezpečný systém úschovy bicyklov. Obdobné cykloveže sa nachádzajú zatiaľ iba v Hradci Králové 
a v Přerove.

(vm)

Trnavská cykloveža bude stáť 
pred železničnou stanicou. Tr-
navčanom uľahčí dochádzanie 
za prácou či štúdiom. Už nebude 
nutné zápasiť každé ráno o voľné 
miesto na parkovanie pred stani-
cou s ostatnými autami, postačí 
sa doviezť na bicykli a bezpečne 
ho zaparkovať v cykloveži. 
Postup je jednoduchý: priveziete 
sa k cykloveži, podľa názorného 
návodu na monitore vložíte bi-
cykel dnu a automat vám vydá 
lístok. Celý proces netrvá ani pol 
minúty. Každý bicykel má prira-
denú vlastnú jedinečnú pozíciu, 
na ktorú ho dopraví zakladací 
výťahový systém. Po svojom ná-
vrate vložíte lístok do čítačky, a tá 
vám automaticky vyráta sumu na 
zaplatenie. Poplatok bude možné 

uhradiť v hotovosti i poslaním 
SMS správy.
Výhodou takéhoto parkovania 
je, že si spolu s bicyklom mô-
žete uschovať aj prilbu, reflexnú 
vestu či iné príslušenstvo. Ka-
pacita cykloveže je 118 bicyklov 
na ploche 8,37 x 8,37 m. Okrem 
klasických bicyklov tu bude mož-
né zaparkovať aj elektrobicykle 
až do hmotnosti 50 kg. Priestor 
bude sledovaný kamerovým sys-
témom, takže cykloveža poskyt-
ne ochranu nielen pred vplyvmi 
počasia, ale aj pred odcudzením.
Projekt je naplánovaný na budú-
ci rok, pričom od vybudovania 
betónového základu bude po-
trebných cca šesť mesiacov na 
dokončenie celej stavby.
Cieľom projektu je napomôcť aj 

týmto spôsobom rozvoju cyklis-
tickej dopravy v meste. Základom 
však je kvalitná sieť cyklotrás, na 
ktorej samospráva koncepčne 
pracuje už niekoľko rokov. 

mapovanie v rôznych oblastiach 
v Pekingu - rušná križovatka, are-
ál riečneho toku a priľahlý park 
a súkromný rezidenčný priestor. 
Tretí – multimediálny test bol 
zameraný na regionálnu časť,“ 
hovorí Adam Zalibera. „Zaujímavé 
bolo, že v súťažných otázkach 
sme mali skúmať dopad ľudskej 
činnosti na životné prostredie 
z hľadiska fyzickej i humánnej ge-
ografie. S niektorými témami sme 
sa stretli prvýkrát až pri testoch. 
Bola tam napríklad téma Dopad 
vĺn cunami na pobrežie Somálska, 
kde sme mali uviesť príklady, ako 
môže tento intenzívny pohyb mor-
skej vody vyvolaný zemetrasením 
ovplyvniť ekonomiku africkej po-
brežnej krajiny. Bolo na nás, ako 
dokážeme využiť naše poznatky, 
aby sme dokázali odpovedať na 
túto otázku,“ hovorí Martin Šinka. 

Ďalší zo študentov Michal Vitko-
vič, ktorý si z Pekingu priniesol 
aj bronzovú medailu, pripomína, 
že najväčšie úspechy dosiahli na 
olympiáde štáty, kde sa kladie 
oveľa väčší dôraz na vzdelávanie 
mladej generácie. „Ich výhodou 
bolo to, že mali zabezpečenú 
odbornú literatúru v anglickom 
jazyku, ktorý je zároveň jediným 
testovacím jazykom olympiády. 
Reprezentanti niektorých krajín sa 
dokonca rozhodli prerušiť svoju 
povinnú školskú dochádzku, aby 
sa mohli lepšie pripraviť na túto 
súťaž. Singapurčania zasa majú 
terénne mapovanie ako jednu 
z povinných súčastí vyučovania 
geografie na školách, kým my sme 
sa s týmto stretli  až v rámci prí-
pravy na súťaž v Pekingu,“ hovorí.
Napriek obrovskej konkurencii sa 
však slovenský tím na 13. medzi-

národnej geografickej olympiáde 
určite nestratil. Zásluhou Michala 
Vitkoviča priniesol domov bron-
zovú medailu, no všetci štyria 
naši reprezentanti sa vracali na 
Slovensko bohatší o nové zážitky, 
skúsenosti, vedomosti, o nové 
kontakty i priateľstvá. Naopak, 
reprezentanti ďalších 44 zúčast-
nených krajín si domov okrem 
iného priniesli aj poznatok o tom, 
že niekde v strednej Európe na 
území Slovenska leží mesto Trna-
va, známe svojou históriou, kul-
túrno-historickými pamiatkami, 
snažiace sa poskytnúť svojim oby-
vateľom čo najlepšie podmienky 
pre život. A aby na naše mesto 
nezabudli, na cestu im slovenskí 
reprezentanti pribalili aj početné 
propagačné materiály, ktoré im 
pre túto príležitosť poskytlo Mesto 
Trnava. 
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Ideálnym modelom by bolo pou-
žívať auto na prepravu do vzdiale-
nejších oblastí, a napríklad na náv-
števu centra mesta využiť mestskú 
hromadnú dopravu (MHD) alebo 
bicykel. Je vôbec možné, aby sa 
takýto model stal niekedy realitou 
aj v Trnave? Tomáš Peciar je jed-
ným zo zakladateľov Cyklokoalície, 
občianskeho združenia, ktoré pod-
poruje rozvoj mestskej cyklistiky 
v Bratislave. Spolu s ním sme hľa-
dali spôsob, ako udržať mobilitu 
v našom meste. 
 Môže prakticky fungovať mo-
del vylúčenia dopravy v meste 
a jej nahradenia cyklistickou 
dopravou a MHD?
- Samozrejme, že môže, pozrime 
sa napríklad na slovinskú Ľubľanu, 
kde je doprava z širšieho centra 
vylúčená. Pozrime sa na platby za 
vstup áut v Londýne a na plány Pa-
ríža zo širšieho centra dostať autá 
preč do roku 2018. V New Yorku 
je napríklad privátne parkovacie 
miesto skoro také drahé ako byt. 
V Dánsku, Anglicku a Nemecku 
budujú vo veľkom takzvané cyklo-
diaľnice, komfortné široké cyklo-
cesty, kde majú cyklisti najväčšiu 
prednosť a môžu sa tak zo vzdia-
lenejších častí mesta dostať do 
centra. A pokojne môžeme ísť ešte 
ďalej, a pozrieť sa na Holandsko. 
Tam už majú vybudovanú cyklo-
cestu, ktorá je zároveň solárnym 
panelom a dodáva elektrinu okoliu. 
My v Bratislave a v ďalších mestách 
po celom Slovensku si ešte, bohu-
žiaľ, presne neuvedomujeme hod-
notu verejného priestoru, a preto 

sa tu parkuje všade a za každých 
okolností. 
 Aké sú modely koordinácie 
cyklistiky s inými typmi dopra-
vy?
- Existuje pojem intermodálna do-
prava, čo je vlastne kombinovanie 
dopravy, či už vlakovej, MHD, prí-
mestských spojov a, samozrejme, 
bicykla a pešej chôdze. V Bratisla-
ve máme konečne po veľmi dlhej 
dobe cyklokoordinátora a primátor 
Nesrovnal v diskusii povedal, že 
cyklokoordinátor je človek s kom-
petenciami, tak sa tešíme...
 Koľkých obyvateľov mesta sa 
vlastne cyklodoprava môže do-
týkať? Nejde len o mladých ľudí 
a športových nadšencov? 
- Bicykel je úžasný dopravný 
prostriedok, ktorý potiera hranice 
medzi vekom, pohlavím a sociál-
nym statusom. Momentálne naprí-
klad vo svete vidíme revolúciu irán-
skych žien, ktoré bojujú za svoje 
práva proti Fatwe o zákaze bicyk-
lovania pre ženy. Celý facebook je 
plný fotiek a videí moslimiek na 
bicykloch. Samozrejme, s kvalitnej-
šou a bezpečnejšou infraštruktú-
rou sa tieto hranice zmenšujú ešte 
viac, a napríklad v Holandsku aj 
princezná chodí na bicykli bežne 
s ostatnými ľuďmi.
 Ako vyzerá v hlavnom meste 
koordinácia cyklistickej dopravy 
s MHD? 
- Bohužiaľ, tu sme na tom veľmi 
zle, nedarí sa nám urobiť bežné 
cyklopruhy v bus pruhoch. Tento 
rok sa obmedzila v hlavnom meste 
aj preprava bicyklov v MHD počas 

špičkových hodín. Trochu sa zlep-
šuje intermodalita v rámci prepravy 
bicyklov vo vlakoch, čo využívajú 
obyvatelia satelitov Bratislavy. 
 Má cyklistická doprava aj iné 
merateľné prínosy okrem znižo-
vania emisií a dopravnej záťaže?
- Existujú napríklad výskumy eko-
nomických benefitov prevádzok 
obchodov. Ako aj zvýšenie kúpnej 
sily, keďže na mieste jedného au-
tomobilu vieme zaparkovať 8 až 10 
bicyklov. A, samozrejme, pohybová 
aktivita. Pri tridsiatich minútach 
pohybu denne znižujeme štátne 
výdavky na zdravotnú starostlivosť 
o obyvateľstvo. Taktiež vieme pre-
počítať vplyv emisií na budovy, ako 
i potrebu opráv, resp. výmeny po-
vrchov po ťažších automobiloch.
 Ako sa vám darí zlepšovať 
situáciu v cyklistickej doprave 
v Bratislave a kde by sme našli 
príklad, z ktorého by sme sa 
mohli poučiť aj v Trnave? 
- Najlepší príklad sú Piešťany 
a menšie mestá na juhu Slovenska. 
Bratislava je veľká, byrokratický 
aparát je veľmi skostnatený, všetko 
trvá veľmi dlho a STARZ (Správa 
telovýchovných a rekreačných za-
riadení hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy – pozn. aut.) 
nie je tou správnou organizáciou, 
ktorá by mala manažovať výstavbu 
segregovaných trás v meste. Začali 
sme ako cyklokoalícia v roku 2010 
odvtedy sa pohlo veľmi veľa vecí 
dopredu, ale výstavba nových trás 
stále trvá strašne dlho. Najväčším 
problémom je aj to, že Bratislava 
iba minimálne podmieňuje develo-

Hľadanie cesty k udržateľnej mobilite l.
Rodičia dnešných mladých ľudí neboli navyknutí ísť autom aj po noviny, používali viac pešiu, 
cyklistickú a verejnú dopravu, a predsa sa dostali všade, kam potrebovali. Ale mať auto a s tým 
aj isté pohodlie v dopravovaní, patrilo k túžbam ľudí žijúcich v socializme. Mnohí si to vtedy 
nemohli dovoliť. Je preto prirodzené, že si ľudia začali v súvislosti so zlepšovaním ekonomickej 
situácie po Novembri 89 tieto túžby plniť. Po štvrťstoročí je však už aj na Slovensku situácia veľ-
mi zlá. Na nešťastie, aj v myslení ľudí, generácie, pre ktorú sa stalo používanie osobného auta na 
dopravu samozrejmosťou a nechcú sa svojho pohodlia vzdať. Výsledkom sú dopravné kolapsy, 
kritický nedostatok parkovacích miest, znečisťovanie ovzdušia v centrách miest, energetická ná-
ročnosť a vyčerpateľnosť zdrojov. Jednoducho to, čo malo pôvodne slúžiť na zvyšovanie komfortu, 
sa mení na závažnú komplikáciu života v mestách.

Martin Jurčo
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Spustili sme realizáciu prvých projektov 
Participatívneho rozpočtu Trnavy 2016
Prvé tri z pätnástich projektov participatívneho rozpočtu, na ktoré Mesto Trnava pridelilo dovedna 39 
500 eur, sa už stali skutočnosťou. Minimálne sedem ďalších projektov sa začne realizovať v októbri. 

Prvý projekt, ktorý odštartoval 
v nedeľu 18. septembra, je Tan-
čiareň pre seniorov v kaviarni 
mestského amfiteátra. Prvé ta-
nečné kolo otvoril primátor Peter 
Bročka. Seniori sa vytancovali pri 
hudbe ich mladosti, o ktorú sa 
postarala skupina Duo Expres. 
Tančiareň bude otvorená až do 
konca decembra každú nedeľu 
od 16. do 19. Hodiny. Vstup je 
bezplatný, vítaní sú všetci, ktorí 
si chcú zatancovať, stretnúť pria-
teľov i nových ľudí. 
Počas Európskeho týždňa mobi-
lity od 16. do 22. septembra bol 
zrealizovaný projekt Vodorovné 
vyznačenie cyklochodníka popri 
Trstínskej ceste. Na chodník sa 
nastriekali piktogramy, ktoré ho 
rozdelili na časť pre chodcov 
a časť pre cyklistov (foto). 
Cieľom tretieho zrealizovaného 
projektu participatívneho roz-

počtu bolo využitie betónových 
plôch bývalých detských ihrísk 
na uliciach Hospodárskej, An-
dreja Kubinu a Kalinčiakovej na 
street art a grafity. 
V októbri sa začnú realizovať 
projekty Vedomá Trnava, Tajupl-

ná Trnava, Petangové ihrisko pre 
seniorov, Ovocná oáza v areáli 
Základnej školy s materskou 
školou na Vančurovej, Vyvýšené 
záhony pre deti v materskej škole 
na Čajkovského a Deti píšu de-
ťom (príbehy). 

perov, aby pri nových výstavbách 
stavali cyklotrasy.
 Ako by teda mali začať 
v menších mestách – v čom spo-
čívajú úlohy samosprávy, aké 
úlohy môžu plniť rôzne občian-
ske združenia? Čo si vyžiada 
najvyššie nákladové položky? 
Aké sú potrebné stavebné úpra-
vy v mestách?
- Začať sa môže tým najjedno-
duchším, a to budovaním cyklosto-
janov. Povedzme, na staniciach. 
Celé južné Slovensko je nimi ob-
sypané a niektoré stanice vyzerajú 
ako v Holandsku. U vás v Trnave 
by stačilo zmeniť trasy MHD, aby 
zachádzali viac do centra mesta, 
a rozšíriť by sa mali možnosti na 
prepravu bicyklov v MHD. Do 
istej miery môže aj samospráva 
nepriamo podnecovať obyvateľov 
mesta, aby cestovali hromadnou 

dopravou. Stačí ju optimalizovať, 
nájsť lepšie trasy, z ktorých by boli 
vylúčené autá, nájsť vhodný takt, 
aby si obyvatelia nemuseli pamätať 
časy odchodov autobusov. A, sa-
mozrejme, MHD by mala byť bez-
platná. Benefity z takýchto úprav 
by prevýšili náklady a problémy 
s prehusteným centrom mesta. 
 Nejde však len o cyklistiku. 
Čo je vlastne trvalo udržateľná 
mobilita? Nie je to len výmysel 
hipsterov, ako si niektorí možno 
myslia?
- Je to realita, ktorú už môžeme 
vidieť v spomínanom Holandsku, 
Dánsku alebo Ľubľane. Naozaj to 
nie je len o bicykloch, ale o vy-
užívaní rôznych druhov dopravy 
počas cesty. Napríklad, človek do-
chádzajúci autobusom z neďalekej 
obce do mesta, si na autobusovej 
stanici zoberie bicykel zo systému 

mestských zdieľaných bicyklov 
a pokračuje do práce. Auto nie je 
trvalo udržateľné. Platí pravidlo, 
že čím viac ciest pre autá postaví-
me, tým viac ich tu budeme mať 
a zväčšia sa zápchy.
 Legislatíva a cyklistická do-
prava. Ako tá (ne)napomáha 
rozvoju a v čom spočívajú prob-
lémy, ktoré by mala riešiť?
- Legislatíva sa postupne zlepšuje 
preberaním niektorých lepších 
opatrení z okolitých krajín. Mo-
mentálne je však najväčšia tragé-
dia, že neprešiel povinný odstup 
od cyklistu pri predbiehaní 1,5 
metra. V zásade sa ale legislatívne 
darí dostať gro cykloopatrení do 
technických podmienok výstavby 
cyklotrás. 

(Nabudúce úloha MHD v udržateľ-
nej mobilite v mestách)

(ek)
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„Naša kancelária Ligy za ľudské 
práva bola otvorená v Bratislave 
v roku 2005 a po troch rokoch sme 
založili kanceláriu aj v Košiciach.  
Tá sa pôvodne venovala len mo-
nitorovaniu ukrajinskej hranice, 
keďže sme boli partnerom pro-
jektu Úradu vysokého komisára 
pre utečencov. V tomto roku sa už 
aj tam venujeme aj poskytovaniu 
právneho poradenstva. Chceli sme 
byť bližšie k cudzincom a chceme 
ich vyhľadávať priamo v regiónoch. 
Ide najmä o ich komunikáciu s rôz-
nymi úradmi. Takúto skúsenosť 
už máme, pretože sme v minulosti 
chodili aj do táborov medzi žiada-
teľov o azyl na Slovensku,“ hovorí 
predsedníčka zduženia Liga za 
ľudské práva Zuzana Števulová. Od 
roku 2005 už mali viac ako dveti-
síc klientov, tento rok sa ich počet 
zvyšuje aj v súvislosti so súčasnou 
situáciou v Európe. Ide zväčša 
o žiadateľov o azyl, cudzincov 
zdržiavajúcich sa v SR, utečencov, 
osoby žiadajúce o štátne občian-
stvo, vízum, ale aj cudzincov, ktorí 
majú byť deportovaní z územia SR. 
Otvorenie tejto poradne v spolupráci 
s Ligou za ľudské práva a Právnic-
kou fakultou Trnavskej univerzity 
iniciovala trnavská samospráva ako 
reakciu na zvyšovane počtu cudzin-
cov aj v našom meste. Dôvodom 
nie je len vytváranie podmienok na 
to, aby cudzinci u nás žili v súlade 
s platnou legislatívou, ale aj naras-
tajúci extrémizmus na Slovensku, 
ktorý podnecuje nenávisť práve voči 
menšinám na základe dezinformá-
cií, mýtov a dnes veľmi moderných 
konšpiračných teórií. Aktivita mesta 
nadväzuje na predchádzajúce inicia-
tívy v jarných mesiacoch – diskusiu 
s názvom Afroameričania, Rómovia, 
moslimovia – Ako sa im žije? a stret-
nutie cudzincov na radnici s názvom 
My v meste Trnava. 

Poradňa Ligy za ľudské práva rieši 
najmä problémy, ktoré postret-
nú klienta – cudzinca pri pobyte 
u nás. „Prichádzajú k nám s naj-
častejšími otázkami: čo mám robiť, 
keď mi nepredĺžia povolenie na 
pobyt? Ak nemáme jazykovú ba-
riéru, riešime tento problém hneď, 
v opačnom prípade si dohodneme 
ďalšiu schôdzku, už s tlmočníkom 
v konkrétnom jazyku. Potom si 
vypočujeme jeho príbeh, hľadá-
me dôvody prečo nebolo udele-
né predĺženie pobytu, a tiež nás 
zaujímajú aj ďalšie plány klienta. 
Najčastejšie hľadáme formulácie 
a zhotovíme odvolanie proti nepre-
dĺženiu povolenia a dohadujeme 
sa o prípadnom právnom zastu-
povaní,“ hovorí Katarína Fajnorová 
z trnavskej pobočky Ligy za ľudské 
práva a spomína aj ďalšie príklady: 
„Prichádza napríklad slovenská 
občianka, ktorá si chce zobrať za 
manžela cudzinca z tretej krajiny. 
Zaujíma ju, aká je celá procedúra 
získania pobytu u nás, ako sa ko-
munikuje s cudzineckou políciou, 
aké treba doklady. Špecifikujeme 

sa aj na zraniteľné kategórie ako sú 
cudzinci bez štátnej príslušnosti, 
ale máme i viacero klientov žijú-
cich na okraji spoločnosti, s ktorý-
mi riešime rôzne administratívne 
úkony ako je napríklad pomoc 
v núdzi, a podobne.“
Liga za ľudské práva už od roku 
2005 spolupracuje aj s Právnickou 
fakultou Trnavskej univerzity, jej 
absolventkami je väčšina právni-
čiek ligy. Aj preto tam vznikla Práv-
na klinika azylového práva. Je to 
voliteľný predmet v 4. ročníku ma-
gisterského štúdia, kde si študenti 
môžu vyskúšať prácu s klientom 
i jeho právne zastupovanie. Kaž-
dý rok prejde týmto predmetom 
zhruba desať študentov. Napríklad 
v apríli 2016 zorganizovali Medzi-
národný simulovaný súdny spor 
v azylovom práve.
O tom, či bude Liga za ľudské 
práva poskytovať bezplatné práv-
ne poradenstvo v budove Mest-
ského úradu v Trnave aj na bu-
dúci rok, sa rozhodne na základe 
záujmu cudzincov o služby tohto 
druhu. 

Liga za ľudské práva pôsobí už aj v Trnave  
Už niekoľko týždňov funguje v našom meste bezplatné právne poradenstvo v oblasti ľudských 
práv. Po Bratislave a Košiciach otvorila v Trnave ďalšiu zo svojich pobočiek Liga za ľudské práva 
a svojich klientov chce nachádzať najmä medzi cudzincami. Tých je v našom meste podľa oficiál-
nych štatistík zhruba 1 800. Bezplatná právna poradňa v oblasti ľudských práv bude k dispozícii 
každý prvý piatok v mesiaci až do konca roka v budove Mestského úradu na Trhovej ulici.

Martin Jurčo, foto: autor

Zľava Zuzana Števulová, Katarína Fajnorová a v strede ich klient Simon, utečenec z Etiópie. 

udalosti
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Nevšednú výstavu rôznych ukážok 
preparátov z tvorby Milana Žiaka 
uviedli naposledy vo Vlastivednom 
múzeu v Hlohovci. Od sladko-
vodných po morské ryby i rôzne 
vodné živočíchy – a všetky sú ako 
živé. Nečudo, veď Milan Žiak celé 
roky budoval vlastnú technológiu 
preparovania rýb. My sme ho nav-
štívili v jeho dielni na Kopánke. 
Na koníček, akým je preparovanie 
rýb, však nestačí jedna garáž či 
dielnička. „Mám komplet vybavenú 
strojársku, stolársku i strieka-
ciu dielňu. Po technickej stránke 
som dosť praktický, pretože pri 
preparovaní rýb potrebujete mať 
zručnosti vo viacerých odboroch,“ 
hovorí Milan Žiak. Aj keď sa na-
rodil v Trnave, odkiaľ pochádzala 
jeho mama, vyrastal v známom 
kúpeľnom mestečku Jáchymov 
na severe Čiech. Bolo to dokonca 
v nemecky hovoriacom prostre-
dí. Doma sa však hovorilo po 
slovensky, takže čeština ho ani 
neovplyvnila. Milan Žiak neskôr 
vyrastal aj v Zlatých Moravciach 
a využil sa za sústružníka v známej 
obuvníckej fabrike v Partizánskom, 
čo mu dalo spomínané zručnosti. 
Pracoval v Zlatých Moravciach, no 
po čase sa vrátil do rodnej Trnavy. 
Pôsobil v rôznych zamestnaniach 
– v nemocnici, v autoservise, a na-
pokon skončil v trnavskej Zornici 
ako údržbár. Tam mal svoju dielňu 
a pracoval na všetkom, čo bolo 
vtedy v takomto závode potrebné. 
Všetky tieto skúsenosti a poznatky 
podporili jeho zručnosť pri výrobe 
potrebných technológií. A, sa-
mozrejme, bol hlavne športovým 
rybárom. Rybárčil ako dieťa, no 
skutočným rybárom sa stal až po 
príchode do Trnavy. Bol preteká-

rom v muškárení, robil rozhodcu 
vo všetkých disciplínach ako je 
plávaná, prívlač či muškárenie, 
robil i hospodára na bolerázskej 
priehrade, pracoval aj v krúžkoch 
mladých rybárov ako lektor.
„Odmalička som rád chytal ryby 
a preparáty rýb ma vždy zaujímali. 
Bolo to niečo iné ako preparáty 
diviny a lesnej zveri. Aj v súčas-
nosti, keď si prejdete internet, 
zistíte, že kým úlovky poľovníkov 
preparuje hocikto, v prípade rýb 
takýchto odborníkov nenájdete. 
Ja sa podnes čudujem, že okrem 
nejakých základných vecí nenájde-
te v literatúre celkom nič. Prepa-
rovanie rýb je totiž náročné najmä 
preto, lebo nesmiete urobiť žiadnu 
chybu. Pri divine sa dá zakryť srsť, 
pri vtákovi prekryť perie. No pri 
rybách takéto niečo neexistuje. 
Ak niečo pokazíte, už sa to nedá 
opraviť,“ hovorí Milan Žiak. Aj 
on sa učil na vlastných chybách 
a spočiatku toho veľa pokazil. 
Spočiatku uvažoval o tom, že zájde 

za odborníkmi do Čiech, a tí mu 
poradia. „Nikto mi nechcel pove-
dať ani slovo. Tak som špekuloval, 
vymýšľal a vynašiel som si vlastné 
technológie. Svoje preparáty som 
začal aj vystavovať. A tam prišli za 
mnou aj tí páni z Čiech s otázkou: 
Tak ako to robíte? Odpovedal som 
im: No, tak ako ste mi poradili... 
(smiech). Myslím, že moje tech-
nológie sú dobré, pretože niektoré 
preparáty majú už aj dvadsať rokov 
a ich kvalita je stále rovnaká.“ 
Prvé preparované ryby boli tie, 
ktoré Milan Žiak sám ulovil. A keď-
že je najmä muškár, bol to lipeň 
a pstruh. Potom mu aj priatelia 
začali nosiť svoje úlovky. Hovorí 
sa, že ryby smrdia, no my sme 
v dielni Milana Žiaka žiadne pachy 
necítili. A nebolo to preto, lebo 
práve nepracoval na žiadnom úlov-
ku. „Sladkovodné ryby nesmrdia. 
No smrdia najmä morské ryby. 
Potvrdilo sa mi to neraz pri ich 
opracovávaní. Najzaujímavejšie 
na tejto práci je však to, že každá 

Ryba – nie na tanieri, ale ako výstavný preparát
Vyznávačov rôznych druhov aktivít vo voľnom čase je veľa. Niektorí sa im venujú sporadicky, no 
pre mnohých je koníček spojený aj s postupným budovaním technológií, ktoré s ním súvisia. Vedia 
o tom svoje napríklad priaznivci rôznych športov, ktoré si vyžadujú náročný výstroj. K jedineč-
ným z celoslovenského hľadiska patrí k koníček Milana Žiaka (nar. v r. 1945 v Trnave), ktorý sa 
venuje preparovaniu rýb. Priateľov – športových rybárov, má mnoho, no na Slovensku sa ako je-
den z mála venuje takejto užitočnej záľube. V minulosti mal aj hudobného koníčka v amatérskych 
country kapelách, no preparovanie rýb ho už na dvadsať rokov celkom pohltilo.

Martin Jurčo, foto: autor 
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ryba je iná, inak sa spracováva, 
stále musíte vymýšľať niečo nové. 
Potom ma to aj baví. Azda výnim-
ku tvoria niektoré ťažké druhy rýb 
– vtedy sedím v druhej miestnosti 
a vyhováram sa sám pred sebou, 
aby som nemusel pokračovať 
(smiech).“
Aj preto nás zaujímalo, čo je ťažšia 
a ľahšia ryba pri takomto spraco-
vaní. „Ľahké ryby sú kapry, hlavát-
ky, pstruhy, ostrieže. Ale keď mám 
robiť žraloka, makrelu, morskú 
ihlu, to už sú ťažké ryby. Tam sa 
musíte maximálne sústrediť. A te-
raz si predstavte, že chytíte svoju 
životnú rybu – svoj životný úlovok, 
dáte si to priateľovi preparovať 
a on vám ju pokazí. Vždy dbám na 
to, aby ten preparát bol dokonalý. 
No k tej dokonalosti sa dá len pri-
blížiť. Myslím si však, že všetko sa 
dá vylepšovať a dokiaľ budem žiť, 
stále sa budem učiť,“ hovorí Milan 
Žiak, ktorý pozná i dobrú rybačku 
v Nórsku. Chodí tam pravidelne 
každý rok a prinesie si aj úlovok 
na preparát. No napriek tomu, že 
je rybár, ryby nekonzumuje. „Pri-
nesiem si rybu na preparovanie, 
prípadne nejakú filetu kocúrovi, no 
ryby nejem,“ dodáva s úsmevom. 
A aký je proces preparovania ryby 
do podoby výstavného exponá-
tu? „Je to veľmi individuálne. Celá 

tortúra trvá zhruba tri mesiace. 
Ryba mi príde v zamrazenom sta-
ve. Začne sa zložitá operácia od 
odhlieňovania, cez rezanie, suše-
nie a farbenie. Všetko chce svoj 
čas. Ryba sa preparuje tak, že sa 
odstráni mäso a pracuje sa už len 
so skeletom a vonkajšou časťou. 
Nie je to žiadna tajnosť, hovoriť 
o tomto procese, napríklad ani to, 
že sa napokon farbia ebrushami. 
Sú to maličké vzduchové pištole 
so špeciálnymi farbami. Počul 
som, že niektorí farbia štetcami, 
ale to neuznávam, takú kvalitu ako 
ebrushami nikdy nedosiahnete.“ 
A čo potom s exponátom? Na vý-
stavu. Pri našej návšteve sme väč-
šinu rýb „nezastihli“ doma, pretože 
boli práve v expozícii v Hlohovci. 
Milan Žiak hovorí, že keď vystavo-
val niekoľkokrát v Brne, v Trnave 
aj na ďalších miestach, samotná 
príprava hotových exponátov na 
výstavu bola náročná záležitosť. 
„V prípade diviny stačí na výstavu 
priniesť pár kusov, no rýb treba 
vystaviť hneď niekoľko desiatok, 
aby sa výstavný priestor vyplnil. 
Okrem toho, preparát je krehká 
vec, všetko musíte starostlivo za-
baliť a expedovať. Takže, keď pri-
pravujem výstavu, tak už to musí 
stáť za to. Tak to bolo aj v Hlohovci 
– okrem sladkovodných a rôznych 

morských rýb tam boli plazy, ko-
ralové i akváriové ryby, kôrovce, 
jednoducho všetko, čo mi prešlo 
cez ruku. Mám aj vzácny kúsok, 
je to veslonos. Na svete sú len dva 
druhy, mám jeden z nich. Vzácne 
sú aj rôzne žraloky, teraz robím 
veľa rýb z okolia Amazonky, a tiež 
mám veľa známych akvaristov, 
ktorým keď niečo uhynie, tak mi 
to posunú. Už sa ma pýtali, či som 
jediný, kto má takúto zbierku na 
Slovensku. Myslím si, že aj áno. Vo 
Vodňanoch v Čechách je jeden pán 
a na Slovensku je Jaroslav Šubjak 
zo Spojenej školy v Ivanke pri Du-
naji. Ten má krásne práce, čiže ak 
by si niekto chcel dať preparovať 
rybu, tak jedine k nemu. No je 
zaneprázdnený, lebo sa venuje aj 
svojim študentom.“
Okrem preparovania rýb a športo-
vého rybárstva sa Milan Žiak veno-
val aj hudbe. Hral viac ako dvadsať 
rokov. Schifferovci, Spirituál sextet, 
Quanto, Fontána... a v mnohých 
ďalších kapelách hral na basgita-
ru. Hudbu zavesil na klinec, keď 
mal 65 rokov. Dodnes mu túto 
éru pripomínajú mnohé fotografie 
a amatérske nahrávky na kazetách 
z rôznych trampských zrazov či 
country koncertov. Toto hudobné 
obdobie však celkom prekryla jeho 
záľuba v preparovaní. 

Dobrovoľníci z neziskovej organi-
zácie Bronco v spolupráci s Mes-
tom Trnavou intenzívne pracovali 
na tom, aby opäť pripravili rozma-
nitú ponuku tovaru a jedla od pre-
dajcov z Trnavy i širšieho okolia. 
Keďže obľúbenosť trhu stále rastie 
a v apríli návštevníci rínku zaplnili 
nielen Kapitulskú ulicu, ale i Ná-
mestie sv. Mikuláša, organizátori 
pripravili menšiu priestorovú zme-
nu: „Na základe viacerých správ 
od našich fanúšikov na Facebooku 
a v online dotazníku, ktorý vyplnili 

návštevníci rínku, sme sa rozhodli, 
že skúsime uzavrieť i hornú časť 
Kapitulskej ulice a rozmiestniť aj 
tam stánky. Veríme, že sa nám 
tak podarí vytvoriť väčší priestor 
pre ľudí, lebo budú môcť korzovať 
okolo parku. Medzi jednotlivými 
stánkami bude viac priestoru a 
teda aj väčší komfort pri nakupo-
vaní a prezeraní ponuky.”
Na októbrovom Trnavskom rínku 
bude viac ako sto predajcov s jed-
lom a nápojmi, obľúbenými koláč-
mi, čerstvou kávou, ale i krásnymi 

vecičkami a knihami. Všetkých 
predávajúcich spája to, že ich tovar 
bol vyrobený na Slovensku rukami 
menších a stredných výrobcov. 
Stále miesto tu majú aj neziskové 
organizácie, ktoré môžeme podpo-
riť nákupom výrobkov z ich dielní.
Návštevníkov čaká i bohatý hudob-
ný a sprievodný program. Skvelý 
Taste of Brass Orchestra zahrá 
staré šlágre a určite prispeje k prí-
jemnej atmosfére. Trnavská osem-
členná kapela Gypsy Elegance zas 
oživí Kapitulskú ulicu a priľahlé 

Októbrový Trnavský rínek bude väčší a bohatší
Pod korunami jeseňou sfarbených stromov na Kapitulskej ulici sa stretneme v sobotu 15. októbra 
od 9.00 do 17.00 h na obľúbenom Trnavskom rínku. Viac ako sto predajcov, celodenný sprievodný 
program pre deti i dospelých a širší priestor na korzovanie sú zárukou príjemne prežitej soboty. 

(red)
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Mama Janka Šulku často spomína-
la na jeho prvé stretnutie s husľa-
mi: „Voľakedy sa ženy chodievali 
pozerať na svadobné zábavy. Raz 
som so sebou zobrala aj štvor-
ročného Janka. Pozorne sledoval 
cigánsku kapelu, zrazu sa rozbe-
hol na pódium, postavil sa vedľa 
primáša a prekrížil si rúčky, akoby 
aj on vyhrával. Pohotový muzikant 
mu priložil svoje husle pod bradu, 
do rúčky vložil slák a vyhrávali 
spolu. Za tento výkon Janko zožal 
svoj prvý veľký potlesk. Hneď na 
druhý deň som mu kúpila v hrač-
kárstve malé detské husličky, ale 
tie, žiaľ, nevydávali žiadny zvuk. 
Natešený Janko ich po pár ťahoch 
slákom sklamane buchol o stôl 
– že on také nechce, lebo nehrajú. 
Chce vraj také ozajstné, čo aj hra-
jú. Bol taký vytrvalý, že som mu 
napokon kúpila v hudobninách 
skutočné husle, ktoré už nepustil 
nikdy z rúk a sprevádzali ho celým 
životom.“ 
Po skončení štúdia na Pedagogic-
kej fakulte Univerzity Komenského 
v Trnave sa stala prvým pôsobis-
kom Janka Šulku Základná škola 
v Križovanoch, kde učil sedem-
násť rokov. Na Základnej škole 
v Modranke zastával v rokoch 1991 
– 1996 funkciu zástupcu riaditeľa. 
Jeho tretím pedagogickým pôso-
biskom, ktorému ostal verný až do 
odchodu na dôchodok, bol Zbor 
väzenskej a justičnej stráže v Hrn-
čiarovciach. Učil však aj na Ľudovej 
škole umenia v Trnave, kde viedol 
sláčikovú hudbu a prípravku ľudo-
vého umenia.

„Janko bol mimoriadne aktívny, 
vždy usmiaty, pozitívne naladený, 
ochotný každého vypočuť a po-
môcť. Mal rád ľudí a ľudia mali 
radi jeho...“ spomína na priateľa 
jedna z najznámejších a najak-
tívnejších obyvateliek Modranky 
Agnesa Petková a jedným dychom 
zdôrazňuje aj jeho mimoriadny 
hudobný talent, ktorý zúročoval 
od roku 1984 vo folklórnej skupine 
Dudváh Križovany. Vďaka jeho 
primášskym husličkám sa Dudváh 
a Dudvážtek dostali na najvyššie 
priečky folklórnych festivalov vo 
Východnej, V Likavke, na Myjave, 
ale účinkovali aj v zahraničí, na-
príklad v Španielsku, Francúzsku, 
Taliansku či Rakúsku. Zároveň 
pripravoval a sprevádzal svojich 
zverencov aj na spevácke súťaže 
ako Putujeme za ľudovou piesňou 
alebo Slávik Slovenska. 
Veľké bohatstvo ľudového umenia 
dalo Jánovi Šulkovi v roku 1974 
podnet na založenie ženského 
speváckeho zboru Modrančanka, 
v ktorom pôsobil ako umelecký 
vedúci a dirigent. Po roku 1990 
začali vstupovať do zboru aj muži 
a repertoár bol obohatený o sak-
rálne piesne. Od roku 2005 nesie 
tento zbor názov Trinitas. 
Túžbou Jána Šulka bolo aj zalo-
ženie orchestra a od roku 2000 
sprevádzal slávnostné vianočné 
omše, ktoré sa stali v obci tradíciou 
a už navždy budú spojené s jeho 
menom.
Svoje schopnosti uplatňoval nielen 
ako huslista a zbormajster, ale aj 
ako spevák, bol členom mužského 

robotníckeho spevokolu Bradlan. 
V rokoch 1971 – 1988 účinkoval 
tiež v Rímsko-katolíckom cirkev-
nom hudobnom spolku sv. Miku-
láša, kde prevzal za svoje sedem-
násťročné účinkovanie ocenenie 
Zlatá lýra. „Rutinne zvládal hru na 
nástroj, vynikajúco čítal z listu. Pre 
mnohých hudobníkov bol veľkým 
vzorom,“ povedal o Jánovi Šulkovi 
regenschori spolku Ladislav Vy-
mazal. 
Hoci mal rád folklór a jeho „srd-
covkou“ boli terchovské piesne, 
blízke mu boli všetky hudobné 
žánre od klasiky až po súčasnosť. 
Veľmi emotívne prežíval pieseň, 
ktorú hrali hudobníci na potápajú-
com sa Titanicu a lúčil sa ňou na 
každom kultúrnom podujatí: „Blíž 
k tebe, Bože môj... 
Jankova hudobná modlitba sa spl-
nila. Ostali len husle a spomienky 
tých, ktorých obdarovával svojím 
umením.  

udalosti

Láska k hudbe ho sprevádzala celým životom
Leto, keď je príroda plná života, nie je vhodný čas na odchod z tohto sveta. Smrť sa nás však 
nepýta, kedy smie prísť. Prednedávnom si vzala pedagóga a hudobníka Jána Šulka z Modranky 
(*10. december 1951 – †16. jún 2016). Hoci už odvtedy uplynuli viac ako tri mesiace, Modranča-
nom sa stále nechce veriť, že jeho husle už nadobro zmĺkli. 

(red)

Mikulášske námestie rezkými 
rytmami. Pripravené je aj bubnové 
etno prekvapenie, deťom zahrá 
svoje pesničky obľúbený pruhova-
ný Pánko. Okrem kapiel budú ako 
obvykle pripravené i detské diva-
delné predstavenia, tvorivé dielne 

a celodenné aktivity. Aj tentoraz 
budú k dispozícii oranžové tekvice 
na vyrezávanie a zdobenie. Pre 
zvedavých návštevníkov trhu bude 
pripravená i komentovaná pre-
hliadka archeologických skvostov 
Trnavy so sprievodkyňou Emíliou 

Izakovičovou. Príďte si vychutnať 
trh na najkrajšej ulici v meste, 
nakúpiť pekné veci, pochutnať na 
dobrom jedle a stretnúť svojich 
priateľov a známych. Určite si 
v bohatej ponuke nájdete aj vy to 
svoje.  
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Spomienka na Richarda Kvetňanského
V horúcich letných mesiacoch nás zastihla smutná správa. Vedec, Trnavčan a človek plný života a 
energie, biochemik a endokrinológ Richard Kvetňanský odišiel navždy z tohto sveta. Napriek veku 
bol stále aktívny v svojom materskom pracovisku – Ústave experimentálnej endokrinológie SAV, 
kde pracoval od roku 1960 a venoval sa svojej celoživotnej téme – reakciám nervového a endo-
krinného systému organizmu na stresové podnety.

udalosti

Richard Kvetňanský (*21. apríl 1937 
Trnava †18. august 2016 Bratislava) 
svojou publikačnou aktivitou výraz-
ne prispel k reprezentácii slovenskej 
vedy v medzinárodnom kontexte. 
Vďaka tomu, že táto exaktná veda 
má nadnárodné dosahy, uverejnil 
výsledky výskumov v 514 publiká-
ciách. Boli to prevažne zahraničné 
renomované vedecké periodiká. 
S viac ako 3 600 citáciami je jedným 
z najcitovanejších vedeckých pra-
covníkov Slovenskej republiky.
Stretnutie s Richardom Kvetňan-
ským bolo hlavne stretnutím s člo-
vekom, ktorý priam sršal energiou. 
Privítal ma širokým úsmevom a bol 
veľmi zhovorčivý. Akoby sa tešil 
každému, koho aspoň trošku za-
ujíma jeho nevšedná a zaujímavá 
práca. Napriek tomu, že miestom 
jeho života bola Bratislava, du-
chom bol Trnavčanom. A do Trna-
vy sa neustále vracal. 
„Ako dieťa som vyrastal na evan-
jelickom dome v centre mesta. Bol 
to veľký dom, v ktorom bývalo asi 
30 rodín a dvadsať detí. To bol pre 
nás raj. Ako najstarší z nich som bol 
akýsi vodca, mal som to pod patro-
nátom. Tam vyrástli aj veľké osob-
nosti. Napríklad Ivan Furda, Ivan 
Brezina, Natália Nemcová, Ján Tkáč. 
Mnohé mená možno už nikomu 
nič nehovoria, ale je to moje det-
stvo. Šťastím bolo, že blízko nášho 
domu bola Orolská záhrada. Tam 
sme mohli hrať basketbal, hádzanú, 
volejbal. A dosiahli sme aj úspechy, 
veď sme porazili Plzeň v hádzanej 
a boli sme majstrami republiky,“ 
spomínal s úsmevom R. Kvetňan-
ský. „Keď príde za mnou zahranič-
ný hosť – vždy ho zavediem do Tr-
navy a ukazujem mu naše hradby. 
To je unikát. Podobne ako budovy, 
ktoré boli kedysi akýmisi starými 
haraburdami, sú dnes, po oprave, 

unikáty.“ Komunikatívnosť Richarda 
Kvetňanského ho isto posúvala aj 
v odbornom raste, čo rozširovalo 
jeho kontakty v zahraničí. S každým 
Trnavčanom sa rád rozprával o jeho 
i o svojom meste a raz takto hovoril 
aj o rokoch štúdia: „Nezaradil som 
sa medzi vlakárov, a to aj trošku ľu-
tujem, pretože to bola veľká a dobrá 
partia. Hneď ako som sa dostal na 
vysokú školu, už som býval v inter-
náte. Hral som hádzanú za Červenú 
hviezdu Bratislava, preto som už 
nemohol takto cestovať. Ale bývať 
na internáte, to tiež znamenalo 
veľké dobrodružstvo. Hocikde vo 
svete sa stretávam s niekdajšími 
spolužiakmi, s ktorými som sa 
spoznal práve tam. Po štúdiu a pár 
rokoch vo výrobe som sa napokon 
dostal do Slovenskej akadémie vied. 
Tam som vďaka chápavým ľuďom 
mohol ďalej študovať, a napokon 
sa dostať do Ameriky,“ spomínal R. 
Kvetňanský na jednom zo stretnutí 
v rámci Trnavských dní.
Richard Kvetňanský bol v rokoch 
1995 – 2003 aj riaditeľom Ústavu 
experimentálnej endokrinológie 

SAV. Podstatnou mierou sa podieľal 
na vytváraní technickej bázy pre 
experimentálny výskum v endokri-
nológii. Získal originálne poznatky 
o priebehu aktivácie adrenalíno-
vého systému a skúmal aj podiel 
aktivácie enzýmov v nadobličke i vo 
vybraných štruktúrach nervového 
tkaniva počas akútneho a chro-
nického stresu. Pred tromi rokmi 
aj na stránkach Noviniek z radnice 
hovoril o kozmickom výskume 
v lekársko-biologických vedách na 
Slovensku. Vtedy pripravil viacero 
medzinárodných experimentov 
a z kozmického centra na Bajkonure 
koordinoval let prvého slovenského 
astronauta Ivana Bellu.
Richard Kvetňanský bol ocenený 
napríklad čestnou plaketou Jána 
Jesenia za zásluhy v lekárskych 
vedách a bol držiteľom štátneho 
vyznamenania Pribinov kríž II. trie-
dy. V roku 1983 získal Pfitzerovu 
cenu a v roku 2008 bol zapísaný do 
zoznamu významných osobností 
Slovenskej akadémie vied. Bol aj 
zakladajúcim členom Klubu priate-
ľov Trnavy.  

Martin Jurčo, foto: autor
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 1. 10. 1896 – V Rakúsku 
sa narodil slovenský historik, 
archivár, múzejník a publi-
cista OVÍDIUS FAUST, ktorý 
v rokoch 1953 – 1970 pôso-
bil v Západoslovenskom mú-
zeu v Trnave (120. výročie). 
 1. 10. 1896 – Narodil sa 
český akademický maliar 
a grafik KAREL VOTLUČKA, 
ktorý v rokoch 1945 – 52 
pôsobil v Trnave a na svojich 
obrazoch zachytil mestskú 
architektúru a mnohé staveb-
né pamiatky (120. výročie). 
 8. 10. 2006 – V Čechách 
umrel teológ, publicista 
a biskup PAVOL HNILICA, 
absolvent trnavského gym-
názia, ktorý je pochovaný 
v krypte pod Katedrálou sv. 
Jána Krstiteľa v Trnave (10. 
výročie).
 10. 10. 1951 – V Trnave 
sa narodil športový redaktor, 
kronikár trnavského futba-
lu a dlhoročný predseda 
fanklubu Spartaka Trnava 
MIKULÁŠ ROŽNÁK (65. na-
rodeniny). 
12. 10. 1941 – V Moravanoch 
nad Váhom sa narodil ma-
ratónec, športový funkcionár 
a pedagóg ANTON JAVOR-
KA, ktorý pôsobil ako riaditeľ 
Kalokagatie v Trnave, nositeľ 
Uznania za zásluhy o rozvoj 
a reprezentáciu mesta Trna-
va za rok 2001 (75. narode-
niny).
12. 10. 2006 – V Trnave sa 
uskutočnila medzinárodná 
vedecká konferencia o jezu-
itskom školstve (10. výročie). 
15. 10. 1996 – V Trnave 
umrel športovec LEOPOLD 
CEHLÁRIK, dvojnásobný 
majster Slovenska v boxe 
v ťažkej váhe (20. výročie).  

Málokto dnes vie, že bitka pri Viedni 
roku 1683 sa do európskych dejín 
zapísala ako jedna z najväčších 
a najzásadnejších vojenských stret-
nutí minulého tisícročia. Ako bitka, 
v ktorej sa rozhodovalo, či bude 
v budúcnosti Európa kresťanská 
alebo islamská. Ešte menej ľudí 
však vie, že priamym svedkom tejto 
významnej udalosti bol v mladosti 
aj kňaz a teológ Gabriel Kapi, rodák 
z Kapušian a potomok tamojšieho 
šľachtického rodu Kapiovcov, pre 
ktorého sa Trnava stala na istý čas 
domovom a historická Trnavská 
univerzita miestom akademického 
a vedeckého pôsobenia. Že prežité 
osmanské nebezpečenstvo i s tým 
spojené udalosti, ktoré mladý Kapi 
vo Viedni zažil, v ňom zanechali 
silné dojmy, dokazuje jeho krás-
na divadelná hra Vienna Austriae 
defensa et liberata (Obrana a oslo-
bodenie Viedne), ktorú vydal roku 
1686 pri príležitosti promócií nových 
bakalárov na Viedenskej univerzite.
Skôr ako sa prostredníctvom 
Kapiho drámy zahĺbime do po-
hnutej doby konca 17. storočia 
a oboznámime sa s príbehmi 
hlavných aktérov i dianím vôkol 
nich, spoznajme bližšie najskôr 
autora hry. Gabriel Kapi sa narodil 
28. augusta roku 1658 v Kapuša-
noch (okres Prešov). Ako 15-ročný 
mladík vstúpil do Spoločnosti Je-
žišovej, hoci sa tak stalo napriek 
vôli jeho rodičov, a noviciát absol-
voval vo Viedni. Po dvoch rokoch 
štúdia poetiky a rétoriky študoval 
filozofiu vo Viedni a hneď potom 
učil humanitné predmety v Grazi. 
Roku 1682 sa vrátil do Viedne na 
štúdium teológie, musel ho však 
po roku prerušiť kvôli vojenskej 
hrozbe, keď sa k mestu priblížila 
turecká armáda. Mladý Kapi sa 
preto z Viedne presunul do Bo-
logne a tam pokračoval v teológii, 
no v roku 1868, keď vyšla jeho 

dráma o bitke pri Viedni, učil už 
znova vo Viedni. V ďalších rokoch 
pôsobil Kapi v rôznych uhorských 
mestách hlavne ako kazateľ, 
a v poslednej fáze života sa zdr-
žiaval najmä v Trnave, kde okrem 
iných významných funkcií zastával 
aj úrad rektora Trnavskej univerzi-
ty. V našom meste napokon roku 
1728 zomrel.
Kapiho bohatá tvorba spočívala vo 
vydávaní teologických prác, jeho 
hra o obrane a oslobodení Viedne 
teda nepredstavuje typickú vzorku 
jeho celoživotného diela. Napísal 
ju vlastne ešte ako začínajúci uči-
teľ rétoriky na viedenskom gym-
náziu, stojaci na začiatku svojej 
kariéry, pre ktorého bolo písanie 
kratších či dlhších divadelných 
výstupov nutnou súčasťou peda-
gogickej práce. Divadlo, ktoré vo 
vzdelávacom systéme jezuitského 
rádu hralo veľmi dôležitú úlo-
hu, logicky zastávalo významné 
miesto aj bezprostredne v školskej 
výučbe a slúžilo predovšetkým na 
precvičenie jazykových znalostí 
z latinčiny a na rozvíjanie rečníc-
kych schopností žiakov.
Svoju divadelnú hru v rozsahu 42 
strán uviedol Gabriel Kapi prího-
vorom k promovaným bakalárom. 
V ňom si autor cez symboliku 
astronomického zatmenia Mesiaca 
vybavuje obraz najväčšej a naj-
radostnejšej udalosti z nedávnej 
histórie, bitky pri Viedni v sep-
tembri roku 1683. Hra sa delí na 3 
dejstvá, každé z nich tvorí päť vý-

Nicol Sipekiová, Trnavská univerzita, Katedra klasických jazykov
Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XVII.

Zatmenie Mesiaca – bitka pri 
Viedni očami Gabriela Kapiho
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 17. 10. 1916 – V Trnave 
sa narodil pedagóg, dirigent, 
muzikológ a hudobný publi-
cista LADISLAV GALKO, drži-
teľ Ceny mesta Trnava in me-
moriam za celoživotné dielo 
v oblasti slovenskej kultúry 
(100. výročie). 
 17. 10. 1941 – V Bábe sa 
narodil čestný občan mesta 
Trnava JOZEF SLAMKA, kňaz, 
publicista a kazateľ, ktorý 
dlhé roky pôsobil v Trnave 
(75. narodeniny). 
 18. 10. 1641 – V Trnave 
umrel univerzitný profesor 
JURAJ FORRÓ, spolupracov-
ník Petra Pázmaňa pri zakla-
daní Trnavskej univerzity a jej 
druhý rektor (375. výročie). 
19. 10. 2006 – V Trnave sláv-
nostne otvorili výrobný závod 
PSA Peugeot Citroën Slovakia 
(10. výročie). 
 20. 10. 1916 – Narodila sa 
spoluorganizátorka turistic-
kých podujatí v Trnave a prvá 
nositeľka titulu majsterka 
turistiky na Slovensku IRENA 
LEGÉNYOVÁ (100. výročie). 
21. 10. 1831 – Komisár kra-
jinského palatína KAROL ZAY 
úradne vyhlásil koniec chole-
rovej epidémie v Trnave (185. 
výročie). 
 22. 10. 1926 – V Opoji 
sa narodil akademický ma-
liar, grafik a monumentalista 
JOZEF DÓKA starší, ktorý žil 
a tvoril v Trnave (90. výročie). 
 22. 10. 1946 – V Trnave 
sa narodila predsedníčka 
Miestneho odboru Matice 
slovenskej a vedúca Literár-
neho klubu Bernolák ADRIE-
NA HORVÁTHOVÁ, autorka 
Sprievodcu po trnavských 
cintorínoch (70. narodeniny). 
 23. 10. 1916 – Na Morave 

stupov. Každé jedno dejstvo nesie 
meno dôležitého aktéra viedenskej 
bitky: prvé je venované obrancovi 
Viedne Ernstovi Rüdigerovi, grófo-
vi von Starhemberg; druhé oslobo-
diteľovi Viedne, poľskému kráľovi 
Jánovi III. Sobieskemu, napokon 
tretie veliteľovi tureckej armády, 
veľkovezírovi Kara Mustafovi.
Prvú scénu otvára monológ ne-
ochvejného a v bojoch zoceleného 
obrancu Viedne, raneného Rüdi-
gera, veliteľa 11-tisícovej vojenskej 
posádky, ktorú mu cisár Leopold 
I. zanechal na obranu Viedne. 
Kvôli zraneniu na hlave bol núte-
ný zostať na lôžku, zožierajú ho 
však vlastné výčitky, že sa nemôže 
zúčastniť na bojoch osobne, a tak 
sa cíti byť neužitočný pre svoj-
ho cisára i pre vlasť. Rüdigerov 
vnútorný nepokoj a bezmocnosť 
najlepšie vystihujú jeho slová: Pre 
vlasť a pre Viedeň obetovať túto 
dušu mi je drahšie, než je komu-
koľvek drahší jeho vlastný život. 
Nemôžem žiadať od bohov väčšie 
dobro na zemi ako túto smrť; trápi 
ma iba to, že zranenie ma dostalo 
na lôžko, a nie radšej do otcovskej 
hrobky: ako užitočná mŕtvola by 
som bol mohol aspoň podporiť 
hradby, teraz nie som na prospech 
vôbec. Rüdiger sa napokon roz-
hodne aj napriek zraneniu vrátiť sa 
na hradby a radšej tam zomrieť, 
no zabráni mu v tom príchod jeho 
priateľa Sellea, ktorý ho prosí, aby 
zostal na lôžku a požičal mu svoje 
zbrane, vďaka ktorým ho budú 
považovať za skutočného Rüdi-
gera. Chce tak na jednej strane 
oklamať a zneistiť nepriateľa, na 
druhej strane oduševniť vlastných 
vojakov a občanov a brániť ich. 
Po Selleovom dlhom dohováraní 
Rüdiger nakoniec súhlasí a zverí 
mu svoje zbrane práve tak, ako 
to kedysi urobil slávny Achilles, 
keď pri obliehaní Tróje odovzdal 
svoj výzbroj najlepšiemu priate-
ľovi Patroklovi. Použitie známeho 
homérovského motívu končiaceho 
Patroklovou smrťou naznačuje 
aj Selleov smutný osud: každým 
považovaný za Rüdigera padne 
totiž v priekopách. Keď sa o tom 

dozvedia občania i vojaci, zdesení 
správou celkom strácajú odvahu. 
Mysliac si, že všetko je stratené, 
vojaci si sami sebe vyčítajú, že 
nestáli po Rüdigerovom boku, aby 
ho chránili vlastným telom. Úplné 
zúfalstvo tejto scény sa však na 
konci prvého dejstva mení na ná-
dej, pretože Rüdiger sa rozhodne 
pomstiť smrť svojho priateľa Sel-
lea. Nechá sa odniesť na nosidlách 
na hradby a tam v kruhu vojakov 
a občanov vysvitá pravda, ktorá 
všetkých obrancov Viedne oživí 
a dodá im nové sily do boja.
V druhom dejstve vstupuje na scé-
nu osloboditeľ Viedne, poľský kráľ 
Ján Sobieski, ktorý prišiel mestu na 
pomoc v poslednej chvíli. Stojac 
na vrchu blízko Viedne hľadí na 
mesto a sám seba burcuje do voj-
ny. Vo výraznom protiklade k to-
muto obrazu Jána Sobieskeho ako 
mocného panovníka a vojaka stojí 
obraz, ktorý ukazuje Jána ako mi-
lujúceho otca. Pristupuje k nemu 
totiž syn Jakub a neoblomne ho 
žiada, aby ho mohol sprevádzať 
v bojoch s Turkami: Dovoľ, aby 
som bol dnes nielen synom, ale aj 
tvojím vojakom, veľký vládca: pod 
tvojím učiteľským vedením nech 
začne táto mladá pravica zabíjať, 
nech si privykne na Skýtov, nech 
sa naučí dávať a prijímať rany. Pri 
dialógu otca a syna sa stávame 
svedkami veľmi dojímavej scény 
plnej nežných citov: na jednej 
strane rodičovskej lásky, na druhej 
strane úcty a oddanosti syna voči 
otcovi. Otec sa samozrejme snaží 
syna odhovoriť od jeho nebez-
pečného plánu, no synove múdre 
slová a argumentovanie príkladmi 
z jeho vlastného života ho napo-
kon presvedčia a dovolí mu, aby 
ho v boji sprevádzal. Obava rodiča 
o svoje dieťa sa však prejaví v pl-
nej sile v nasledujúcom Jánovom 
napomenutí: Predsa by som chcel, 
miláčik môj, synu, aby si dbal na 
tieto otcovské príkazy. V boji nikdy 
neustúp od otcovho boku, buď 
pri mne: žiadny šíp ťa nezasiahne 
skôr, než by netrafil útroby mojej 
hrude. V rovnakom duchu uisťuje 
i syn otca, keď mu naplnený eufó-
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sa narodil pedagóg a publi-
cista JÁN KOSTIHA, ktorý učil 
na Gymnáziu Jána Hollého 
a na Strednej poľnohospo-
dárskej škole v Trnave, kde aj 
umrel (100. výročie). 
 23. 10. 1936 – V Trnave sa 
narodil hudobník, hudobný 
pedagóg, dirigent a skladateľ 
JOZEF KUDRI, nositeľ Ceny 
mesta Trnava za rok 2001 
(80. výročie). 
 24. 10. 1811 – V Lakšár-
skej Novej Vsi sa narodil 
spoluzakladateľ a predseda 
Spolku sv. Vojtecha v Trnave 
ŠIMON KLEMPA, trnavský 
kanonik a prvý redaktor Ka-
tolíckych novín (205. výročie). 
 26. 10. 1941 – V Prahe 
tragicky zahynula spisova-
teľka, publicistka a trnavská 
rodáčka ELENA IVANKOVÁ 
(75. výročie). 
 27. 10. 1946 – V Hrnčia-
rovciach nad Parnou sa naro-
dil ANTON ŠKREKO, v Trnave 
pôsobiaci stredoškolský pe-
dagóg a hudobník, spolu-
zakladateľ skupiny Pramene 
(70. narodeniny). 
 31. 10. 1926 – Vo Valaskej 
Belej sa narodil saleziánsky 
kňaz, univerzitný profe-
sor, spisovateľ, prekladateľ 
a publicista ANTON HLINKA, 
ktorý študoval na gymnáziu 
v Trnave a po návrate z emig-
rácie prednášal v rokoch 1996 
– 1999 na Filozofickej fakulte 
UCM v Trnave (90. výročie). 
 31. 10. 1996 – V Bratislave 
umrel archeológ, pedagóg 
a odborný publicista BOHU-
SLAV NOVOTNÝ, profesor 
novodobej Trnavskej univer-
zity od jej založenia v roku 
1992 a jej prorektor pre vedu 
a rozvoj (20. výročie).  P.R. 

riou a túžbou bojovať sľubuje, že 
ak nastane taká situácia, nebude 
váhať položiť život za neho: Ho-
rím a túžim bojovať čo najbližšie, 
ako len blízko môže byť nováčik 
učiteľovi, vojak slávnemu vodcovi, 
syn otcovi: ak by som si náhodou 
všimol, že tvojej hlave či hrudi 
hrozí nejaký meč, nastavím tento 
skromný štít, svoje telo. Súkromný 
rozhovor otca so synom strieda 
téma účasti na priamych bojoch. 
Tentokrát však Jána Sobieskeho 
prosia jeho ľudia, aby nevystavoval 
nebezpečenstvám vojny ani svoj-
ho syna, ani seba. Tieto emotívne 
ladené rozhovory ukončí ďalší vý-
znamný aktér vojny vojvoda Karol 
Lotrinský. Keďže sa mu podarilo 
zahnať Turkov z vrchu, prichádza 
k Jánovi a oznamuje mu, že nepria-
teľ sa dáva na ústup. Povzbudení 
touto správou sa lúčia a odchádza-
jú do boja.
Ústrednou postavou posledného 
dejstva je Kara Mustafa, najvyšší 
vezír a veliteľ tureckej armády, 
ktorý po porážke ušiel a stiahol 
sa do Belehradu. Hnevu sultána 
však uniknúť nemohol, a tak ho 
v prvej scéne vidíme uväzneného 
v putách, ako žiali nad svojím osu-
dom a čaká na svoj údel. Po tom 
ako Kara Mustafa obdrží rozsu-
dok smrti za zle vedený vojenský 
útok, dostáva šancu naposledy sa 
pozhovárať so svojím najbližším 
priateľom a príbuzným bašom Se-
lehemom a prostredníctvom neho 
dať posledné zbohom svojej man-
želke a deťom. Je zaujímavé, že 
ako v prípade Jána Sobieskeho, tak 
aj v prípade nepriateľského vod-
cu nám autor  predstavuje aj inú, 
ľudskejšiu stránku veľkého vezíra, 
ktorému záleží na budúcnosti jeho 
najbližšej rodiny. V posledných 
hodinách svojho života upozorňu-
je preto svoje deti, aby sa poučili 
z jeho nešťastného osudu, a odo-
vzdáva im aspoň akési ponaučenie 
do života, aby sa nespoliehali prí-
liš na priazeň osudu: Naposledy 
vás napomínam, prijmite s verným 
srdcom a vďačnou dušou pravdivé 
slová idúceho na smrť a dôležité 
ponaučenie: aj keď mlčím, môj 

príklad je poučný, nikdy neverte 
priazni osudu, šťastlivým okolnos-
tiam a veľkej vďačnosti mocných: 
nič nie je krehkejšie a nespoľahli-
vejšie ako vysoká funkcia, z ktorej 
každý, čím vyššie stojí, padá rých-
lejšie a hlbšie.
V závere posledného dejstva vidí-
me Kara Mustafu na mieste svojej 
popravy. Neobáva sa smrti, lež 
znepokojuje ho skutočnosť, že 
musí zomrieť pred očami istého 
Viedenčana Bareta, ktorý bol ke-
dysi dávno Mustafov zajatec. To 
bol dôvod, prečo Turci chceli, aby 
sa aj on zúčastnil popravy, stal sa 
jej priamym svedkom a zároveň 
poslom pre kráľa a Viedenčanov. 
Po ich živom dialógu plnom vý-
čitiek a urážok prichádzajú dvaja 
kati, zahrdúsia Kara Mustafu 
a scéna končí Baretovou ironickou 
výzvou k veľkému Mustafovi: Je 
koniec: hľa, potupený a zmrzače-
ný tu ležíš, spupný Mustafa; nože 
sa nazvi veľkým: choď, zaútoč na 
Viedeň, choď, napadni hneď Ra-
kúsko.
Gabriela Kapiho inšpirovala k na-
písaniu jeho drámy skutočná 
udalosť. Napriek vojnovej tematike 
je jej spracovanie zaujímavé, živé 
a bohaté na dialógy, samozrejme 
nemôže chýbať ani výchovný cieľ 
jezuitskej školskej hry. Bolo by iste 
záživné vidieť súveké prevedenie 
hry, no nateraz nám neostáva nič 
iné, ako si odvážne želať, aby sa 
našli divadelní ochotníci, ktorí by 
sa tejto úlohy zhostili aj dnes. 

Literatúra:
[KAPY, Gabriel]:Vienna Austriae defensa 
et liberata. Viennae Austriae 1686.
HOLOŠOVÁ, Alžbeta: Rektori Trnavskej 
univerzity. Trnava: Ústav dejín Trnav-
skej univerzity 2009.
SZINNYEI, József: Magyar írók élete és 
munkái V. Budapest: Hornyánszky 1897.

Súťažná otázka: 
Podľa koho nazval Gabriel Kapi jednot-
livé dejstvá svojej hry? Správne odpo-
vede zasielajte do 20. októbra 2016 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.



16 Novinky z radnice 17október 2016

história

Možno predpokladať, že aj do 
Trnavy zavítali kočovné kinemato-
grafy. Trnava prežila bez kinosály 
celé prvé desaťročie 20. storočia. 
Mestská rada zaevidovala v roku 
1910 žiadosť Félixa Kutlíka o po-
volenie na výstavbu kanalizácie, 
elektrického osvetlenia a reklamnej 
tabule v malej uličke, ktorá spája 
Rákociho a Zbožnú ulicu. V roku 
1911 bol prvým platcom dane za 
kino na Rákociho ulici 15 Félix 
Kutlík, bratislavský občan, majiteľ 
„villány szinház“ (dobové maďar-
ské pomenovanie kina).2

Kino teda sídlilo v bočnom krídle 
domu na rohu Hlavnej a Zámoč-
níckej ulice (dnes Hlavná 16). 
Majiteľom domu bol v roku 1911 
Lajos Grünfeld a v dome bolo viac 
prevádzkovateľov: Adolf Spitzer, 
Ferenz Schindler, Dr. Ede Frommer 
(lekár), Dohan Miksa – obchod 
s galantériou a Félix Kutlík.3 
Kto bol Bratislavčan Félix Kutlík? 
Narodil sa v Kulpíne (Vojvodina) 
v rodine evanjelického farára Félixa 
Kutlíka (1843 – 1890). Jeho dedom 
bol Ján Kutlík (1806 – 1890), ktorý 
pôsobil 21 rokov ako evanjelický 
farár v Pitvaroše, slovenskej obci 
na maďarsko-rumunských hrani-
ciach. Pochádzal teda z významnej 
rodiny slovenských národovcov, 
ktorí šírili v 19. storočí osvetu 
a vzdelanosť na Dolnej zemi. 
Keď Félix Kutlík III. (1883 – 1954), 
bankový úradník Prvej bratislavskej 
sporiteľne (1904 – 1921) zakladal 

Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

Trnavské kiná majú vyše storočnú históriu 
Pohyblivé obrázky na filmovom plátne museli pripadať ľuďom na začiatku 20. storočia ako zázrak 
techniky. Tento div mohli sledovať ešte pred zriadením stálych kín prostredníctvom kočovných kinema-
tografov. V roku 1905 začal v Bratislave premietať Elektobioskop, ktorý využíval ako stabilný premietací 
priestor šermiarsku sálu hotela U zeleného stromu na mieste neskoršieho hotela Carlton. V roku 1915 
mala Bratislava v prevádzke šesť stálych kín.1 Ako to bolo v neďalekej, ale menšej Trnave? 

Reklama kina Fidélio, pohľadnica Trnavy , okolo roku 1911, zdroj: Fotky stará Trnava

Dom s kinom Fidélio, pohľadnica Trnavy z obdobia monarchie, zdroj: Jozef Benko

1 Zdroj: http://tech.sme.sk/c/4108349/prve-bratislavske-kino-sidli-uz-95-rokov-na-hviezdoslavovom-namesti.html#ixzz4H-
n6DNGXC, aj http://old.filmsk.sk/show_article.php?id=6672
2 „Felix Kutlik, villány szinház tulájdon“ – neuvádza ešte názov kina Fidélio. In: Štátny archív v Trnave, MG Trnava, daňový 
register 1911, kniha 457. V súvislosti s kinom musela byť vyriešená aj otázka elektriny, pretože v Trnave ešte nebola elektráreň. 
Mestská rada vydala Kutlíkovi povolenie, ale: „zariadenie na výrobu elektriny schváli vyslaný technický inšpektor“
3 Ešte v roku 1908 bol majiteľom domu Viktor Lukachich, do ulice bol obchod Henrik és fia, v roku 1909 je už uvedený majiteľ 
domu Lajos Grünfeld, ale nie je tam žiadna prevádzka, o rok neskôr (1910) je na tomto mieste zaznamenaný obchod Maxa 
Dohána, ktorý je vidieť v nasledujúcom období na dobových trnavských pohľadniciach, na nároží s reklamou kina Fidélio. 
Informácie o Kutlíkovcoch: http://www.slovackizavod.org.rs/kultura-i-sira-javnost/kulturna-mapa/mesta/700/1495 
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v roku 1910 v Trnave kino, mal 27 
rokov. V meste bývala jeho sester-
nica Elena (dcéra jeho strýka Ven-
delína Kutlíka), vtedy už vydatá za 
právnika Milana Ivanku, ktorý mal 
v Trnave od roku 1904 advokátsku 
kanceláriu. Čo však viedlo Félixa 
Kutlíka, aby v Trnave otvoril kino 
a stal sa na rok jeho majiteľom, to 
sa asi už dnes nedozvieme. Jeho 
životná kariéra sa následne uberala 
rôznymi pozíciami v bankových 
inštitúciách až k postu riaditeľa 
banky. 4

Kino na Rákociho 15 v Trnave 
prevádzkoval od roku 1912 József 
Facini. Tento muž s talianskym 
priezviskom bol jeho majiteľom 
(villány szinház Fidelio) tri roky 
(1912 – 1914). Potom ho prevzal 
Károly Wellisch a viedol ho na 
rovnakom mieste ešte ďalšie dva 
roky (1915 – 1916). Reklama kina 
Fidélio je zachytená na dobových 
pohľadniciach Trnavy. 
Medzičasom sa v Trnave objavilo 
aj druhé kino. Na adrese Rákoci 11 
(vedľa Baťu /ČSOB, bližšie k rad-
nici) ho od roku 1914 prevádzkoval 
Frigyes Matzner. Len o rok neskôr 
ho presťahoval na adresu Rákoci 9, 
do susedného domu, kde si vte-
dy otvoril kanceláriu aj Dr. Hugo 
Matzner, neskôr známy trnavský 
právnik. Na tejto adrese bolo Ma-
tznerove kino (názov neuvedený) 
až do roku 1919. V prvých rokoch 
svetovej vojny 1914 – 16 teda pô-
sobili v Trnave na hlavnej ulici dve 
kiná. 
Prvé desaťročia dvadsiateho sto-
ročia boli érou nemého filmu. Pre-
mietanie niekde spestril pianista či 
viac hudobníkov sprevádzajúcich 
film adekvátnou melódiou. Zrejme 
nebolo až také zložité premietať 
v nejakej väčšej miestnosti, kde 
sa zmestili stoličky pre obecen-
stvo, kde bolo aj miesto na stene 
pre plátno, priestor pre hudobní-
kov a vzadu kabínka premietača 
s technikou, prípadne kabínka 
pokladne v predsieni. Čo také 
mohli diváci v Trnave vtedy vidieť? 

Myslím, že predovšetkým dobové 
filmy maďarskej, rakúskej a českej 
produkcie. Filmovú spoločnosť 
Sascha-filmfabrik založil Alexan-
der Kolowrat-Krakowski v roku 
1910 v Čechách a v roku 1912 ju 
premiestnil do Viedne. Spoločnosť 
produkovala filmy v rokoch 1912 
– 34 (Cisár Jozef II. – 1912, Das 
Andere Ich – 1915, Viedeň vo vojne 
– 1916, Der Mandarin – 1918 atď.)5 
Z českej kinematografie mohli 
diváci vidieť snímky ako napríklad 
séria Rudi – Rudi na křtinách, Rudi 
na záletech, Rudi se žení, a pod. 

Vľavo dva domy, kde bolo kino, pohľadnica Trnavy z obdobia monarchie, zdroj: Jozef Benko

Biely dom so štítom, kde bolo kino Tatra, pohľadnica Trnavy tridsiatych rokov 20. 
storočia, zdroj: Jozef Benko

Kino Apollo, fotografia v reklamnej 
knihe o Trnave z roku 1932

4 Slovenský biografický slovník III. K – L. Martin: Matica slovenská, 1989. 484 s. ISBN 80-7090-019-9
5 Sascha filmfabrik zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Sascha-Film
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Postavu šviháka Rudiho vytvorili 
kabaretiér Emil Artur Longen a re-
žisér Antonín Pech (Kinofa, 1911). 
Alebo filmy ako Dáma s barzojem 
(1912), Falešný hráč (1912), Konec 
milování (ASUM, 1913), Podkova 
(ASUM, 1913), Andula žárlí (1914). 
V rokoch 1911 – 12 bolo v Buda-
pešti postavené filmové štúdio 
Hunnia. Maďarské kiná sa budova-
li ako miesta širšej zábavy – ľudia 
v tomto biznise mali tendenciu 
byť naraz fotografmi, filmovými 
novinármi, majiteľmi kaviarne 
– skrátka, podnikateľmi. Po roku 
1911 nastala v krajinách patriacich 
takpovediac pod maďarskú časť 
monarchie – teda aj na Slovensku 
– cenzúra vo filmovom priemysle 
(a nielen tam). Počas prvej svetovej 
vojny bola dokonca zakázaná časť 
zahraničnej filmovej produkcie. 
Prvé trnavské kiná mali teda mož-
nosť premietania filmov obmedze-
nú len na výber odobrený akousi 
komisiou z Budapešti. 6

Po vzniku Československa sa roz-
prúdila aj činnosť kín v Trnave. 
Už v roku 1919 napísal Dezider 
Silbermann žiadosť o prevádzkova-
nie bioskopu Fidélio. Nasledujúci 
rok na adrese Masarykova ulica 
15 boli skutočne jeho majiteľmi 
Jakub a Dezider Silbermannovci 
(v rokoch 1916 – 1919 tam kino nie 
je zaznamenané). Z iných zdrojov 
vieme, že zakrátko po vzniku Telo-
výchovnej jednoty Sokol využívali 
športovci túto kinosálu s vchodom 
zo Zámočníckej uličky ako telo-
cvičňu.7 
Frederik (aj Frygies, Bedrich, 
Fridrich) Matzner platil daň za 

kino na adrese Masarykova ulica 
9 ešte v roku 1919, potom tam už 
kino nebolo. Nové kino Bio Invalid 
sa v roku 1920 objavilo na Masa-
rykovej ulici č. 7 (bližšie k radnici) 
a v budove divadla na Wilsonovom 
námestí premietalo kino Uránia.8 
V zápisniciach mestskej rady z ro-
ku 1920 je návrh na zmluvu medzi 
mestom Trnavou a Františkom 
Filípkom o prenajatí divadelnej 
siene na kinematograf za veľmi 
zložitých podmienok pre obe stra-
ny. Už o rok sa riešili Filípkove dlhy 
za kino a premietanie v divadle sa 
skončilo.9

Zahraničnú produkciu – filmy 
americkej, francúzskej, anglickej 
kinematografie (a iných) spred 

roku 1918 mohli v Trnave vidieť 
diváci až po vojne. Mohli chodiť do 
kina napríklad na známe americké 
grotesky Charlie Chaplina, Bustera 
Keatona alias Friga, či Stana Lau-

Kino Partizán, fotografia z 80-tych rokov 
20. storočia, zdroj: Bohuš Kráľovič

Domy, ktoré boli zbúrané pre novostavbu bytového domu, fotografia: Blažej Vittek

Program trnavských kín z roku 1939, 
zdroj: Trnavské noviny

6 Dostupné na internete: Magyar filmművészet, wikipedia: https://
hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_filmm%C5%B1v%C3%A9szet
7 Zuzana Rábiková: Kiná v Trnave v medzivojnovom období. In: Novinky z radnice, 
roč. XIX. Č. 7-8, august – september 2008. Dezider a Jakub Silbermann požiadali 
v roku 1919 mestskú radu o potvrdenie príslušnosti k mestu Trnava. Prišli z Vrbo-
vého a hoci v Trnave žili obaja viac ako 10 rokov, požiadali o príslušnosť ako veľa 
prisťahovalcov spred roku 1918.
8 Názov Bio Invalid bol vraj podľa Spolku vojenských invalidov, ktorí mali niečo 
spoločné s jeho prevádzkou. Zdroj: MVDr. Július Molnár
9 František Filípek, otec trnavského fotografa Jozefa Filípka (1919 – 2008) prišiel do 
Trnavy v roku 1919 z Brna, kde sa pokúsil prevádzkovať pohostinstvo, no neuspel. 
V Trnave skrachoval aj ako majiteľ kina. V roku 1921 dlhoval plynárni za plyn v 
mestskom divadle takmer 500 korún, na čo mestská rada poslala vyjadrenie že: 
„František Filípek majetku nemá a nieto výhľadu aby sa tento obnos od neho súd-
nou cestou vymáhal.“
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rela a Olivera Hardyho. Po vzniku 
Československa premietali okrem 
svetovej produkcie predovšetkým 
aktuálne – práve natočené čes-
ké filmy. V tridsiatych rokoch 20. 
storočia sa v Prahe už točili filmy 
v novopostavených filmových ate-
liéroch na Barrandove.
V roku 1925 bola v Trnave po-
stavená prvá účelová budova na 
prevádzku kina. Muž s evidentne 
českým menom – Standa Pazou-
rek otvoril 6. februára 1925 vedľa 
Slovenskej banky (dnes Rázusova 
ulica) biograf Rádio. Ako majiteľ 
kina tam pôsobil až do roku 1940. 
Časopis Nové Slovensko uvádzal 
program kín pravidelne každý týž-
deň. Napríklad začiatkom marca 
1925 premietalo Bio Rádio filmy 
Únos Helenin, Zkáza Tróje, Mary 
Pickford, New York Tarnopol – his-
tória poľského židovského vysťa-
hovalectva v Amerike. 
Trnavské adresáre z roku 1926 
a 1930 spomínajú v Trnave iba dve 
kiná: Bio Invalid – Masarykova 7 
a Bio Rádio – Slnečná ulica 2c. 
V roku 1926 sa medzi trnavský-
mi spolkami nachádzal Okresný 
osvetový zbor, ktorého náplňou bol 
okrem iného aj dozor kín. Vrchný 
kultúrny dozorca kina bol K. Šabat, 
a dozorcami boli profesori gymná-
zia Emilián Čihalík (Rádio) a Fran-
tišek Bělař (Invalid) 
V Novom Slovensku vyšiel v roku 
1930 článok Zvukový film v Tr-
nave, v ktorom redaktor farbisto 
opisuje osobné emotívne zážitky 
z pozorovania obecenstva v ki-
ne Rádio na ozvučenom filme: 
„Ja sám som sedel vedľa mladej 
peknej paničky z venkova, ktorá 
asi nakupovala a zašla si na túto 
epochálnu technickú vymoženosť 
so všetkými balíčkami a krabica-
mi. Pri reprodukovaní husľového 
koncertu ležali všetky jej balíčky 
pod nohami a ani o tom nevedela, 
a keď pri druhom čísle zaznela 
jasne a krásne nádherná Figarova 
ária baritonistu Títa Rúfu, šliapala 
si po košíku a topánky mala na 
zemi v klobúku... A zvukový film 

Biele tiene? Keď prišlo tretie dejstvo 
– s búrkou na mori, vyletely ihneď 
kapesníky a začali piť slzy žien bez 
rozdielu veku, národnosti a nábo-

ženstva. I ja mal mokré lakte cu-
dzími slzami. A pokiaľ som v šeru 
rozoznával, plakalo sa okolo mňa 
i do širákov...“10

Začiatkom tridsiatych rokov otvoril 
Fridrich Matzner v Trnave nové 

Pallace kino Apollo. Účelovú stav-
bu nového kina vybudoval na Ma-
tznerovom pozemku na rohu Štefá-
nikovej ulice a Horných bášt (dnes 
Štefánikova 23) trnavský staviteľ 
Bilka. V nedeľu 1. novembra 1931 

Program kina Rádio z roku 1927, zdroj: Nové Slovensko 34/1927

Program kina Invalid z roku 1925, 
zdroj: Nové Slovensko 8/1925

Reklamný panel kina Tatra, detail 
z pohľadnice okolo roku 1935

Výstavba hľadiska kina Hviezda, zdroj: Fotky stará Trnava

10 Nové Slovensko z 1. 3. 1930, č.10, s.5
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začalo premietať na modernom 
zvukovom prístroji. Čo sa stalo 
s Bio Invalid? Ešte v septembri 1931 
požiadal o koncesiu na kino Kor-
nel Šarmír. Bio Invalid sa vytratilo 
z Filmovej hliadky v týždenníku 
Nové Slovensko a chýbalo aj za-
čiatkom roka 1932. V marci 1932 sa 
v programe miesto neho objavilo 
kino Tatra, ale jeho program bol 
uverejňovaný iba zopár týždňov. 
Staré Bio Invalid malo pravdepo-
dobne ešte techniku na nemý film. 
Na nástup zvukového filmu ako 
prvé zareagovalo kino Rádio, o čo-
si neskôr novopostavené moderné 
kino Apollo a aj tretie trnavské kino 
– Tatra chcel nový majiteľ pri-
spôsobiť trendom. Po vyše ročnej 
pauze sa prvýkrát objavil program 
Zvukového kina Tatra až v čísle 
46/1933. Adresár mesta Trnavy 
a okolia 1934 spomenul okrem kín 
aj dve požičovne filmov: Viktoria 
film na Pekárskej ulici a Tyrnavia 
– film Fridricha Matznera na Kollá-
rovej ulici.11
Kino Rádio prevzal od Čecha Sta-
nislava Pazourka zmluvou z 1. 
júla 1940 Ján Klapka. Ten kino 
prevádzkoval počas vojny a zakúpil 
2 americké premietacie prístroje, 
ktorých hodnota sa vtedy takmer 
vyrovnala cene domu. Ján Klapka 
dostal krátko po oslobodení Trnavy 
– 20. apríla 1945 potvrdenie od 
Povereníctva SNR, že po súhlase 
miestneho veliteľstva Červenej 
armády povoľuje v kine Rádio 
premietať filmy spred roku 1938 
od firmy Elit-film v Bratislave, ale 
musí predložiť ich krátky obsah. 
Kiná boli znárodnené Dekrétom 
o zoštátnení československého 

Výstavba kina Hviezda, zdroj: Fotky stará Trnava

Amfiteáter, fotografia z osemdesiatych rokov 20. storočia, zdroj: Blažej Vittek

Plán Trnavy 1895 s vyznačením domov, kde boli kiná

11 O Fridrichovi Matznerovi, prevádzko-
vateľovi kina Apollo a majiteľovi poži-
čovne filmov, sme toho veľa nezistili. 
Nevieme ani, v akom príbuzenskom 
vzťahu bol s advokátom židovského 
pôvodu a sociálnym demokratom Dr. 
Hugom Matznerom. Jeho kino nenájde-
me ani medzi arizovanými či likvido-
vanými židovskými podnikmi. Môžeme 
iba predpokladať, že sa už v roku 1939 
v Trnave nenachádzal. Nevieme ani, kto 
počas Slovenského štátu kino Apollo 
prevádzkoval.
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12 Informácie od Márie Kubíkovej, dcéry Jána Klapku, majiteľa kina Rádio v rokoch 
1940 – 45.
13 Štátny archív v Trnave, MG Trnava, Zápisnica rady MNV č.1 z 10.1.1961. Zmena 
organizácie Štátnych kín v Trnave: správca kina Sloboda – Jozef Císar, správca kina 
Partizán – súdr. Tyková, správca kina Stalingrad – súdr. Novotný, správca kina Tat-
ra - Rudolf Vávro boli uvoľnení z funkcií a vymenovali jedného správcu pre všetky 
kiná – Štefana Siváka. (Neskôr v roku 1962 ho vymenil Rudolf Vávro.)
14 Štátny archív v Trnave, MG Trnava, Zápisnica rady MsNV uzn.146/12 z 29.11. 
1960: Štatistika kín z roku 1960 – porovnanie premietania produkcie zo socialistic-
kých štátov a zahraničných filmov z kapitalistického bloku: kino Tatra: 524 a 173, 
kino Sloboda 522 a 232, kino Partizán 620 a 173, Prírodné kino 53 a 47 filmov.

filmu podpísaným prezidentom 
Eduardom Benešom 11. augusta 
1945. Na protest majiteľa kina 
Rádio Jána Klapku, kde žiada od 
l. Celoslovenského štátneho filmu 
náhradu za užívanie aparatúry, 
reproduktorov a zariadenia kina, 
ktoré boli zoštátnené (štát si ich 
privlastnil) mu ako odpoveď neskôr 
poslali tri stoličky z kina. Podobné 
osobné tragédie zasiahli vtedy veľa 
občanov. Ján Klapka nebol odvtedy 
v žiadnom kine až do svojej smrti.12

Povojnová brožúrka Sprievodca 
Trnavou z roku 1946 uvádzala 
aj štvrté kino v Trnave Coburg 
s bližšou adresou kultúrny dom 
– Coburgova kolónia. Po roku 1948 
trnavské kiná premenovali. Z kina 
Rádio sa stalo kino Sloboda, z ki-
na Apollo – kino Partizán, z kina 
Coburg – kino Stalingrad. Kino 
Tatra zostalo s pôvodným názvom 
akceptovateľným aj novou poli-
tickou garnitúrou. Do roku 1957 
patrili pod Československý štátny 
film. Krajský filmový podnik 31. 3. 
1957 odovzdal trnavské kiná do 
správy národného výboru (MNV). 
V nasledujúcich šiestich rokoch 
je doložená starostlivosť o kiná 
v zápisniciach mestskej rady. Ich 
stav pri prevzatí v roku 1957 nebol 
ideálny. Generálnou opravou inte-
riéru prešli kiná Tatra a Sloboda, 
no obe sídlili v starších budovách, 
a v zlom stave bolo kino Partizán. 
Kino Stalingrad využívalo sálu 
kultúrneho domu, ktorej majiteľom 
bol Kovosmalt. V roku 1958 pre-
biehala na schôdzi mestskej rady 
diskusia o potrebe nového moder-
ného kina v Trnave v strede mesta. 
V tejto súvislosti sa spomínal kon-
krétny projekt novej päťposcho-
dovej budovy oproti budove novej 
pošty, kde malo byť medzi inými 

kultúrnymi miestnosťami zriadené 
aj moderné kino (áno, v centre 
Trnavy to veru mohlo vyzerať aj 
takto...). 
Do socialistického plánovania sa 
dostala aj výstavba mestského 
letného kina v parku za budovou 
novozriadeného múzea. Letné 
kino – amfiteáter fungovalo od 
roku 1958, ale úplne dobudované 
bolo až v treťom štvrťroku 1959. 
Začiatkom roka 1959 sa opravo-
valo kino Partizán a koncom roka 
1960 nepremietalo kino Stalin-
grad, lebo sa opravovala sála kul-
túrneho domu Kovosmalt. V roku 
1961 sa zmenila organizácia kín, 
namiesto štyroch správcov pre 
každé kino samostatne vymeno-
vali jedného správcu Štátnych kín 
v Trnave.13 Čo sa týka popularity 
trnavských kín, tak asi najobľú-
benejšie bolo kino Tatra, ktoré 
jediné nemalo balkón. Kino Slo-
boda s balkónom ponúkalo napr. 
v roku 1964 filmy Niekto to rád 
horúce (1. 6.) a Džezovú revue 
(2. 6.). Kino Apollo síce balkón 
malo, ale bolo malé. Pamätníci 
spomínajú, že ak sedel niekto 
v prvom rade, pozeral na film ako 
na mestskú vežu...
Ponuka filmov bola v tomto čase 
silno politicky ovplyvňovaná, 
o čom svedčia aj špecializované 
akcie v roku 1962: kino Sloboda 
– Týždeň sovietskych filmov, 
Detský festival sovietskych filmov, 
kino Tatra – Týždeň sovietskych 
veselohier, kino Partizán – Týž-
deň sovietskych mládežníckych 
filmov.14 Kino Tatra premietalo 
až do roku 1965, v nasledujú-
com desaťročí zbúrali celý objekt 
spolu so susednými domami pre 
novostavbu bytového domu. 
Prehliadka festivalových filmov 

Pieseň z filmu, tlačové vydanie notového 
záznamu, zdroj: Západoslovenské múzeum

Pieseň z filmu, tlačové vydanie notového 
záznamu, zdroj: Západoslovenské múzeum

Program trnavských kín, zdroj: Nové 
Slovensko 28/1934
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v prírodnom kine v roku 1961 mala 
úspech, aj vďaka lepšej propagácii 
filmov veľkými pútačmi. Trnavča-
nia si ešte pamätajú veľké stojano-
vé pútače (ručne maľované každý 
rok), ktoré stáli každoročne počas 
festivalu na ulici pod mestskou 
vežou či neskôr v parčíku oproti 
Evanjelickému domu. Filmový fes-
tival pracujúcich bol populárny, 
lebo okrem povinnej socialistickej 
produkcie ponúkal divákom aj 
niekoľko aktuálnych filmov kapita-
listickej produkcie. 
V roku 1972 bolo v susedstve hote-
la Karpaty na Paulínskej ulici otvo-
rené panoramatické kino Hviezda. 
Vtedy patrilo k najmodernejším ki-
nám v Československu, filmy spre-
vádzal stereo zvuk. Bolo v ňom asi 
400 miest na sedenie, sedačky boli 
drevené a sklápacie, neskôr ich 
vymenili za čalúnené. Medzi prvé 
filmy, ktoré v kine premietali, patrili 
muzikály Divotvorný hrniec (1968) 
a Hello Dolly (1969). Kvalitné filmy 
svetovej kinematografie premietali 
v kine Hviezda v rámci Filmového 
klubu v Trnave. V mesačníku Kul-
túra a život Trnavy (1970 – 91) bol 
pravidelne uvádzaný program tr-
navských kín. Spomínajú sa aj kiná 

obcí, ktoré patrili k Trnave – v Hrn-
čiarovciach kino Lipa a v Modranke 
kino Mier. Pre úplnosť treba ešte 
spomenúť kino Oko (dnes sála 
UCM), kde sa premietali v 90. ro-
koch filmy Filmového klubu.
Deväťdesiatštyri rokov po otvorení 
prvého kina v Trnave sa začala 
história siete multiplexov. Tri nové 
sály multikina CINEMAX boli otvo-
rené v roku 2004 v obchodnom 
centre MAX v Trnave. V roku 2015 
pribudli ďalšie sály CINEMAX-
-u v obchodnom centre City Aréna. 
Kino Hviezda sa napriek modernej 
konkurencii v Trnave nezrušilo, ale 
v roku 2005 prešlo rekonštrukciou. 
Dostalo kvalitné sedadlá i novú kli-
matizáciu. Vymenilo sa premieta-
cie plátno, opona aj podlaha, pred 
plátno umiestnili pódium. Dnes 
kino stále funguje pod Správou 
športových a kultúrnych zariadení 
v Trnave a sála s 320 miestami je 
využitá nielen na premietanie, ale 
i na koncerty a iné podujatia. Starý 
spôsob sledovania filmov pripo-
mínajú v Trnave aj príležitostné 
podujatia ako Bažant kinematograf 
či trnavský projekt Filmového klu-
bu Naoko pod názvom Kino pod 
hviezdami. 

Svadobná fotografia Františka Filípka, 
zdroj: Eva Filípková

Reklama na film, zdroj: Nové Slovensko 
10/1938

Reklama na film, zdroj: Nové Slovensko 
10/1938

Rok Názov kina Adresa Majiteľ 

1910 ? (Fidélio) Rákoczi 15 Félix Kutlík

1911 ? (Fidélio) Rákoczi 15 Félix Kutlík

1912 – 1914 Fidélio Rákoczi 15 József Facini

1915 – 1916 Fidélio Rákoczi 15 Károly Welisch

1914 ? Rákoczi 11 Frigyes Matzner

1915 - 1919 ? Rákoczi 9 Frigyes Matzner

1920 - 1921 Uránia Wilsonovo nám 1 František Filípek

1919 - 1920 ? Dolnohrubá 15 Dezider a Jakub 
Silbermann

1920 – 1931 Bio Invalid Masarykova 7 Fritz Matzner

1931 – 1945 Kino Tatra Masarykova 7 Kornel Šarmír

1925 - 1940 Kino Rádio Slnečná 2c Stanislav Pazourek

1940 – 1945 Kino Rádio Slnečná ul. Ján Klapka

1931 - 1938? Pallace kino Apollo Štefánikova 23 Berdich Matzner

1938? - 1945 Kino Apollo Štefánikova 23 ?

Zdroje:
Štátny archív v Trnave, MG Trnava, Daňové registre 1910 – 1920
Štátny archív v Trnave, MG Trnava, Zápisnice mestskej rady 1920-22
Štátny archív v Trnave, MG Trnava, Zápisnice Rady MNV z rokov 1945 – 61 a rady MsNV z rokov 1961 - 65 

Tabuľka kín v Trnave do roku 1945
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história

Počet opevnených miest bol 
v Uhorskom kráľovstve naozaj 
nízky a písomné správy nie sú 
veľmi bohaté na konkrétnejšie 
údaje týkajúce sa stavebnej povahy 
hradieb. Tak ako sú skromné stre-
doveké správy o hradbách, spora-
dické sú aj doklady o jednotlivých 
súčastiach mestských opevnení, 
čo platí aj pre charakter mestských 
brán a ich pomenovania.
Do roku 1350 zaznamenávame pri-
bližne 64 sídel, ktoré získali mest-
ské výsady, no len asi 13 z nich 
sa opevnilo mestskými hradbami 
alebo aspoň začali v tomto období 
uskutočňovať opevňovacie práce.1 
Do konca 13. storočia bolo takých-
to opevnených sídlisk oveľa menej 
– napríklad Bratislava, Banská 
Štiavnica, Nitra, Trnava, Košice, 
Levoča, Podolínec. Až od čias vlády 
Anjouovcov začali byť murované 
hradby symbolom „skutočných“ 
miest. Panovníci si uvedomovali, 
že výstavbou opevnenia zvyšujú 
obranyschopnosť krajiny, a preto 
ju plne podporovali. Za panovania 
Anjouovcov získalo ďalších 9 miest 
možnosť budovať svoje hradby 
– Kysucké Nové Mesto (1325), 

Starý Tekov (1331), Rimavská Sobo-
ta (1334), Kežmarok (pred 1348)2, 
Bardejov (1352)3, Prešov (1374)4, 
Skalica (1372)5 a pred rokom 1388 
sa začala aj výstavba opevnenia 
mestečiek Beckov6 a Nové Mesto 
nad Váhom, hoci ako opevnené sa 
spomínajú až v roku 1398.7 Tzv. 

Charakteristickou urbanistickou súčasťou stredovekých miest boli ich hradby: opevňovacie múry s vežami, 
baštami a bránami a v čase nebezpečenstva aj priekopy napĺňané vodou. Hlavným účelom hradieb bolo 
zabezpečovanie ochrany mešťanov a ich majetkov pred útokmi nepriateľov. Opevnené mestské sídla sa 
preto výrazne odlišovali od neopevnených dedín. Výstavba fortifikácie si vyžadovala veľa práce, materi-
álu a financií. Veľakrát najmä financie boli hlavnou príčinou nevybudovania murovaných hradieb, ale len 
jednoduchšieho drevozemného opevnenia. Panovníci však zo strachu pred vojenským nebezpečenstvom 
a v snahe podporiť výstavbu hradieb často poskytovali mestám rôzne úľavy či príspevky. Napriek tomu 
však murované mestské hradby neboli urbanistickou samozrejmosťou uhorských miest ešte ani na konci 
stredoveku, a to ani v prípade tých najvýznamnejších slobodných kráľovských miest. V tomto zmysle teda 
Trnava patrila do úzkej skupiny tých najexkluzívnejších miest v kráľovstve, čo len zvyšovalo jej dôležitosť.

Darina Fridrichová

1/Matej Korvín v roku 1467 nariadil Trenčianskej župe, aby poslala svojich poddaných 
na úpravu trnavských hradných priekop, ktoré sa ľudovo nazývajú Parkáň. Ministerstvo 
vnútra SR, Štátny archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnava, Listiny – 119.

2/Pôdorys mesta (13 – 14. storočie). 
STANÍK, Ivan: Mestské opevnenie. In: 
ŠIMONČIČ, Jozef (ed.): Dejiny Trnavy. 
Zväzok prvý. Banská Bystrica : Tlačiar-
ne BB, 2010, s. 462.

1 JUCK, Ľubomír (ed.): Výsady miest a mestečiek na Slovensku v stredoveku I. 
(1238-1350). Bratislava: Veda, 1984, s. 11-26. MARSINA, Richard, O kategóriách 
a typoch miest na Slovensku do polovice 14. storočia. In: Folia historica Bohemica 
10, 1986, s. 107-118.
2FRIDRICHOVÁ, Darina: Cestná sieť na základe názvov mestských brán. Bakalárska 
práca. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra histórie, 
2015, s. 39.
3FRIDRICHOVÁ, Darina: Cestná sieť, s. 43.
4FRIDRICHOVÁ, Darina: Cestná sieť, s. 45.
5FRIDRICHOVÁ, Darina: Cestná sieť, s. 30.
6FRIDRICHOVÁ, Darina: Cestná sieť, s. 19. 
7RÁBIK, Vladimír: Mestské hradby vo svetle stredovekých písomných prameňov. In: 
Monumentorum tutela 16, 2005, s. 213-214.
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Menším dekrétom, vydaným krá-
ľom Žigmundom Luxemburským 
15. apríla 1405, panovník okrem 
riešenia hospodárskych otázok 
v krajine nariadil kráľovským mes-
tám opevniť sa. Viaceré osobitné 
mandáty v tomto duchu adresoval 
aj konkrétnym mestám, zo slo-
venských miest sa do súčasnosti 
zachovali vo vzťahu k Žiline, Sabi-
novu a Prešovu.8

Trnava, ako je všeobecne známe, 
patrila medzi najvýznamnejšie 
mestské sídliská v rámci celého 
Uhorského kráľovstva. (obr.4) 
Právo opevniť sa získala výsadnou 
listinou panovníka Bela IV. v roku 
1238, ktorá rozsahom ďalších pri-
vilégií zároveň umožnila Trnave, 
aby sa ďalej vyvíjala ako slobodné 
kráľovské mesto.9 Možno konštato-
vať, že Trnava už v 13. storočí za-
čala budovať svoj obranný systém, 
lebo sa v prameňoch vyskytuje 
pod označením civitas, používa-
ným v tomto období pre opevnené 
mestá.10 (obr. 1) Obranný systém 
pozostával celkovo asi z tridsia-
tich veží štvorcového pôdorysu, 
vybudovaných z pálenej tehly 
a usporiadaných v pravidelných 
rozstupoch do takmer symetrickej 
obdĺžnikovej schémy, vzájomne 
poprepájaných zemnou valovou 
konštrukciou.11 (obr. 2) Táto naj-
staršia fáza mestských hradieb 
bola asi od 70. rokov 13. storo-
čia, po uhorsko-českých vojnách 
a útokoch na Trnavu v rokoch 1271 
a 127312, systematicky prebudová-
vaná do odolnejšej, celomurovanej 
podoby. Takýto fortifikačný systém, 
doplnený o ďalšie veže a bašty, 
však mesto získalo s postupnou 

prerušovanou výstavbou až po 
niekoľkých desaťročiach. Od 14. 
storočia však už zostal trvalým ob-

ranným urbanistickým zariadením 
mesta počas celého stredoveku.13

Výstavba hradieb prebiehala 

3/Napojenie Trnavy na cestnú sieť zobrazenú na 1. vojenskom mapovaní. KLE-
IN, Bohuš: Významné mestá Slovenska na tajných mapách 18. storočia. Brati-
slava: Veda, 2003, mapa č. 9. Vojenské mapovanie dostupné tiež online: http:
//geoportal.gov.sk/sk/map?permalink=85fee94730605ec9aad47e531552ea54. 

8RÁBIK, Vladimír: Mestské hradby vo svetle stredovekých písomných prameňov. In: Monumentorum tutela 16, 2005, s. 214-215. 
9MARSINA, Richard (ed.): Codex diplomaticus etepistolariis Slovaciae II. Bratislava: Obzor, 1987, s. 30-31, č. 44. ROHÁČ, Ju-
raj: Stredoveká Trnava. In: ŠIMONČIČ, Jozef (ed.): Dejiny Trnavy. Zväzok prvý. Banská Bystrica : Tlačiarne BB, 2010,  83-149. 
RÁBIK, Vladimír: Trnava. In: ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján a kol.: Lexikon stredovekých miest na Slovensku. Bratislava: 
Historický ústav SAV, 2010, s. 523-551.
10VARSIK, Branislav, Vznik Trnavy a rozvoj mesta v stredoveku. In: Kontinuita medzi veľkomoravskými Slovienmi a stredoveký-
mi severouhorskými Slovanmi (Slovákmi). (Výber štúdií a článkov z rokov 1969-1992). Bratislava: Veda, vydavateľstvo Sloven-
skej akadémie vied, 1994, s. 173-174.
11STANÍK, Ivan: Mestské opevnenie. In: Dejiny Trnavy, s. 461-463 - plán a rekonštrukcia usporiadania mestských veží a brán 
v mestských hradbách na s. 462.
12MAREK, Miloš: Trnava v časoch vojen o babenberské dedičstvo a feudálnej anarchie na sklonku 13. storočia. In: RÁBIK, 
Vladimír a kol.: Trnava 1211-2011. Historické štúdie k starším dejinám mesta. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2011, 
s. 167-196. 
13STANÍK, Ivan: Mestské opevnenie, s. 464-469.
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premysleným spôsobom. Predo-
všetkým bolo dôležité ich pre-
pojenie s okolitým prostredím. 
Komunikačný vstup do mesta 
zabezpečovali štyri mestské brány 
a niekoľko menších, nazývaných 
fortne. Mestské brány boli navia-
zané na starú cestnú sieť, ktorá 
sa v trnavskom sídlisku križovala 
a bola jedným z významných dô-
vodov jeho úspešného rozvoja. Išlo 
najmä o tzv. Českú cestu, ktorá 
spájala centrá Uhorského a Čes-
kého kráľovstva Budín s Prahou, 
pričom na území Slovenska pre-
chádzala práve od Ostrihomu cez 
Nové Zámky, Trnavu a pokračovala 
ďalej na Skalicu14. Keď v roku 1336 
kráľ Karol I. Róbert rekonštruoval 
systém mýtnych staníc na uhor-
skom úseku tejto cesty, dozvedáme 
sa aj podrobnejšie, že v priestore 
Trnavy cesta prechádzala od Ma-
lých Karpát cez mýtnice v Bukovej, 
Bíňovciach, samotnou Trnavou, 
a ďalej cez Vlčkovce a Šintavu so 
smerovaním na Nové Zámky (tam 
existujúcu dedinu Nyárhíd)15.V sa-
motnej Trnave na túto cestu nad-
väzovali mestské brány Lovčická 
a Malženická. (obr. 3)
Lovčická brána (Laussertor) (obr. 
5, 6) je prvýkrát písomne doložená 
až v zápisoch z 90. rokov 14. sto-
ročia v hlavnej mestskej účtovnej 
knihe Trnavy; ten najstarší nás 
informuje o vyplatení jednej libry 
denárov tunajším mestským strá-
žam16. Názov tejto mestskej brány 
je pôvodový – odkazuje na sídlisko 
Lovčice, presnejšie ide o Horné 
Lovčice. Dôvod, prečo práve táto 
dedina sa stala názvoslovnou mo-
tiváciou pre túto mestskú bránu, 
možno nájsť v historickom vývoji 
celého trnavského sídelného are-
álu. Ako dokázala jeho analýza, 
Horné Lovčice boli totiž novovy-
budovaným sídliskom trnavských 
hostí v druhej polovici 13. storočia 
a predmestským osídlením, ktoré 
figurovalo v mestskej agende aj 
pod názvom Nové Mesto (Nova 

Civitas) ako jedno z poddaných 
dedín mesta. Dokazuje to záznam 
v benefičnej knihe trnavského 
farára Václava z roku 1481, ktorý 
konštatuje, že obyvatelia Nového 
Mesta inak nazývaného Horné 

Lovčice boli povinní obrábať v pro-
spech trnavskej fary tri jutrá zeme 
nazývané Pete17. (obr. 7) Samotné 
Lovčice však už neležali priamo na 
Českej ceste, ale boli situované na 
bočnej vetve tejto cesty – „cestič-

4/Veduta z poslednej tretiny 18. storočia. Veduta zachovaná na výučnom liste vyda-
nom cechom tesárov v Trnave dňa 4. 8. 1771. Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív 
Trnava, fond Cechy v Trnave – Tesári. 

5/Záznam o vyplatení strážnikov pri Lovčickej bráne z 90. rokov 14. storočia 
z najstaršej mestskej účtovnej knihy Trnavy (1394 – 1530). Mestská kniha uložená 
v Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnava, 
Účtovné knihy – Kniha príjmov a výdavkov 1394 – 1530.

6/ Záznam o vyplatení strážnikov pri Lovčickej bráne z 90. rokov 14. storočia 
z najstaršej mestskej účtovnej knihy Trnavy (1394 – 1530).Účtovné knihy – Kniha 
príjmov a výdavkov 1394 – 1530.

7/Dôkaz o tom, že „Nové Mesto“ je Hornými Lovčicami. Záznam hovorí o povin-
nosti obrábať v prospech trnavskej fary tri jutrá zeme nazývanej Pete obyvateľmi 
z „Nového Mesta“, inak aj Horných Lovčíc z roku 1481 z farskej knihy účtov. 
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnava, Eccle-
siastica, Fara sv. Mikuláša – Kniha účtov farára Václava 1481 – 1544.

8/Ojedinelý záznam z mestskej knihy z 90. rokov 14. storočia, ktorý dokladá alter-
natívny názov pre Lovčickú bránu – Mestská brána Panny Márie. 

14Rekonštrukciu prechodu tejto komunikácie cez Trnavu porov.: ROHÁČ, Juraj: Stredoveká Trnava, s. 102.
15FRIDRICHOVÁ, Darina: Cestná sieť, s. 26.
16RÁBIK, Vladimír (ed.): Mestská kniha Trnavy (1392/1393) 1394-1530. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trna-
ve, 2008, s. 229, č. 396, ďalej aj č. 396, 413, 419, 520, 435, 555, 559. 
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ke“, ako ju zaznamenávajú doklady 
z mestského prostredia Trnavy; 
v roku 1481 sa spomína ako „via 
sewsemita circa Rustenet Lawczen“ 
(v preklade: cesta či cestička okolo 
Brestovian a Lovčíc)18. Išlo o od-
bočku z Vlčkoviec, ktorá prechá-
dzala ďalej do Zavaru, cez Dolné 
a Horné Lovčice a Brestovany ďalej 
až do Bučian, odkiaľ sa rozvetvo-
vala buď na Malženice alebo na 
Trakovice smerom do Hlohovca19. 
K Lovčickej bráne ešte treba uviesť, 
že v spomenutej mestskej knihe 
Trnavy z rokov 1393 až 1530 táto 
brána ojedinele figuruje aj pod 
označením, ktoré možno voľne 
preložiť ako „mestská brána Panny 
Márie“ alebo „Brána našej Panej“ 
(vnserfrawenTor der Stat), a to 
podľa tunajšieho klariského klášto-
ra, situovaného v bezprostrednom 
susedstve brány, ktorý mal patro-

cínium Blahoslavenej Panny Márie. 
V 90. rokoch 14. storočia na jej 
zväčšenie mesto vynaložilo celkom 
štyristo zlatých20. (obr. 8) 
Malženická brána21 (porta Malczer, 
Malczertor) (obr. 9, 10) je dolo-
žená až v najstaršej zachovanej 
mestskej knihe Trnavy, v zápisoch 
z 90. rokoch 14. storočia. Hneď za 
touto bránou sa nachádzal aj most, 
ktorý mesto v roku 1404 opravova-
lo22. Názov dediny Malženice v po-
menovaní tejto trnavskej mestskej 
brány má tiež svoje zdôvodnenie 
vo význame samotných Malže-
níc pre Trnavu. Malženice totiž 
boli sídlom krížovníkov z rehole 
nemeckých rytierov, ktorí tu mali 
aj svoju komendu a patrili im aj 
blízke majetky v Žlkovciach, Zele-
niciach a Kostoľanoch. Tie im da-
roval údajne už kráľ Belo IV. v roku 
124423. V tejto súvislosti si treba 

všimnúť aj to, že na Malženickú 
bránu vo vnútornom meste nadvä-
zovali ulice so starobylými názvami 
Jeruzalemská a Jerichova24. Ich 
názvy sa v odbornej literatúre tiež 
odvodzujú od pôsobenia krížov-
níkov v samotnom meste niekedy 
začiatkom 13. storočia25. Napokon 
ďalší význam Malženíc pre Trnavu 
spočíval v tom, že tu existovalo 
starobylé mýtne miesto. Každý, 
kto prechádzal z Nového Mesta 
nad Váhom do Trnavy, bol totiž 
povinný prejsť cez Malženice a tu 
zaplatiť príslušné mýtne poplatky26. 
Bola tu teda dôležitá regionálna 
komunikácia smerom na Považie, 
ktorá práve v Trnave nadväzovala 
na Českú cestu. V roku 1862 bolo 
zbúraním Lovčickej a Malženickej 
brány umožnené lepšie dopravné 
spojenie s okolím.27 

17RÁBIK, Vladimír (ed.): Kniha farských účtov trnavského farára Václava. In: DOBROTKOVÁ, Marta (zost.): Studia Historica 
Tyrnaviensia IV. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2004, s. 303, č. 256. Bližšie RÁBIK, Vladimír: Trnav-
ské panstvo. Sídliskový a správny rozsah Trnavy do polovice 13. storočia. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 15. Trnava : 
Krajský pamiatkový úrad Trnava, 2012, s. 5.
18RÁBIK, Vladimír (ed.): Kniha farských účtov, s. 304, č. 260.
19Túto cestu podrobne dokumentuje listina Nitrianskej župy z roku 1424 o mýtnych staniciach na jej území. TÓTH, C. Norbert 
(ed.): Zsigmond koriok levéltár XI. (1424).Budapest: Magyar Országos Levéltár, 2009, s. 537-540, č. 1348.
20RÁBIK, Vladimír (ed.): Mestská kniha Trnavy, s. 267, č. 606.
21V literatúre existuje aj názor, že nemecký názov brány Malczer Tor, ako ho poznáme zo stredovekých písomností mesta, 
treba prekladať ako „Sladovnícka brána“. ROHÁČ, Juraj: Stredoveká Trnava. In: Dejiny Trnavy, s. 89. Najnovšie tiež: TIBENSKÝ, 
Martin: Organizácia obrany mesta Trnava v stredoveku. In: ŽUFFOVÁ, Jaroslava (ed.): Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 13. 
Trnava : Krajský pamiatkový úrad Trnava, 2010, s. 53. V stredovekej topografii mesta tu však nikde nie je doložená sladovňa, 
prípadne pivovar, naopak v prameňoch trnavského pôvodu (mestská kniha) vystupujú Malženice práve pod takýmto označe-
ním. Pozri: RÁBIK, Vladimír: Topografia mesta Trnava v stredoveku. In: ŽUFFOVÁ, Jaroslava (ed.): Pamiatky Trnavy a Trnav-
ského kraja 10. Trnava : Krajský pamiatkový úrad, 2007, s. 7-1.
22RÁBIK, Vladimír (ed.): Mestská kniha Trnavy, s. 224, č. 365; s. 169, č. 130 (Item proreformatio nepontisiuxta portam Malczer). 
23CDSl II, s. 102-103, č. 151++. Listina sa síce považuje za neskoršie falzum, no informácia o krížovníkoch je autentická. MA-
REK, Miloš: Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin : Matica slovenská, 2006, s. 123-124.
24RÁBIK, Vladimír: Trnava. In: Lexikon, s. 530.
25SLIVKA, Michal: Funkcia cirkevných inštitúcii pri urbanizácii Trnavy. In: ŠIMONČIČ, Jozef a kol: Trnava 1988. Bratislava : 
Obzor, 1991, s. 22-24.
26TÓTH, C. Norbert (ed.): Zsigmond koriok levéltár, s. 537-540, č. 1348.
27DOBROTKOVÁ, Marta: Trnava v rokoch 1848 - 1938. In: Dejiny Trnavy, s. 245. 

9/Záznam o vyplatení strážnikov pri Malženickej bráne z 90. rokov 14. storočia z najstaršej mestskej účtovnej knihy Trnavy 
(1394 – 1530).

10/Záznam, ktorý hovorí o oprave mosta pri Malženickej bráne z 90. rokov 14. storočia z najstaršej mestskej účtovnej knihy 
Trnavy (1394 – 1530).

Pokračovanie v ďalšom vydaní
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Vyfúknuté sklo
Pri potulkách ulicami mesta na-
chádzame nielen stáročnú krásu 
historického mesta, ale aj novšie 
objekty, ktorých význam ešte do-
nedávna presahoval jeho kataster. 
Zvykne sa vravieť, že Trnava bola 
doménou umenia, hudby či športu, 
ale v kapitolách nedávnej minulosti 
by sme našli aj lesknúci sa okamih, 
keď stála na vrchole pyramídy slo-
venského skla. Nuž, krása je všade, 
len ju treba objaviť. Aby sme mohli 
poodkryť históriu tohto obdobia 
v našom meste a nahliadnuť aj do 
jej zákulisia, žiadalo sa siahnuť 
do utajenej zásuvky dokumentov 
a vzácnych spomienok tých, ktorí 
boli pri tom. A tak sme sa pri dob-
rej káve stretli s ľuďmi, ktorí kedysi 
tvorili to, čomu sa hovorilo „vr-
cholový manažment“ sklárstva na 
Slovensku.
No vráťme sme sa nakrátko do dáv-
nejšej histórie spojenej s ospevova-
nou zručnosťou majstrov sklárov. Je 
to úchvatná kapitola dobrodružstva 
ľudstva, ktorej produktom bola 
krása a záhada ukrytá v hmote, 
pretváranej ľudskými rukami do 
očarujúcej krehkosti a čírosti. Je 
všeobecne známe, že sklo vždy 
malo v dejinách ľudstva najvyššie 
dostupné hodnoty. Objavovalo sa 
už na stoloch egyptských faraónov, 
čínskych mandarínov či rímskej 
noblesy. Pred dvomi tisícročiami 
s ním obchodovali Féničania a na 
naše územie sa prvé sklenené ná-
doby ako vzácnosť dostali s rímsky-
mi légiami a obchodnými karavána-
mi. Sklo sa dostalo na stoly uhor-
skej šľachty a postupne prenikalo 
aj do užívania stredných vrstiev. 
Sklo, ktoré kedysi právom zaraďo-
vali medzi šperky, sa napokon stalo 
samozrejmosťou v používaní od 
obyčajného pohára až po kozmické 
telesá. Známe sú úchvatné skvosty 
sklenených súprav z čias Rudolfa 
II., keď bola výroba skla majstrov-
skou profesiou najvyššieho rangu. 
Vynikalo vysokou čistotou, ručným 

spracovaním a majstrovstvom sklá-
rov. Pojem „české sklo“ nevypovedal 
len o pôvode, ale bol aj symbolom 
kvality a krásy. V tomto zmysle sa 
zachoval až do dnešných čias. Ale 
ani slovenské sklo a slovenskí sklári 
za českým sklom nezaostávali. Na 
Slovensku sa dochovali v archívne 
dokumenty z roku 1350 v Sklených 
Tepliciach, kde už vtedy pôsobila 
známa sklárska huta, ktorá neskôr 
zanikla. V minulých šiestich až 
siedmich storočiach zaznamenáva-
me až okolo sto slovenských sklár-
skych hút od Ompitálu (Doľany na 
západnom Slovensku) až po Her-
vartov na východnom Slovensku. 

Slovensko totiž poskytovalo dosta-
tok surovín potrebných na výrobu 
skla – dreva, kremeňa a vody, 
a k tomu sa pridružovala znalosť 
a zručnosť slovenských sklárov. 
K najstarším patrí sklárska huta 
v Utekáči (vznikla v roku 1787), 
významné sú aj Katarínska huta 
(1841) huty v Zlatne (1836), Málinci 
a Poltári, neskôr Lednické Rovne, až 
po Nemšovú (1901). Najmä vďaka 
doktorovi Leovi Valentinovi Pantoč-
kovi zo Zlatnianskej sklárne, ktorý 
vynašiel metódy hyaloplastiky a vý-
roby irisovaného skla v dúhových 
farbách, sa kolekcie slovenského 
skla objavili už v 19. storočí na sve-

Peter Horváth, foto: (eu), 120 years RONA
Neznáme dejiny mesta – slovenské sklárstvo a Trnava

Budovu na fotografii Trnvčania dodnes  nazývajú „Tatrasklo“. Vedľa nej ešte stále 
stojí  informačná tabuľa – spomienka na časy, keď bola Trnava centrom slovenské-
ho sklárskeho priemyslu  
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tových výstavách v Londýne, Paríži 
či vo Viedni, kde získali náležité 
ocenenia a obdiv.
Sklárne v Lednických Rovniach, 
Poltári, Katarínskej Hute, Málin-
ci, Zlatne a v Utekáči pretrvali až 
do konca 20 storočia. Najstaršou 
sklárskou výrobou bola výroba 
úžitkového skla, pohárov a brú-
seného skla z olovnatého krištá-
ľu. V modernej dobe postupne 
pribudla výroba technického skla 
(sklenené rúry, laboratórne sklo, 
vianočné ozdoby) v závode Dúb-
ravka (mestská časť Bratislavy), 
obalového skla v závode Nemšová, 
stavebných izolačných materiálov 
v závode Nová Baňa a najmä vý-
roba sklenených vlákien v závode 
Skloplast Trnava.
O ďalšom vývoji sklárskeho prie-
myslu na Slovensku v nových 
podmienkach nám porozprával 
bývalý riaditeľ štátneho podniku 
Skloplast v Trnave a neskorší eko-
nomický riaditeľ na Generálnom 
riaditeľstve Tatraskla v Trnave lng. 
Štefan Magula.
„Mnoho Trnavčanov asi ani nevede-
lo, že naše mesto sa od 1. januára 
1972 stalo centrom slovenského 
sklárskeho priemyslu. Rozvíjajúci 
sa sklársky priemysel na Sloven-
sku, jeho technické, organizačné, 
ale predovšetkým ekonomické 
problémy si vyžiadali koordinované 
postupy a riešenia. Keďže v Trnave 
začal od roku 1969 úspešne pra-
covať moderný sklársky podnik 
s najväčším rozsahom výroby a naj-
zložitejšou technológiou, potom 
s prispením mestských, okresných, 
krajských a celoslovenských štát-
nych i politických orgánov vzniklo 
generálne riaditeľstvo Tatrasklo ako 
trust sklárskych podnikov na Slo-
vensku. 
V tom období sa vykonávala cel-
ková reorganizácia priemyselnej 
výroby a jednotlivé výrobné odvet-
via boli zlučované do tzv. výrobno-
-hospodárskych jednotiek (VHJ), 
ktoré boli riadené generálnymi 
riaditeľstvami s pôsobnosťou pre 
celé výrobné odvetvie na Sloven-
sku. Platil princíp, že pre generálne 
riaditeľstvo VHJ sa vyberalo sídlo 
v sídle najväčšieho podniku vý-

robného odboru. Tak vzniklo aj 
generálne riaditeľstvo Slovakotex 
v Trenčíne (Merina, Odeva Trenčín), 
Ogako v Partizánskom (Závody 29. 
augusta Partizánske). V porovnaní 
s objemom výroby a počtom za-
mestnancov prichádzali ako sídlo 
generálneho riaditeľstva do úvahy 
aj Slovenské závody technického 
skla Bratislava. Mesto Trnava však 
vytvorilo pre činnosť novovznikajú-
ceho generálneho riaditeľstva lepšie 
podmienky ako Bratislava, lebo na 
výstavbu administratívnej budovy 
vyčlenilo pozemok v centre mesta, 
pridelilo zamestnancom niekoľko 
bytov a umožnilo výstavbu nových 
bytov pre zamestnancov, ktorých 
GR Tatrasklo v prvých rokoch čin-
nosti získavalo ako odborníkov 
z ostatných sklárskych podnikov.
 S prvým generálnym riaditeľom GR 
Tatrasklo Karolom Lovíškom spomí-
name na okamihy, keď sa v hodine 
dvanástej rozhodovalo, či Trnava 
porazí v súboji Bratislavu ako svoj-
ho najväčšieho rivala nielen vo fut-
bale, ale aj v súboji o primát domé-
ny slovenského skla,. Trnava vtedy 
vyšla z tohto „súboja“ s Bratislavou 
víťazne, práve získala 4. a neskôr aj 
5. titul ligového šampióna (1973). 
Nadšene rozprávame o „bílych 
andeloch“, lebo aj tento fenomén 
nahral v jeho živote Trnave. Keď 
Karol Lovíško dostal ponuku byť vo 
funkcii v Bratislave, rozhodol sa pre 
Trnavu, lebo „...lepšie je byť prvým 
generálnym riaditeľom v Trnave, 
ako tuctovým v Bratislave...“
 GR Tatrasklo sa ako organizačný 
a riadiaci orgán neskoršie mestu 
Trnave odvďačilo svojím vplyvom 
a materiálnou pomocou, predo-
všetkým podporou športových klu-
bov. Bolo generálnym sponzorom 
hádzanárskeho oddielu Lokomotí-
va, významným sponzorom futba-
lového oddielu Spartak TAZ a ge-
nerálnym sponzorom chodeckých 
pretekov Trnavská dvadsiatka, ktoré 
boli v tom čase zaradené do medzi-
národného kalendára chodeckých 
závodov.
Ako spomína Karol Loviško, 
Tatrasklo združovalo Stredoslo-
venské sklárne Poltár so závodmi 
Poltár, Málinec, Katarínsku Hutu 

a Zlatno, Spojené sklárne Lednické 
Rovne, Skloobal Nemšovú (výro-
ba obalového skla, poháre, fľaše), 
Slovenské závody technického skla 
so závodmi v Dúbravke, Novej Bani, 
Utekáči a Starej Vode (v Čechách) 
a napokon Skloplast Trnava, špe-
cializovaný na výrobu sklených 
vlákien, výrobkov z nich a sklola-
minátov. 
S určitou dávkou nostalgie treba 
spomenúť, že VHJ Tatrasklo ako 
prvá výrobno-hospodárska jednot-
ka na Slovensku uzavrela zmluvu 
o spolupráci so Slovenskou akadé-
miou vied na tému Spojenie teórie 
s praxou. Výsledkom tejto spolu-
práce bola realizácia gravírovania 
a zdobenia skla laserovým lúčom. 
V oblasti výskumu a vývoja však 
začal so súhlasom všetkých zdru-
žených podnikov pracovať vlastný 
Výskumný a vývojový ústav so síd-
lom v Trenčíne, čo malo za násle-
dok ukončenie spolupráce so SAV.
Zriadenie generálneho riaditeľstva 
Tatrasklo podnietilo výrazný nárast 
výroby sklárskeho priemyslu. V ro-
ku 1972 a 1973 bola ukončená mo-
dernizácia a rekonštrukcia sklární 
v Lednických Rovniach, dokončila 
sa výstavba závodu Poltár, v roku 
1975 sa uskutočnila modernizácia 
a prestavba závodov v Katarínskej 
Hute a Málinci. V roku 1980 bola 
dokončená modernizácia závodu 
Izomat v Novej Bani, modernizácia 
v Skloobale Nemšová. Začala sa 
modernizácia, rekonštrukcia a roz-
šírenie výroby v závode Skloplast. 
Významnú úlohu v tomto smere 
zohrali technický rozvoj, inovácia 
a kvalita výroby. Veď len od roku 
1972 do roku 1985 sa zvýšila výroba 
zo 637 mil. Kčs na 1,794 mld. Kčs, 
t. j. o 282 percent, a do roku 1989 
dosiahla 3 mld. Kčs. V roku 1985 
predstavoval zisk 215,8 mil. Kčs 
a v roku 1989 už 420 mil. Kčs. VHJ 
Tatrasklo mala v roku 1989 viac 
ako 11 000 zamestnancov. Takýto 
rozmach sa v sklárskom priemysle 
mohol dosiahnuť vďaka šikovnosti, 
múdrosti a odbornosti sklárov.
Najúspešnejším sklárskym pod-
nikom bol však Skloplast Trnava. 
Tento závod vlastne vznikol ako 
priama reakcia na zavádzanie ume-
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lých hmôt do výroby, v snahe na-
hradiť spotrebu ocele a špeciálnych 
kovov. Výroba sklom vystužených 
hmôt sa prudko rozvíjala na celom 
svete. Vtedy sa aj v ČSSR rozhodlo 
vybudovať väčšie kapacity na vý-
robu sklenených vlákien v Trnave, 
najskôr ako podriadený závod už 
existujúceho podniku v Čechách 
– Vertex Litomyšl, ktorý aj viedol 
a organizoval výstavbu, zaškoľova-
nie zamestnancov pri ťahaní vlákna 
a textilnom spracovaní. Viacerí pra-
covníci Vertexu aj zostali pracovať 
v Skloplaste na technickom rozvoji, 
vo výskume a vývoji. Výstavba zá-
vodu sa začala v roku 1966, začia-
tok výroby bol v roku 1969. V roku 
1970 sa závod stal samostatným 
národným podnikom s názvom 
Skloplast. 
Po prekonaní počiatočných ťažkostí 
v roku 1969 – 1970 sa výroba rýchlo 
rozbehla. Domáca potreba výrazne 
zaostávala za výrobou, preto bolo 
potrebné orientovať sa na vývoz, 
ktorý predstavoval takmer 70 
percent produkcie, hlavne do ne-
socialistických krajín. Zvyšovaním 
výroby a akosti dosiahol podnik 
prostredníctvom podniku zahra-
ničného obchodu Skloexport vý-
znamné úspechy, keď ovládol trhy 
v Nemecku, Holandsku, Belgicku 
a Juhoslávii a stal sa vážnym kon-
kurentom veľkých svetových firiem, 
napr. Owens-Corning, a dokonca 
zvyšoval vývoz i v čase krízy západ-
ných ekonomík.
Významné bolo, že začal od roku 
1975 rozvíjať vlastnú výrobu sklo-
laminátov pre potreby podnikov 
v ČSSR v oblasti dopravy, elek-
tropriemyslu, nábytkárstva i pre 
poľnohospodárstvo. Veľký úspech 
dosiahol v pretavovaní sklárskeho 
odpadu a jeho spätnom vrátení 
do výroby sklenených rohoží. To 
znamená, že už od roku 1985 sa 
tu uplatňovala bezodpadová tech-
nológia. Dosiahnutými výsledka-
mi vo výrobe sklenených vlákien 
dokázali zamestnanci Skloplastu 
v nejednom smere predbehnúť 
i pôvodný materský podnik. Bolo to 
tak hlavne vďaka rozvoju techniky 
a technológie. Podnik mal vlastné 
oddelenie technického rozvoja, 

oddelenie výskumu a vývoja, roz-
siahle laboratóriá a dobre vybavené 
stredisko technickej obsluhy výroby. 
To sa staralo nielen o opravy strojov 
a zariadení, ale aj vyrábalo špeci-
álne stroje a zariadenia pre potreby 
vlastnej výroby.
V Skloplaste bola na všetkých úrov-
niach riadenia až po samotných 
zamestnancov evidentná snaha 
zaradiť sa medzi najúspešnejšie 
podniky v celom rezorte minister-
stva priemyslu. Svedčí o tom celý 
rad vyznamenaní nielen na úrovni 
VHJ, ale aj na úrovni ministerstva 
priemyslu a vtedajšej ústrednej rady 
odborového hnutia. Prejavilo sa 
to aj dosahovaním najvyšších zá-
robkov v trnavskom okrese (okrem 
atómky). Podnik v tom čase venoval 
veľa starostlivosti sociálnej oblasti 
a pracovným podmienkam za-
mestnancov. V rokoch 1970 – 1985 
odovzdal zamestnancom viac ako 
500 bytov zo štátnej a podnikovej 
výstavby. Vybudoval modernú 
materskú škôlku na Prednádraží, 
detské jasle na Bratislavskej ulici, 
zrekonštruoval chatu na Hrbe pri 
Ľubietovej, každoročne organizoval 
rekreáciu zamestnancov v Bulhar-
sku a letné tábory detí zamest-
nancov počas celých školských 
prázdnin.
Podnik Skloplast významnou 
mierou podporoval aj využívanie 
voľného času zamestnancov a Te-
lovýchovnú jednotu, ktorá mala až 
10 oddielov. V spolupráci s mestom 
Trnavou získal a dobudoval špor-
tovú halu a štadión v Hrnčiarov-
ciach. Hlavne pre ťahačky vlákna 
zabezpečoval bezplatné ubytovanie 
v slobodárni, a pre zamestnancov 
zo vzdialenejších obcí bezplatnú 
dopravu do zamestnania. Závodná 
jedáleň ponúkala stravovanie nie-
len v denných, ale aj vo večerných 
zmenách. V horúcich prevádzkach 
dostávali zamestnanci bezplatne 
nápoje a na nočných zmenách tiež 
výživné polievky. O zdravotný stav 
zamestnancov sa staralo vlastné 
zdravotné stredisko so všeobecným 
a zubným lekárom, v ktorom v ur-
čených dňoch ordinoval aj ženský 
lekár. Na veľmi dobrej úrovni bola 
starostlivosť o ochranu zdravia 

a bezpečnosť pri práci. Dôkazom 
je skutočnosť, že za celú dobu 
činnosti podniku nedošlo k smrteľ-
nému ani vážnejšiemu pracovnému 
úrazu.
Podnik zabezpečoval aj výchovu 
a vzdelanie mladého dorastu vo 
vlastnom učňovskom stredisku a v 
spolupráci s Ekonomickou ško-
lou v Trnave organizoval súťaže 
v strojopise a stenografii. Napríklad 
pracovníčka podniku pani Hraš-
nová patrila ako reprezentantka 
ČSSR k najlepším pisárkam na stroji 
i v medzinárodnom meradle. 
Vďaka podniku Skloplast, ktorého 
zisk dosahoval až 70 percent zisku 
celej sklárskej výroby, bolo v rámci 
ministerstva priemyslu a aj minis-
terstva financií vysoko hodnotené 
aj generálne riaditeľstvo Tatrasklo 
v Trnave. Vysoká odbornosť a tech-
nická zdatnosť predurčila vedúcich 
pracovníkov Skloplastu na prevzatie 
významných funkcií na generálnom 
riaditeľstve, aby ďalej úspešne roz-
víjali sklársku výrobu na Slovensku. 
Prečo Trnava i Slovensko stratili 
spomenutý trón sklárskeho centra, 
nám prerozprával bývalý predsta-
viteľ manažmentu GR Tratrasklo 
JUDr. Ivan Fixek.
Pod tlakom nových spoločenských 
a ekonomických podmienok boli 
po roku 1989 zrušené zákonom č. 

Skláreň v Lednických Rovniach. Dizajn 
Jaroslav Taraba – nápojová súprava (1978)



30 Novinky z radnice 31október 2016

história

88/1988 všetky výrobno-hospodár-
ske jednotky a ich generálne riadi-
teľstvá. Vytvorila sa nová riadiaca 
línia, ministerstvo – podnik. Táto 
zmena však bola v značnej miere 
formálna, bez väčšieho vplyvu na 
pružnosť riadenia, hoci práve to 
malo byť jej hlavným zmyslom. VHJ 
boli premenované na štátne podni-
ky a dovtedajšie národné podniky 
sa stali odborovými podnikmi na 
úrovni odštepných závodov. Tento 
systém priniesol nespokojnosť vý-
robných podnikov, pretože priama 
podriadenosť štátnemu podniku im 
priniesla menšie právomoci a väč-
šiu závislosť na administratívnom 
aparáte. Zaviedla sa tiež tzv. de-
mokratická voľba riaditeľa podniku 
zamestnaneckou radou, čo tiež 
vnieslo do vzťahov medzi výrobný-
mi podnikmi viac komplikácií ako 
úžitku. Tento nie dobrý stav mal 
riešiť nový zákon o štátnom pod-
niku účinný od 1. mája 1990, ktorý 
vytvoril legislatívny rámec už pre 
samostatné rozhodovanie podnikov 
v oblasti nákupu surovín na výrobu 
a predaj vlastných výrobkov. Sľubný 
samostatný rozvoj výrobných pod-
nikov však zastavila etapa prevodu 
majetku štátu na právnické alebo 
fyzické osoby (tzv. veľká privatizá-
cia). Administratívne štátne podniky 
bez výrobnej základne, medzi iný-
mi aj štátny podnik Tatrasklo, boli 
postupne od leta 1991 zrušené bez 
likvidácie. Administratívna budova 
v centre mesta prešla neskoršie do 
správy Okresného úradu v Trnave, 
ktorý ju neskoršie vymenil s Mes-
tom Trnavou za iný objekt (budovu 
bývalého okresného národného 
výboru).
Nastúpila etapa privatizácie majet-
ku štátu a aj sklárske podniky sa 
osamostatnili. V nových podmien-
kach úspešne obstáli hlavne sklárne 
v Lednických Rovniach, Nemšovej 
a v Novej Bani. Žiaľ, najmä stredo-
slovenské podniky nové podmienky 
nezvládli a zanikli. Tento nezávi-
deniahodný stav akýsi posmeškár 
zhodnotil tak, že v Stredosloven-
ských sklárňach Poltár vyrábajú len 
pre Japonsko. Výrobky sú vraj tak 
nekvalitné, že na koniec výrobného 
pásu, ktorým transportujú výrobky, 

pristavili „japonku“ (železný dvoj-
kolesový vozík používaný v staveb-
níctve na prepravu malty a betónu), 
výrobky padajú do nej, tam sa roz-
bijú a znovu pretavia na sklovinu. 
Smutné aj smiešne, no v mnohom 
pravdivé, pretože v súčasnosti už 
žiadne sklárske výrobky tento pod-
nik neopúšťajú.
Na druhom brehu sú sklári v Led-
nických Rovniach, ktorí dosahujú 
permanentne vysoké hodnotenia 
svojich výrobkov predovšetkým 
v strojovej výrobe a exportujú ich 
takmer do celého sveta v takom ob-
jeme, že na domáci trh sa dostáva 
len minimálne množstvo. 
V tejto súvislosti sa žiada nos-
talgicky poznamenať, že za exis-
tencie VHJ Tatrasklo bolo možné 
prostriedky prerozdeľovať a pomôcť 
prechodne slabšiemu podniku v zá-
ujme celku. Dnes musí to bremeno 
zodpovednosti niesť každý sám, 
a je čoraz ťažšie. 
Ako spomienka na dvadsať rokov 
existencie spoločného riadenia 
rozvoja sklárstva na Slovensku 
malo slúžiť Slovenské sklárske 
múzeum v Lednických Rovniach, 
ktoré sa počas existencie Tatraskla 
podarilo vybudovať s organizačnou 
pomocou všetkých sklárskych pod-
nikov a s finančným príspevkom 
ministerstva financií a ministerstva 
kultúry, a v roku 1988 aj uviesť do 
prevádzky. Žiaľ, aj toto zariadenie 
podľahlo „zubu času“. Exponáty sa 
nedopĺňali, mnohé už nie sú, „nie-
kam odišli“ alebo sa stratili, a ani 
samotný priestor s veľkosťou obý-
vacej miestnosti asi oko návštevní-
ka nepoteší (aj keď je vytvorený na 
úkor veľkoryso vybavenej vzorkov-
ne nových výrobkov, ktorá zaberá 
celé poschodie bývalého kaštieľa 
Schreiberovcov). Do vlastnej miest-
nosti sa vstupuje okolo informátora 
cez akýsi „medzisklad“, ktorý ani 
zďaleka nevyvoláva dojem, že by 
mohol byť predsieňou serióznej 
expozície. A to, čo z pôvodnej 
expozície zostalo, je asi len de-
satina exponátov inštalovaných 
pri otvorení múzea. Táto maličká 
zbierka bez pôvodných pracovných 
prostriedkov a pomôcok sklárov, 
bez jedinej vety o zaniknutých 

sklárskych hutách, sotva unesie 
názov Slovenské sklárske múzeum, 
ktorý v kontexte s jeho skutočným 
obsahom a náplňou činnosti pôso-
bí až básnicky nadsadene. Novým 
majiteľom sklární očividne na his-
tórii a dávnejšej úrovni ručnej prá-
ce slovenských sklárov nezáleží. 
No ako hovorí klasik, „peniaze nie 
sú všetko...“ 
Skloplast sa v procese privatizácie 
postupne dostal do rúk zahraničné-
ho investora, ktorým je Johns Man-
ville Slovakia, a. s.. To pre podnik 
znamenalo a znamená možnosti 
ďalšieho technického rozvoja, hlav-
ne nákup a zavedenie modernejšej 
jednostupňovej výroby skleneného 
vlákna priamym ťahaním vlákna 
zo sklárskej vane (bez medzipro-
duktu – sklenených guličiek). Že 
podnik zvládol túto vysoko náročnú 
technológiu a obstál vo svetovej 
konkurencii, svedčí o pevnom eko-
nomicko-technickom základe pred-
chádzajúcich rokov a zabezpečuje 
zároveň predpoklad na ďalší úspeš-
ný rozvoj a istotu zamestnania pre 
ľudí z blízkeho okolia Trnavy. 
A namiesto záveru jedna kuriozi-
ta: Skláreň v Lednických Rovniach 
v súčasnosti prenikla do absolútnej 
svetovej špičky svetového sklárstva. 
Vyváža 95 percent svojej produkcie 
do zahraničia a jej zákazníkmi sú 
„kráľovské dvory“, diplomatické 
zastupiteľstvá, svetové letecké spo-
ločnosti, slávne futbalové kluby či 
špičkové hotely. S firmou spolupra-
cujú popredné dizajnérske osob-
nosti (napr. dizajnéri od Versaceho) 
Pre zaujímavosť – jeden kalíšok 
(!) z takto vyrobenej súpravy stojí 
v maloobchode okolo 150 eur... 
Kdeže sú tie časy, keď sme si mohli 
kúpiť v obchode za bežné koruny 
svetovú sklenenú súpravu Zlatá 
Zuzana, ktorá dodnes zdobí mnohé 
domáce vitríny.
Napriek tomu nás doterajšie výsled-
ky slovenských sklárov oprávňujú 
konštatovať, že táto epocha kon-
junktúry prispela k rozvoju Sloven-
ska. Na druhej strane treba uviesť, 
že privatizačná vlna a súčasné 
trendy obišli naše mesto a „vyfúkli“ 
Trnave štatút centra riadenia sklár-
stva na Slovensku. 
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„Môj rodný dom stál na frekvento-
vanej Sokolskej ulici vo Valašskom 
Meziříčí. Za prvej ČSR v ňom bý-
valo viac nájomníkov, aj dôstojníci 
Československej predvojnovej re-
publiky. V čase protektorátu bola 
naša ulica premenovaná na Ulicu 
Adolfa Hitlera.
Vo Valašskom Meziříčí bola veľ-
ká vojenská posádka 40. pešieho 
pluku. V našom dome bývali aj 
dvaja slovenskí dôstojníci, v tom 
čase slobodní. Do našej rodiny sa 
začlenili ako rodinní príslušníci. 
Keď fašisti obsadili Čechy a Mo-
ravu, títo Slováci boli odvelení na 
Slovensko, ktoré sa stalo samostat-
ným štátom. Ich byt však mesto 
Valašské Meziříčí zaevidovalo ako 
vhodné ubytovanie pre nemeckých 
dôstojníkov. Bola to veľká zmena. 
Ako chlapec som si až postupne 
uvedomoval, čo sa vlastne stalo.
Československí vojaci, odhodlaní 
bojovať, boli z dobre opevnených 
česko-nemeckých hraníc na nátlak 
vtedajšej vlády odvolaní. Bol som 
svedkom, ako Nemci preberajú 
zbrane od našej armády a víťazo-
slávne, v parádnych uniformách, 
manifestačne defilujú so svojou 
tankovou a inou vojenskou techni-
kou na znamenie svojho víťazstva. 
Pre mňa ako chlapca to bolo diva-
dlo, ale zároveň aj veľké sklamanie 
a strach z budúcnosti.
Už za prvej ČSR som bol sokolom 
aj skautom, ale po vzniku protek-
torátu boli všetky tieto organizácie 
zrušené. Boli nahradené tzv. kura-
tóriom riadeným vtedajšou vládou, 
ktorá sa musela prispôsobiť ne-
meckým okupantom.
Do mesta sa prisťahovalo veľa 
sudetských Nemcov, s ktorými ko-

laborovali aj niektorí Česi. Mali aj 
svoje nemecké školy, ich deti boli 
vychovávane v Hitlerovej mládeži 
a boli aj vyzbrojení. Museli sme sa 
im vyhýbať – boli nebezpeční.
Vo valašských horách bolo veľa 
partizánov, českých, slovenských 
a ruských. Neďaleko našej ulice 
pri rieke Bečve v Poličnej obesili 
Nemci asi v roku 1942 na strom 
pri hlavnej ceste troch partizá-
nov. Chlapčenská zvedavosť ma 
priviedla na to miesto. Dodnes 
mám pred sebou otrasný pohľad 
na obesených ľudí. Zažil som tiež 
bombardovanie našej mestskej 
štvrte, po ktorom ostalo aj niekoľko 
mŕtvych. V škole sme sa často pri 
vyhlásení poplachu museli scho-
vávať do protileteckých úkrytov. 
V priebehu vojny boli neďaleko 
nášho domu pri Kostolíku Sv. Troji-
ce vybudované guľometné bunkre, 
a pred naším domom protitankové 
zábrany.
Keď môj starší brat v roku 1943 
ukončil štúdium na gymnáziu, 
musel ísť pracovať do Ostravských 

baní a budovať zákopy pred pri-
chádzajúcou ruskou armádou 
maršala Malinovského. Hrozilo mu 
aj nasadenie do nemeckých fabrík 
na výrobu zbraní. Preto sa musel 
pred pracovnými úradmi do konca 
vojny schovávať mimo svojho rod-
ného mesta.
Prežiť vojnu v rodnom dome pred 
rýchlo postupujúcou ruskou ar-
mádou bolo veľmi riskantné, preto 
sme si so sestrou za pomoci rodi-
čov, našli ubytovanie v horských 
Brňovských pasekách neďaleko 
Valašského Meziříčí. Ani tam však 
situácia nebola veľmi bezpečná, 
lebo tam bolo veľa bojujúcich par-
tizánov a vojenských dezertérov. 
Vrátili sme sa preto na bicykloch 
do rodného domu. V apríli roku 
1945 som sa stretol s ustupujúcou 
rumunskou armádou. Boli špinaví 
a znechutení končiacou sa vojnou. 
Jeden vojak ma zastavil s návrhom, 
že za bicykel mi dá koňa. Pre mňa 
ako 14-ročného chlapca to bola 
zaujímavá ponuka, ale neprijateľná. 
Nakoniec som vojnu prežil vo Valaš-

Jaroslav Kašlík, foto: archív autora

Spomienky Trnavčana na okupáciu fašistickou 
armádou v Protektoráte Čechy a Morava
Okupácia, protektorát, diktatúra. Pre súčasníkov zväčša len slová bez hlbšieho obsahu. Ľudská 
pamäť je neprenosná. Letopočty v učebniciach dejepisu sú len čísla. Dnes už málokto chápe, čo sa 
naozaj stalo v Československu v roku 1939, 1948 alebo v roku 1968. Ľudia, ktorí to všetko zažili, 
neodvratne odchádzajú do večnosti. Hlas tých, ktorí sú ešte nažive, je slabý. Varovanie, že vývoj 
udalostí, za ktorý zaplatili životom milióny ľudí, sa môže s malými obmenami opakovať, takmer 
nik nechce počúvať...

Za stravu a nocľah v stodolách na slame skauti v zničenom pohraničí opravovali 
strechy a všetko, čo bolo potrebné. Druhý zľava je Jaroslav Kašlík  
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skom Meziříčí s rodinou bez väčších 
problémov, pretože Nemci nestačili 
využiť pripravované zátarasy proti 
tankom, ani guľometné bunkre.
Až do príchodu ruskej armády sme 
s zdržiavali v pivničných priesto-
roch. Náš dom zasiahla nemecká 
delostrelecká mína, ale ho nezniči-
la, len poškodila. Obsadili ho ruské 
vojská aj so svojím veliteľom – plu-
kovníkom. Na dvore mali poľnú 
vojenskú kuchyňu a velenie. Po ich 
odchode tam ostalo veľa munície, 
granáty, dokonca som na dvore 
našiel aj pušku a ručné zbrane. 
Považoval som za svoju povinnosť 
tieto veci odovzdať na policajnej 
stanici, ktorá bola neďaleko od 
nášho domu. Keď ma policajti zba-
dali ovešaného granátmi a puškou, 
poriadne sa vystrašili.
Vzrušujúce boli aj povojnové dni. 
Robili sa poriadky s kolaborantmi 
za pomoci milície. Aj môj starší 
brat ako milicionár odvádzal týchto 
ľudí na práce, na vojnou poškode-
né objekty. Niektorí ľudia, ktorým 
kolaboranti za vojny ublížili, si vy-
bavovali účty s udavačmi individu-
álne, bez súdov, ktoré ešte neboli 
funkčné. Ľudia sa vracali z kon-
centračných táborov a potrebovali 

pomoc – oblečenie, jedlo. Pomáhal 
Červený kríž a ľudia robili zbierky. 
Vznikali národné výbory, oslavoval 
sa mier, ale život v novom Česko-
slovensku nebol bez problémov.
Znovu začali fungovať organizácie 
skauta, sokola a iné, ktoré pro-
tektorátna vláda zrušila. Ostali mi 
pekné spomienky, keď som sa zú-
častnil so skautmi v prvých povoj-
nových rokoch na pomoci zničené-
mu pohraničiu v Sliezsku. Z tejto 
vojnou zničenej oblasti mi ostala 
aj fotodokumentácia. Za stravu 
a nocľah v stodolách na slame sme 
opravovali strechy a všetko, čo bolo 
potrebné.
V roku 1946 som sa zhodou okol-
ností opäť dostal do tejto pohra-
ničnej oblasti v bývalých Sudetách, 
kde prevažne žili Nemci. Začal som 
tam študovať na textilnej škole.
Podľa dekrétu prezidenta a prvej 
povojnovej Československej vlády, 
boli pôvodne žijúci Nemci odsunu-
tí do Nemecka, tak ako oni v roku 
1938 vyhnali Čechov do Protekto-
rátu. Ich majetky prevzali národní 
správcovia. Pokiaľ viem, odsunu-
tým Nemcom z českého pohraničia 
bolo neskôr vyplatené odškodné.
V roku 1946 mi otvorila svoju 

náruč Československá strana ná-
rodne socialistická. Stal som sa 
aj ja členom mladých národných 
socialistov, ktorí nemali radi Ko-
munistickú stranu. Organizovali 
sme v tejto pohraničnej oblasti 
tanečné stretnutia, mali sme svoje 
divadlo, v ktorom sme účinkovali, 
a organizovali sme protikomunis-
tické manifestácie v rámci vtedajšej 
demokracie.
Ako mladý človek v povojnovej 
dobe v roku 1946 som si neuve-
domoval nebezpečenstvo, ktoré 
mi hrozilo v tejto pohraničnej ob-
lasti. Žil som v dobrom kolektíve 
a zbieral skúsenosti, na ktoré dnes 
spomínam.
Bol som svedkom toho, že na tele-
fónnom stĺpe bol obesený človek, 
ktorý pravdepodobne obhospoda-
roval majetok odsunutého Nemca. 
Oblasťou prechádzali organizovaní 
banderovci (pozn. red.: Ukrajinská 
povstalecká armáda) z Ukrajiny do 
západných štátov. V okolitých ho-
rách bolo počuť streľbu.
Podľa môjho názoru by mladá 
generácia mala vedieť viac o tom, 
ako sme žili my, dnes už starci 
a pamätníci. Táto história je aj 
v súčasnosti aktuálna.“ 

Na Kvetnú nedeľu v roku 1212 za-
svätila svoj život Bohu zakladateľka 
rádu klarisiek Klára z Assisi. Spolu 
so svojimi nasledovateľkami žila 
v dome pri Kostole sv. Damiána 
v Assisi v chudobe, čistote a kázala 
pokánie podľa pravidiel napísaných 
Františkom z Assisi. Po jej smrti v ro-
ku 1253 bola vyhlásená za svätú.
Ešte počas života sa stala Klá-
ra vzorom pre mnohé vzdelané 
členky kráľovských i šľachtických 
rodín. Jednou z jej nasledovate-
liek bola Alžbeta Durínska, sestra 
uhorského panovníka Belu IV. 
a podporovateľka učenia svätého 

Františka z Assisi. Zomrela v roku 
1231, teda ešte počas života Kláry, 
neskôr bola vyhlásená za svätú. To 
malo iste veľký vplyv aj na trnavské 
ženy a dievčatá, ktoré koncom roka 
1238 vytvorili skupinu sestier podľa 
vzoru Kláry. Potvrdenie založenia 
žobravej rehole získali v listine pá-
peža Gregora IX. z 20. mája 1239. 
Pápež v nej zobral pod ochranu 
trnavské mníšky rádu sv. Dami-
ána (podľa Kostola sv. Damiána 
v Assisi). Ich úlohou bolo aktívne 
pôsobiť proti heretickým učeniam 
a modliť sa za jednotu a pevnosť 
Uhorského kráľovstva.

Klariský kostol je v Trnave dolo-
žený už koncom 13. storočia ako 
jednoloďová stavba, ktorá mala 
presbytérium ukončené rovným 
uzáverom a zaklenuté krížovou 
rebrovou klenbou. Na kostol sa 
napájala mohutná obdĺžniková 
budova kláštora čiastočne zahĺbe-
ná do terénu. V priebehu ďalších 
storočí prešiel kostol spolu s kláš-
tornou budovou viacerými prestav-
bami a rekonštrukciami. Dnešnú 
barokovú podobu získal začiatkom 
17. storočia s finančnou podporou 
kardinála Petra Pázmaňa. Trnav-
ské klarisky opustili kláštor po 

Expozícia Klarisky v Trnave nám umožní 
nahliadnuť do ich histórie a spôsobu života
Otvorenie expozície Klarisky v Trnave sa uskutoční s kurátorským sprievodom v stredu 5. októbra 
2016 o 16.30 hodine v Západoslovenskom múzeu v Trnave na Múzejnom námestí 3. Počas verni-
sáže bude návštevníkom výnimočne sprístupnený Kostol Nanebovzatia Panny Márie.

Mgr. Lucia Duchoňová, autorka expozície, Západoslovenské múzeum v Trnave
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zrušení rádu 18. septembra 1782. 
Budova pripadla vojsku a neskôr 
ju adaptovali pre potreby vojenskej 
nemocnice. Od roku 1954 v kláš-
tornom komplexe sídli Západoslo-
venské múzeum v Trnave. 
Expozícia Klarisky v Trnave doku-
mentuje stavebný vývin trnavského 
kláštora klarisiek a Kostola Nane-
bovzatia Panny Márie, bežný život 

sestier rádu svätej Kláry, históriu 
trnavských klarisiek a ich osudy na 
pozadí dejinných udalostí Trnavy. 
Expozícia je umiestnená v bývalých 
komunikačných priestoroch kláš-
tora – konkrétne v miestnostiach 
vnútorného parlatória, ktoré slú-
žilo na komunikáciu členiek rádu 
s návštevami. Súčasťou expozície 
je štylizovaný Oltár svätej Anny 

podľa originálu rovnomenného 
bočného oltára Kostola Nanebo-
vzatia Panny Márie, ktorý čaká 
na reštaurovanie. Vystavené sú aj 
kláštorné práce – ručne vyrábané 
obrázky s poliónovou výšivkou, 
ktoré vyrábali mníšky v kláštore. 
Štylizovaný interiér malej dielne na 
výrobu kláštorných prác dokumen-
tuje bežný život klarisiek. 

MUDr. LudvíkNábělek (*16. au-
gust 1923 Banská Bystrica †18. 
júl 1989 Trnava) vyrastal ako 
najstarší z troch bratov v rodine 
banskobystrického lekára Ludvíka 
Nábělka, ktorý po vzniku Čes-
koslovenska prišiel na Slovensko 
z Moravy, a jeho manželky Eleny, 
pochádzajúcej zo zvolenskej ná-
rodoveckej rodiny Veselovcov (jej 
bratia Mirko, Milan a Miloš, traja 
generáli, boli významnými posta-
vami SNP). V dome jeho detstva 
v Banskej Bystrici, kde možno 
stále nájsť archaické smaltované 
tabuľky s menom Dr. Ludvík Ná-
bělek, žije dnes jeho syn rovnaké-
ho mena, už tretí v lekárskej línii. 
V roku 1942 maturoval Ludvík 
Nábělek na Gymnáziu v Banskej 
Bystrici a začal študovať na Lekár-
skej fakulte vtedajšej Slovenskej 
univerzity v Bratislave. Ako spo-
mína manželka Darina Nábělko-
vá, Lučo (tak ho volali jeho blízki) 
mal od mladosti vzťah k športu, 
patril medzi špičkových lyžiarov 
v zjazdovom lyžovaní, venoval sa 
vysokohorskej turistike, vodným 
športom, kanoistike. Vysoko-
školské štúdium prerušila vojna 
a Ludvík Nábělek sa zapojil do 
protifašistického hnutia. Vojnové 

udalosti pripomína syn Ludvik, 
ktorý sa cíti byť nositeľom aj tohto 
otcovho odkazu: „Do protifašis-
tického odboja sa zapojil ešte 
pred oficiálnym vypuknutím SNP. 
Narukoval spolu s bratom Igorom 
do Vysokoškolského strážneho 
oddielu, prvej jednotky českoslo-
venskej armády na našom území 
a neskoršej štábnej roty povsta-
leckých generálov Goliana a Vies-
ta. Do ďalšieho života si potom 
niesol vojnovú a povstaleckú skú-
senosť aj ťažké zážitky z bansko-
bystrického väzenia, kde bol, keď 

ho fašisti zajali, väznený a kde len 
o vlások unikol poprave. S ban-
skobystrickou väznicou sa spája 
aj jeho vlastne prvé medicínske 
pôsobenie, keď so svojimi štyrmi 
semestrami medicíny pomáhal 
väzenskému lekárovi ošetrovať 
spoluväzňov.“
Vojnové spomienky neskôr, už 
ako člen Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov, publi-
koval. Vyšli v štúdii Zo zážitkov 
20-ročného dobrovoľníka v odboji 
a SNP, začlenené do rozhovoru 
v Smene na nedeľu i v mesačníku 
Kultúra a život Trnavy. Po skonče-
ní vojny v roku 1945 pokračoval 
v štúdiu na bratislavskej lekárskej 
fakulte, neskôr prešiel na Lekár-
sku fakultu Karlovej univerzity 
v Prahe, kde aj promoval.
Po skončení štúdia nastúpil do 
nemocnice v Martine. Najprv to 
bolo na očnom, krátko aj na or-
topedickom oddelení. Po vzniku 
martinskej urológie sa stal členom 
tímu prof. Jozefa Péča. 
V roku 1958 prešiel Ludvík Ná-
bělek na urologický ordinariát do 
Trnavy. Vlastné urologické od-
delenie sa rodilo veľmi ťažko, do 
jeho založenia prešlo skoro ďal-
ších desať rokov. „Bolo treba veľa 

Ludvík Nábělek– zakladateľ trnavskej urológie
V knihe 150 rokov nemocnice v Trnave sa dočítame, že medicínska urologická špecializácia sa na 
Slovensku začala formovať až po druhej svetovej vojne. V Trnave urologickú starostlivosť v ro-
koch 1953 – 55 zabezpečoval lekár Július Skarniczel, a po ňom tri roky Ľudovít Režucha. Obaja 
lekári do Trnavy dochádzali z Bratislavy, ambulanciu mali na poliklinike a operovali na chirurgii. 
Až v roku 1958 v trnavskej nemocnici, ktorá bola vtedy Krajským ústavom národného zdravia pre 
Bratislavský kraj, vznikol pri chirurgickom oddelení urologický ordinariát. Do funkcie ordinára 
– urológa bol menovaný Ludvík Nábělek, ktorý do Trnavy prišiel z Martina. Ordinariát bol pred-
stupňom vzniku urologického oddelenia 1. októbra 1967. Ludvík Nábělek sa stal jeho prvým pri-
márom a trnavskú urológiu v nových podmienkach viedol a rozvíjal ďalších dvadsať rokov.

Martin Jurčo, foto: autor a archív M. N.
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sebazaprenia a doslova tvrdých 
existenčných bojov na prekonanie 
problémov,“ spomína anestézio-
logička Darina Nábělková, ktorá 
s manželom absolvovala prechod 
z martinskej do trnavskej nemoc-
nice. Urológia bola od roku 1962 
(ešte ako ordinariát) umiestnená 
v bývalej budove chirurgie vpravo 
v areáli nemocnice (nájdeme ju 
tam aj dnes), po zdĺhavej adaptá-
cii sa napokon oddelenie dobu-
dovalo. Za prvých pätnásť rokov 
od jeho otvorenia v r. 1967 tam 
bolo vyšetrených až 90 tisíc pa-
cientov. Na oddelení mal Ludvík 
Nábělek v tíme lekárov Vladimíra 
Ušáka a Pavla Caudta.
„Prvý raz sme sa s primárom 
Nábělkom stretli v čase, keď 
bola na urologickom oddelení 
hospitalizovaná moja mamička. 
V trnavskej nemocniciv tom čase 
pracovala moja sestra, a tak sa 
stalo, že Bratislavčanka bola ope-
rovaná v Trnave. Bolo to v prvom 
roku po otvorení trnavského uro-
logického oddelenia. V rozhovore 
s primárom počas mojej návštevy 
prišla reč na to, že im chýba se-
kundárny lekár. Prijal som ponu-
ku a prišiel pracovať do Trnavy, 
neskôr som sa sem presťahoval,“ 
spomína urológ Pavol Caudt. „Ako 
mladý sekundár som neočakával 
také ústretové, príjemné prostre-
die a komunikáciu, vytvárané 
predovšetkým osobnými vlastnos-
ťami, korektnosťou primára. Mô-
žem povedať, že Ludvík Nábělek 
bol nielen mojím školiteľom, ale 
aj akýmsi tútorom v prostredí 
nemocnice, aj v komunikácii 
s úradmi. Nad vlastné očakávania 
som postupne dostával priestor 
a možnosti na prácu v odbore, čo 
dnes považujem za jeho preziera-
vé pedagogické kroky. Neobvyk-
lým pracovným návykom bolo, 
že na našom oddelení sa nerobili 
„primárske vizity“ jedna – dve 
za týždeň, ale denne a dokonca 
dvakrát denne, a tak bolo popri 
starostlivosti o pacientov zabez-
pečené aj priebežné doškoľovanie 
personálu,“ hovorí Pavol Caudt. 

Na trnavské pracovisko si Ludvík 
Nábělek priniesol celý rad skú-
seností. Nielen z Martina, pova-
žovaného vtedy za najlepšie pra-
covisko na Slovensku, ale napr. 
aj z urologickej kliniky v Brne 
u prof. Neuwirtha či z urologickej 
kliniky v Ostrave u prof. Uhlířa. 
„Ako jeden z prvých urológov na 
Slovensku ešte v čase ordinariátu 
v Trnave realizoval cystektómie, 
chirurgické odstránenie močové-
ho mechúra, alebo colo-ileo-plas-
tiky, čo boli v tej dobe špičkové 
chirurgické výkony,“ spomína 
Darina Nábělková. 
„Bol akýmsi hnacím motorom, 
nielen pokiaľ ide o odbornú dis-
ciplínu, ale aj o zháňanie finanč-
ných prostriedkov. V tom čase 
bolo treba tiež hľadať peniaze 
(a sponzorstvo nebolo až takou 
módou ako dnes), inak by odde-
lenie ostalo medicínsko-technicky 
také, aké bolo pri otvorení, teda 
bez modernizácie prístrojového 
vybavenia. Primár zachytil všetky 
trendy v urológii, v štandardnej, 
diagnostickej a liečebnej urológii, 
aj v klasickej operatíve. Vyšetre-
nie ciev obličiek, veľmi dôležité 
v onkológii, sme mohli vykonávať 
len vďaka jeho manuálnej zruč-
nosti a trpezlivosti. Hoci bol skôr 
búrlivák, „na kolene“ sám zho-
tovoval špeciálne cievne katétre, 
v tom čase takmer nedostupné na 
zdravotníckom trhu. Podarilo sa 
mu zohnať mobilné röntgenové 

C-rameno, využívané na operač-
nej sále, vôbec prvé v trnavskej 
nemocnici. Hoci sme mali zabez-
pečený pevný röntgenový prístroj 
priamo na pracovisku v pavilóne, 
tento mobilný bol veľkým príno-
som najmä pri rôznych výkonoch 
bez manipulácie s pacientom,“ 
spomína urológ Pavol Caudt, kto-
rý sa po smrti Ludvíka Nábělka 
stal v roku 1989 primárom urolo-
gického oddelenia a v nemocnici 
pôsobil do roku 2006. 
Ako sa zhodujú spolupracovníci 
Ludvíka Nábělka, bol popri medi-
cínskej starostlivosti svojim pa-
cientom aj potrebným ľudským 
poradcom, osobitne v situáciách, 
keď choroba narušila a pozme-
nila ich dovtedajší spôsob života. 
„Komplexnosť otcovho lekárske-
ho pôsobenia som si uvedomila, 
keď som náhodne bola pri jeho 
rozhovore s rodinou, ktorá si 
prišla po svojho rodinného prí-
slušníka, pacienta po nemocnič-
nom pobyte. Ako ich pripravoval 
na to, čo sa zmenilo, s čím treba 
počítať a čo ďalej robiť. Mal 
k pacientom veľmi ľudský vzťah. 
Úctu k životu. Lekárske povolanie 
bolo preňho naozaj poslaním. 
Isto si pritom mnohé odniesol už 
z domu a mnohé trvalo ovplyvnili 
jeho vojnové zážitky. Ako mla-
dučký účastník povstania, ako 
sám väzeň, pomocný lekár vo 
väznici aj ako svedok pri povoj-
nových exhumáciách v Kremnič-

Dlhoročná vrchná sestra trnavskej urológie Mária Svobodová a urológ Pavol Caudt. 

história



34 Novinky z radnice 35október 2016

ke precítil krehkosť a zraniteľnosť 
života a niesol si v sebe túžbu 
chrániť ho za každých okolností,“ 
hovorí dcéra Mira. 
Pravou rukou Ludvíka Nábělka na 
oddelení bola zdravotná sestra 
Mária Svobodová. Na urológiu 
prišla v roku 1969 a s prestáv-
kou materskej dovolenky tam 
pracovala do roku 1999. Najprv 
na oddelení, neskôr desať rokov 
v ambulancii a ako sálová ses-
tra. Napokon bola trinásť rokov 
vrchnou sestrou urológie. O pri-
márovi Nábělkovi hovorí: „Bol 
veľmi komunikatívny. Mal dobrý 
prístup k personálu a úžasný 
prístup k pacientom. V operač-
ný deň išiel pozrieť pacientov 
popoludní a ešte aj večer. Aj do 
práce sa premietal jeho vzťah 
s manželkou – lekárkou. Keď bol 
akýkoľvek medicínsky problém, 
s ňou ho mohol konzultovať, 
poradiť sa. Už ku koncu svojho 
života, keď sám ležal na našom 
oddelení, mi povedal, aké mal 
šťastie v živote, že mal takú 
manželku. Primárka Darina Ná-
bělková bola jedna úžasná inte-
ligentná žena. Na oddelení sme 
ju poznali, keď k nám chodila 
ako anestéziologička k operáci-
ám. Tam bola prísnou a vážnou 
lekárkou. Keď primár Nábělek 
zomrel, zavolala ma domov. Dlho 
trvalo, kým poňho pohrebná 
služba prišla, a my sme sa pri 
jeho smrteľnom lôžku rozprávali. 
Vtedy som ju bližšie spoznala 
z ľudskej stránky a v ďalších ro-
koch, keď už žila sama, sme sa 
vždy, keď sme išli zo záhradky, 
u nej zastavili,“ spomína Mária 
Svobodová. Okrem nespočetných 
pracovných spomienok si v sebe 
nesie aj obraz rodinnej atmosfé-
ry, ktorú na oddelení primár Ná-
bělek vytváral. „Oslavovali sme 
spolu meniny, narodeniny, náš 
kolektív sa aj tým utužoval. Na 
oddelení sme mali viac mužov 
– lekárov i personálu, a tak nám 
kolegyne z iných oddelení troš-
ku závideli, že sme si mohli na 
oslavách aj zatancovať (smiech). 

Chodievali sme na Donovaly na 
nemocničnú chatu, o ktorú sa 
aj on pričinil. K Donovalom mal 
srdcový vzťah, z rodiny, aj z čias 
SNP. Z oddelenia sme chodievali 
aj na našu nemocničnú chatu na 
Dobrej Vode. Pamätám si, ako 
sme rodiny chodili spoločne na 
šípky a na povale urológie sme 
ich potom všetky sušili,“ hovorí 
s úsmevom Mária Svobodová. 
Samostatnou kapitolou života 
Ludvíka Nábělka bol jeho vzťah 
k prírode a športu. Napriek blíz-
kemu vzťahu, ktorý mal k autám, 
osobitne k mototuristike, v meste 
ho bolo možno vidieť najmä na 
bicykli. Na bicykli dochádzal do 
práce, na bicykli často vychádzal 
za oddychom aj za hranice mesta. 
Na nemocničných kurtoch pod 
oknami „svojho“ urologického 
pavilónu rád hrával tenis so sy-
nom Lučom a v neskorších rokoch 
aj so zaťom Karolom Ježíkom. 
A s tým sa celoživotne spájala 
turistika. Spoločné zážitky si deti 
Mira a Ludvik vďačne nesú v sebe 
aj po rokoch: „Boli to letné túry po 
hrebeňoch našich vrchov, zimné 
lyžovačky. Tí, ktorí bývali v oko-
lí dnešnej Hospodárskej ulice 
alebo prechádzali okolo, mohli 
otca často vidieť, ako pripevňuje 
na strechu auta lyže. Na víkendy 

sme z Trnavy s lyžami odchá-
dzali neraz aj v čase, keď sa to 
mohlo zdať už čudné, napríklad 
na májové lyžovačky. Boli to aj 
naše dlhé cesty po neznámych 
krajinách. Autom sme prešli na 
jednej strane do Jerevanu, inými 
smermi po Ankaru či Gibraltár. Pri 
takom putovaní, z ktorého rodičia 
čerpali aj silu do ďalšej práce, 
sme spoznávali prírodné a kul-
túrne zaujímavosti a prežívali ich 
krásu. Aj to bolo pritom krásne, 
ako sme, naša rodina, takto boli 
niekoľko týždňov veľmi blízko, 
spolu, aj s časom na rozhovory 
o všeličom, vážne či veselé, aj so 
spevom.“ Poznanie z ciest si Lud-
vík Nábělek nenechával pre seba, 
sprostredkúval ho prednáškami 
s premietaním diapozitívov, ktoré 
podfarboval aj jeho osobitý zmy-
sel pre humor. 
Zakladateľská osobnosť a prvý 
primár trnavskej urológie Ludvík 
Nábělek, obetavý človek s lás-
kavým prístupom k ľuďom, žije 
v pamäti mnohých. Dcéra Mira 
spomína aj na jeden zo spoloč-
ných rodinných rituálov: „Uložilo 
sa mi do pamäti – a vynára sa 
často, keď si líham spať, ako nám 
otec, skôr ako zavrel dvere detskej 
izby, na dobrú noc zapískal ve-
čierku...“ 

Ludvík Nábělek s manželkou Darinou Nábělkovou. 

história
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Galéria Jána Koniarka začína 
jesennú sezónu skutočne veľko-
lepo. V Centre súčasného ume-
nia v Synagóge na Halenárskej 

ulici prezentuje úplne nové diela 
mladého výtvarníka Andreja 

Haršányho (*1984) pod názvom 
Walking. 

Výtvarník sa narodil v Trnave, kde 
vyštudoval Gymnázium Angely 
Merici. Absolvoval tu aj bakalárske 
štúdium masmediálnej komu-
nikácie na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda. Potom sa dva roky 
odborne pripravoval u akademic-
kého sochára Andreja Rudavského 
a napokon vyštudoval Vysokú 
školu výtvarných umení na Kated-
re intermédií a multimédií v Ate-
liéri priestorových komunikácií 
u docenta Antona Čierneho. Počas 
vysokoškolského štúdia absolvoval 
stáž na univerzite v Plymouthe vo 
Veľkej Británii. V súčasnosti žije aj 
s manželkou a dvoma synmi v Bo-
rovej neďaleko Trnavy. 
Zrekonštruoval a dostaval sta-
rorodičovský dom a získal aj 
priestorný ateliér v bývalej stodo-
le. Tu vznikli všetky diela, vysta-
vené v Synagóge. Ani jedno nie 
je staršie než mesiac. Ide o šesť 
rozmernejších objektov, väčšinou 
v kombinácii minimalizmu s prv-
kami figurálneho sochárstva. 
Výstavou Walking autor po roč-
nom odmlčaní sa spôsobenom 
ťažkým úrazom pravej ruky 
nadväzuje na jednu líniu tvorby 
v cykle Walking like an Egyptian 
– Kráčajúc ako Egypťan. Postavu 
nositeľa egyptskej kultúry možno 
čiastočne odčítať aj v centrálnej 
soche výstavy – v Démonovi. 
V nej autor použil netradičný 
materiál, keď kovovú konštrukciu 
nadrozmernej postavy vypcha-
tú v brušnej časti pokryl kožou 
z čiernej kravy. So šitím mu 
pomáhala sesternica, ktorá štu-
duje textilný dizajn v New Yorku. 

Artefakt vzbudil veľký záujem 
divákov, zvyčajne sa pri ňom po-
čas vernisáže zastavili na dlhší 
čas a v niektorých vzbudil aj pocit 
hrôzy, respektíve nepríjemna. 
Podľa autora dielo, v ostrom kon-
traste s prírodným materiálom, 
akým je drevo, z ktorého vytvoril 
ostatné sochy, však akoby tieto 
strážilo. „Táto socha je reakciou 
na tri minimalistické objekty. Ja 
hovorím, že je to džin vypustený 
nie z fľaše, ale z kocky.“
V cykle Walking sú hlavným vý-
razovým prostriedkom  nohy a ich 
fragmenty. „Dodávajú dielam ľud-
skosť, človečinu. Nohy sú tiež sym-
bolom chôdze, zmeny, transportu, 
exodu,“ vysvetľuje autor. 
„Nohy sú aj symbolom zmy-
selnosti a živočíšnosti, a aj túto 
líniu svojej tvorby tu podľa mňa 
chcel autor prezentovať,“ dodáva 
kurátor Roman Popelár. Výrazné 
je toto prepojenie najmä v diele 
Pieta, vytvorenom z jedného kusa 
hrušky, kde sa decentne prepája 
tradičný náboženský motív s iný-
mi konotáciami.  Minimalizmus 
je vo výrazových prostriedkoch 
strohý, abstrahovaný na tvar ale-
bo symbol. Haršány však, slovami 
kurátora, miestami neopracova-
nými tvarmi, minimalizmus na-
rúša. „Tým, že napríklad z kvádra 
alebo kocky trčí torzo tela, naprí-
klad chodidlo, je to už mix s figu-
rálnym sochárstvom.“
Mladý výtvarník zaznamenal 
zmenu najmä vo výrazových 
prostriedkoch. Od počítačových 
k objektom z dreva, kovu, kame-
ňa. Čerpá pritom z odkazu sta-
rých kultúr, klasického sochárstva 
minulých storočí i aktuálnej kul-
túry globalizácie. „Vždy som sa 
snažil čo najviac abstrahovať, aby 
som to príliš neprekombinoval. 
Držím sa najmä čo najstrohejšie-
ho vyjadrovania vo forme, polo-
he, materiáli, než prebytočných 

vecí.“ Ako prvotnú vníma lásku 
k materiálu, ale cez prizmu dejín 
umenia. „Viem, aké idey sa už 
umelci snažili vložiť do jednotli-
vých materiálov. Ja sa snažím ich 
vynoviť, kombinovať, a podobne.“ 
O samotnej práci tvrdí, že nie je 
ťažká, že je to radosť. Náročné 
na tvorbe je dielo si predstaviť, 
a následne aj ukotviť. Nedávno sa 
mu napríklad stalo, že po viac-
mesačnej práci pri umiestňovaní 
niekoľko ton vážiaceho kameňa 
tento praskol, a tým sa zničil.
Andreja Haršányho veľmi ovplyv-
nil sochár Andrej Rudavský. „To 
bol asi najväčší zážitok môjho 
života, keď som vstúpil za bránu 
jeho dvora. Zrazu som sa ocitol 
vo svete úplne odlišnom od toho 
pred bránou a uvedomil som si, 
že dá sa žiť aj tak, ako by som 
chcel. A tomu sa snažím podriadiť 
všetko.“ Kurátor a teoretik umenia 
Roman Popelár k tomu dodáva: 
„Mám pocit, že spojivom medzi 
Andrejom Haršánym a Andrejom 
Rudavským je prírodný svet, to 
znamená, život a tvorba niekde 
vonku, v prírode. Myslím si, že 
tak žije aj Andrej, aspoň podľa 
toho, čo som videl uňho v atelié-
ri,“ dodáva Roman Popelár.
Podľa všetkého, čo sme sa o tr-
navskom umelcovi dozvedeli, sa 
kurátor nemýli. Andrej Haršány je 
aj bývalým horolezcom a súčas-
ným úspešným vinohradníkom 
a vinárom. Jeho veltlín zelený 
ochutnali aj návštevníci vernisáže.
Výstava Walking v synagóge potr-
vá do 23. októbra. 

Drevené kráčanie v Synagóge
Iveta Pospíšilová
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„Za tie desaťročia máme skú-
senosti, na čo naše publikum 
reaguje. V druhom pláne ide o to, 
aké hry môžeme realizovať s na-
ším súborom a technickými dis-
pozíciami divadla,“ hovorí riaditeľ 
divadla Emil Nedielka. V minulej 
sezóne boli najúspešnejšie insce-
nácie Palárikovo Dobrodružstvo 
pri obžinkoch, Camolettiho ľahká 
komédia Tri letušky v Paríži a Fey-
deauova komédia Ach tie ženy, 
ach, tí muži. Minulá sezóna bola 
aj posledná, v ktorej sa uvádzala 
jedna z najúspešnejších inscená-
cií vôbec – komédia Vrátila sa raz 
v noci. Naopak, v júni, na konci 
sezóny, uviedli Exupéryho Malé-
ho princa, ktorým divadlo začalo 
aj tohtoročnú sezónu. 
Prvú premiéru uvedú už 15. ok-
tóbra. Bude to komédia Carla Gol-
doniho Sluha dvoch pánov. Meno 
režiséra a autora hudby Juraja 
Bielika zaručuje, že na javisku 
bude nielen dobrá zábava, ale aj 
hudba naživo. Talianovi žijúcemu 
vo Francúzsku Carlovi Goldoni-
mu sa podarilo zbaviť klasickej 
komédie vysokej štylizácie a pri-
niesť zrod novej ľahkej komédie. 
Sluha dvoch pánov je príbehom 
šikovného Truffaldina, ktorý slúži 
dvom pánom, aby nielen zboha-
tol, ale zároveň našiel svoju lásku. 
Láskavosť Goldoniho humoru 
totiž obrusuje hrany sociálnych 
rozdielov postáv. A preto sa naň 
môžeme pozrieť aj cez optiku 
dneška. „Mám pred sebou bulle-
tin z inscenácie z roku 1963, keď 
ho uviedlo Krajové divadlo v Tr-
nave. V tejto inscenácii sa divá-
kom predstavili napríklad Ľudovít 
Greššo, Zora Kolínska, Eva Ry-

sová, Leopold Haverl a v hlavnej 
úlohe Milan Kiš, režíroval vtedy 
mladý režisér Zdeno Kraus. Hud-
bu napísal Milan Novák a textami 
doplnil Milan Lasica,“ hovorí Emil 
Nedielka a zdôrazňuje, že azda 
toto nové uvedenie so súčasnými 
hercami, úpravou a živou hudbou 
divákov rovnako zaujme, pretože 
vychádza z dnešných reálií a vi-
denia sveta. 
Na december plánovaná hra 
Friedricha Dürrenmatta sa ne-
uskutoční. „Žiaľ, na poslednú 
chvíľu sme sa nedohodli s agen-
túrou, ktorá autora zastupuje, 
a tak sme sa rozhodli urobiť zme-
nu. Uvedieme Shakespearovho 
Timona Aténskeho. Týmto titulom 
si chceme pripomenúť 400. výro-
čie úmrtia Williama Shakespeara. 
Inscenácia nebola na Slovensku 
uvedená a my sme o nej uvažo-
vali, keď sme pripravovali jeho 
inscenáciu Cymbelin, ktorá sa 
taktiež na slovenských javiskách 
uvádzala po prvýkrát,“ vysvetľuje 
Emil Nedielka. 
Klasiku, ale slovenskú, uvedú 18. 
februára budúceho roka. Budú 
to Ťapákovci od Boženy Slančí-
kovej-Timravy, obľúbený príbeh 
nielen zo známej televíznej in-
scenácie, ale aj vďaka zaradeniu 
do povinnej literatúry v školách. 
Inscenovali ju už v Divadle na 
korze, v martinskom Divadle SNP 
i v Divadle Alexandra Duchnoviča 
v Prešove. Inscenáciu v najzná-
mejšej úprave Ondreja Šulaja na 
trnavskom javisku uvedie mladý 
absolvent réžie na VŠMU u Ro-
mana Poláka Matúš Bechynec. 
V druhej časti divadelnej sezóny 
uvedú v Divadle Jána Palárika 

najmä premiéry zo zásuvky 
súčasnej dramatickej literatú-
ry. Dramatik, herec, divadelný 
a filmový režisér Ivan Vyrypajev 
(nar. v r. 1974) je autorom novej 
ruskej drámy. Na Slovensku je 
známy titulmi Kyslík, Ilúzie, Júl, 
Sny, a niektoré z nich uviedla aj 
Činohra SND v Bratislave. Jeho 
trpkú a absurdnú komédiu Letné 
osy o samote, láske, zodpoved-
nosti a dôvere uvedie 8. apríla 
2017 v slovenskej premiére mladý 
režisér Michael Vyskočáni.
Marius von Mayenburg (nar. 
v r. 1972 v Mníchove) je jedným 
z najúspešnejších súčasných ne-
meckých dramatikov, jeho diela 
sa hrajú v Nemecku i v zahra-
ničí. Inscenáciu jeho najnovšej 
komediálnej hry Plastický obraz 
divadlo uvedie 22. apríla 2017. 
Autor v nej kombinuje tragiku 
postáv, absurdnosť situácií a re-
žisér Juraj Bielik ju uvádza ako 
hru v ktorej nezávislého umelca, 
jeho frustrovanú ženu, lekára bez 
hraníc a chlapca koketujúceho 
s homosexualitou takmer otrávi 
najatá žena v domácnosti. 
Na záver sezóny divadlo pri-
pravuje premiéru známeho 
diela Francisa Scotta Fitzgeral-
da Veľký Gatsby v úprave Mira 
Dacha a v réžii Viktora Kollára. 
Je to adaptácia veľkého románu 
o láske, ktorá dokáže obetovať 
čokoľvek, a o poslednej nádeji, 
nekončiacej snahe a viere. Diva-
dlo ju uvedie pred záverom sezó-
ny 17. júna 2017. 
Podrobnejšie sa k jednotlivým 
inscenáciám divadla budeme 
pravidelnej vracať po ich pre-
miérach. 

V novej divadelnej sezóne nás čaká klasika 
i prvé premiéry na Slovensku
Divadlo Jána Palárika vstupuje do svojej 43. sezóny. V premiérach chce prísť s niektorými celkom 
novými inscenáciami, ktoré ešte na Slovensku neboli uvedené, no chce zároveň priniesť i klasiku 
a aj diela súčasných autorov. Azda sa niektoré z inscenácií zaradia medzi tie úspešné, ktoré zo-
stávajú na fermane niekoľko rokov.

Martin Jurčo



38 Novinky z radnice 39október 2016

kultúra

Ako pripomenul vedúci folklór-
neho súboru Trnafčan Pavol Ska-
ličan, na podujatie sa súbor do-
stal aj vďaka Fondu na podporu 
umenia. „Mali prísť zástupcovia 
až zo sedemdesiatich štátov, no 
nakoniec účasť z rôznych dôvo-
dov odriekli. Viete si predstaviť, 
že aj zástupcov päťdesiatich 
krajín bolo veľa, až z toho vznikli 
niekedy aj praktické problémy, 
napríklad ako zohnať na posled-
ný júlový termín letenky,“ hovorí 
Pavol Skaličan. 
„O Folkloriade som sa dočítal 
na internete. Bolo to ešte na je-
seň v roku 2011. Vtedy som čítal 
o tej, čo bola v Kórei. Z nejakého 
dôvodu nám nevyhovovali pod-
mienky organizátorov, a tak sme 
sa rozhodli, že pôjdeme až na to 
ďalšie stretnutie. Už vtedy som 
na oficiálnej stránke CIOFF-u, 
teda Medzinárodnej Rady orga-
nizátorov folklórnych festivalov 
a folklórnych umelcov, našiel 
oznam, že na konferencii počas 
spomínaného podujatia v Kórei 
bolo odsúhlasené, že nasledujúce 
stretnutie bude v Mexiku. Takže 
zostávalo čakať a hlavne nepre-
meškať prihlášky na ďalší ročník,“ 
hovorí Skaličan. 
Jedným z najsilnejších zážitkov 
bol pre členov súboru otvárací 
ceremoniál. Veľkolepá atmo-
sféra, tisícky ľudí, skandovanie 
a vítanie účinkujúcich z celého 
sveta, a medzi nimi hrdo kráčali 
aj členovia Trnafčana s našimi 
národnými vlajkami. V strede 
štadióna bolo postavené ob-
rie pódium, kde bol aj úvodný 

program, v ktorom sa prezento-
valo viac ako 240 tanečníkov zo 
štátu Zacatecas. Bol to tanečne 
predvedený prierez históriou 
Mexika od jeho pôvodných ko-
reňov až po nedávnu minulosť. 
Predstavenie vyvrcholilo dlhým 
a krásnym ohňostrojom. 
Pätnásťdňový maratón festiva-
lu v Zacatecas bol spojený aj 
s každodennými vystúpeniami 
Trnafčana. „Každé sme si užívali 
naplno. Ale pre mňa bolo najdô-
ležitejšie to prvé, pretože malo 
akési fluidum. Trvalo len štyri 
minúty, ale malo pre nás zvlášt-
nu atmosféru. Vyskúšali sme si, 
čo to je tancovať v nadmorskej 
výške viac ako dvetisíc metrov. 
Vtedy som si uvedomil, že to je 
akoby som odtancoval maratón. 
Alebo u nás hodinové vystúpe-
nie,“ spomína s úsmevom Pavol 
Skaličan. 
Súbor dostal hneď niekoľko pa-
mätných diplomov a ocenení. 

Spomínať všetky by vyšlo asi na 
dlhý zoznam. „Jedným z nich 
je pamätný diplom od guver-
néra štátu Zacatecas, ktorý je 
zároveň aj ministrom školstva. 
Náš repertoár na festivale tvorili 
najmä tance z okolia Trnavy, ale 
v niektorých programoch sme 
predstavili napríklad aj Telgárt 
alebo Tekov. Publikum ako také 
bolo vďačné každému súboru, 
no keď si to premietnem na 
súbor Trnafčan, našou devízou 
bolo, že slovenský folklór je jedi-
nečný odlišnosťou krojov a hud-
by každej oblasti a regiónu. Naj-
väčší úspech sme však mali so 
sotyš polkou z Trnavy.“ 

Za našu sotyš polku tlieskali folklórnemu 
súboru Trnafčan až v Mexiku
Olympijské hry folklórneho umenia. Tak sa nazýva medzinárodný folklórny festival CIOFF World 
Folkloriada. Tak ako olympiáda sa aj toto podujatie uskutočňuje formou prehliadky každé štyri 
roky. Základom je vždy predviesť národné folklórne kultúrne dedičstvo z celého sveta. Koncept 
takéhoto veľkého stretnutia vznikol v roku 1991 a prvá Folkloriada bola v Holandsku. Nasledova-
lo Japonsko, Maďarsko a Kórea. Na tohtoročnej prehliadke v mexickom štáte Zacatecas bolo za-
stúpených 50 krajín z celého sveta, a medzi nimi aj Slovensko a náš folklórny súbor Trnafčan.

Martin Jurčo, foto archív FS Trnafčan
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Bachovo oratórium Jánove pašie v bazilike   
Jedno z najpôsobivejších oratoriálnych diel Johanna Sebastiana Bacha Jánove pašie BWV 245 
bude uvedené v nedeľu 23. októbra o 20. hodine v Bazilike sv. Mikuláša. 

Pri tejto príležitosti sa vďaka spolu-
práci s barokovým ansámblom Sola-
mente naturali po prvý raz na Sloven-
sku predstaví Medzinárodná zborová 
akadémia Lübeck (www.choraka-
demie-luebeck.de), elitný zborový 
ansámbel, každoročne novo zostavo-
vaný konkurzmi spomedzi študentov 
spevu po celom svete.
Rolf Beck, dirigent a zakladateľ 
akadémie, si pre tento koncert 
vybral sólistov z radov mladých 
slovenských spevákov, ktorí pôso-
bili alebo ešte stále aktívne spolu-
pracujú so Zborovou akadémiou 

Lübeck. Dielo Jánove pašie po 
prvýkrát zaznelo v lipskom Kostole 
sv. Mikuláša na Veľký piatok roku 
1724. Práve v tomto období (1723 
– 1750) bolo Lipsko pôsobiskom 
skladateľa. Zastával tu funkciu 
Director musices. Pripravoval hu-
dobný materiál pre oba hlavné 
lipské kostoly – sv. Tomáša a sv. 
Mikuláša, plnil požiadavky univer-
zitné aj verejné.
Jánove pašie BWV 245 detailne po-
pisujú súd a ukrižovanie Ježiša Kris-
ta. Kostru diela tvoria texty osem-
nástej a devätnástej kapitoly Jánovho 

evanjelia, úryvky z Matúšovho 
evanjelia doplnené staršími textami 
árii básnikov Heinricha Brockesa a 
Christiana Heinricha Postela. 
Johann Sebastian Bach dielo upra-
vil viackrát – okrem verzií z roku 
1724, 1725, 1732, vrátil sa k nemu 
aj na sklonku svojho života. Po-
sledná revízia však ostala nedo-
končená.
Jánove pašie J. S. Bacha boli v 
novodobej histórii v Trnave uvede-
né len raz, preto si nenechajte ujsť 
príležitosť vypočuť si toto jedineč-
né monumentálne dielo. 

Mozartovo Requiem zaznie v Kostole sv. Jakuba
Legendárne Requiem Wolfganga Amadea Mozarta uvedie Trnavský komorný orchester v spo-
lupráci so speváckym zborom Cantica Collegium Musicum z Martina a sólistami pod taktovkou 
Štefana Sedlického v nedeľu 23. októbra o 15.30 h v Kostole sv. Jakuba.

Každá doba má svojich géniov. 
Niektorí upadnú do zabudnutia, 
iní po celé stáročia svojou genia-
litou ohurujú svet. Taký je aj feno-
mén Wolfgang Amadeus Mozart. 
Jeden z najpozoruhodnejších hu-
dobníkov našich dejín, osobnosť, 
ktorej nezmazateľná stopa sa vinie 
históriou, súčasnosťou a jej vplyv 
pretrvá i do ďalekej budúcnosti. 
Napriek svojej krátkej životnej 
ceste zanechal ľudstvu nesmierne 
hudobné bohatstvo, ktoré hlboko 
ovplyvnilo jeho pokračovateľov.
Medzi najznámejšie Mozartove 
skladby nesporne patrí Requiem d 
mol, zádušná omša pre sóla, zbor 
a orchester opradená legenda-
mi, ktorú komponoval ako jedno 
zo svojich posledných diel. Hoci 
operu Čarovná flauta, Koncert pre 
klarinet a Slobodomurársku kan-
tátu krátko pred smrťou dokončil, 
Requiem postihol iný osud. Autor 
počas komponovania diela zomrel. 
Dochovalo sa len niekoľko zboro-
vých častí a legenda presne udáva, 
na ktorom mieste sa Mozartov ru-

kopis končí (dielo dokončil Mozar-
tov žiak F. X. Süssmayr). Napriek 
tomu sa stalo vzorom a symbolom 
hudobného stvárnenia zádušnej 
omše pre mnohých ďalších au-
torov. Jeho charizma oslovuje pri 
každom prevedení aj dnešného 
poslucháča, pretože posledné 
veci človeka sa dotýkajú každého 
z nás. V januári sme si pripomenuli 

260 rokov od Mozartovho naro-
denia a 5. decembra uplynie 225 
rokov od chvíle, keď Wolfgang za-
znamenal na papier svoju poslednú 
hudobnú myšlienku. Opäť ju oživí 
koncert, ktorý sa uskutoční 23. 
októbra v Kostole sv. Jakuba (fran-
tiškánskom), v čase, keď budeme 
spomínať na našich zosnulých. 
Srdečne vás pozývame.  

TKO

(ld)
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Cez korene vrastáme do života
Spomienky jubilantky na atmosféru starej i novšej Trnavy
Nočné verše promenád, ktoré 
sa stali súčasťou kultúrneho 
leta v Trnave, vstúpili v tomto 
roku do svojej druhej deká-
dy. Za ich organizáciou roky 
stojí Adriena Horváthová, 
ktorá 25 rokov pracuje v Ma-
tici slovenskej a 21 rokov je 
predsedníčkou jej miestneho 
odboru v Trnave. Zároveň ve-
die Literárny klub Bernolák, 
ktorý každoročne vyhlasuje 
celoslovenskú literárnu súťaž 
O cenu slovenského učeného 
tovarišstva (XVIII. ročník). 
Porozumieť atmosfére Trnavy 
i spoločenským väzbám pred-
pokladá vstúpiť do minulosti, 
z ktorej vyrastáme. Životné 
jubileum Adrieny Horváthovej 
je príležitosťou odkryť jej ko-
rene v Trnave. 

 Život je rozmanitý a pestrý, 
preto hľadáme spôsoby, ako 
mu porozumieť. V racionálnej 
dobe sa spoliehame najmä na 
súhrn informácií. V rýchlych 
a revolučných dobách nám 
dokonca na rozhodovanie stačí 
pár údajov, aby sme svet i člo-
veka zaradili do čiernobieleho 
videnia. Detstvo, dospievanie 
aj individuálne zrenie si pre-
žívala v takomto rozdelenom 
svete. Ako sa v ňom odvíjal 
tvoj životopis?
- Narodila som sa 22. októbra 
1946 v Trnave. Mamička bola 
učiteľka a otecko pracoval ako 
úradník. Asi takto by som v tej 
dobe začala písať životopis, ktorý 
sa vkladal do kádrových materi-
álov. Bola som tretie dieťa, lepšie 
povedané tretia dcéra. Takže, keď 
sa narodila najmladšia, štvrtá 
sestra, otecko bol už viacej ako 
kráľ...
Prvú dekádu života som strávila 
za hradbami smerom na západ, 

v rodinnom dome na Špíglsáli. 
V roku 1956 sme sa presťahovali 
na východ, opäť za hradby, do 
časti, ktorej sa hovorilo Všiva-
vý hájiček. Privilégium pobytu 
v centre mesta som získala až 
vydajom za historika Petra Hor-
vátha v roku 1970.
 Na začiatku existencie mes-
ta dostali Trnavčania privilé-
gium od Bela IV. Svoju skúse-
nosť, ako sa dostať do centra 
mesta, by si mala šíriť ďalej. 
Veď, keby som bol vedel, že 
vstupom do manželstva sa 
človek dostane do srdca Trna-
vy, tak by som sa asi aj skôr 
rozhodol pre tento krok. Ako 
si spomínaš na rodinu a kam 
až siahajú tvoje spomienky 
na ňu?
- Veľa zaujímavostí som sa do-
zvedela z rodinného archívu 
o rodičoch či o starých rodičoch, 
tak z matkinej, ako aj z otcovej 
strany. Do jasieľ ani do škôlky 
sme nechodili. Starí rodičia, 
omama a opapa, sa o nás starali. 
Žili sme v trojgeneračnej rodine 
s matkinými rodičmi. Starká nás 
vychovávala láskou a dedko prí-
kladom. Opapa sa narodil v roku 
1890. Pochádzal z deviatich sú-
rodencov. Mamička im zomrela 
veľmi skoro, ako tridsaťšesťroč-
ná. Prvú časť svojho životopisu 
napísal v roku 1959. 
Opapov otec sa narodil v dedi-
ne blízko Galanty, svadbu mali 
v kostole. V Mostovej sa vyučil 
za mašinistu v dielni Popper 
a Pollak, v Galante na Hlavnom 
súde si prevzal svoju pracovnú 
knižku a v Bratislave na Uhor-
skom kráľovskom úrade pre 
pohon a údržbu parných kotlov 
zložil požadovanú skúšku. Práca 
ho zaviedla do Plaveckého Pod-
hradia, kde sa aj oženil. Tam sa 
v apríli 1890 narodil môj starý 

otec Rudolf. Meno pravdepodob-
ne vybral jeho otec, človek lojál-
ny k Habsburgovcom a milujúc 
kráľovskú rodinu uvážil, že keď 
môže mať syna Rudolfa Feren-
cjožko, tak ho môže mať aj Jožko 
– a bolo.
 Hlavne v období rozpada-
júceho sa starého sveta boli 
niektorí vládcovia pre ľudí 
symbolom istoty a opory. 
Jožko Doležil mal zrejme s Fe-
rencjožkom spoločnú aj schop-
nosť presadiť sa. Veď ako inak 
by sa stal Trnavčanom?
- V roku 1903 zobral do pre-
nájmu starý cukrovar v Trnave 
na Hlbokej ceste. V uzavretej 
nájomnej zmluve s mestom 
bolo i uznesenie o tom, že sme 
sa stali Trnavčanmi. Opapa vo 
svojich pamätiach pokračuje: 
V tom roku sme mali jednu 
parnú lokomobilu na stavbe 
novej továrne, s ktorou začal 
veľkoobchodník Fischer. Ne-
ďaleko železničnej stanice, na 
území trhoviska, staval továreň 
na čokoládové výrobky (Figaro). 
Naše služby potreboval pri hĺ-
bení veľkej studne. V zime zase 
v nemocnici zavádzali ústredné 

Pavol Tomašovič



40 Novinky z radnice 41október 2016

kultúra

kúrenie a aj tam sme mali po-
čas celej zimy jednu lokomo-
bilu s pulzomerom pri stavbe 
kanalizácie na odpadovú vodu. 
A keď v reštaurácii u Čierneho 
(neskôr Pannonia) kopali stud-
ňu pre divadlo, nezmestil sa 
náš stroj do dvora, preto muse-
la mašina asi dva mesiace stáť 
na chodníku. Mesto malo sen-
záciu, ľudia celý čas zvedavo 
stroje „okukávali“. A čuduj sa 
svete, píše sa rok 2016 a vďaka 
ľudomilom trnavskej histórie 
som na FB našla fotografický 
záber, ako stoja lokomobila aj 
pulzomer pred divadlom v Tr-
nave (na fotografii).
 Tvoje nahliadnutie do ro-
dinného archívu navodzuje 
atmosféru prvej polovice 
dvadsiateho storočia. Bolo to 
obdobie, kedy sa ešte cenilo 
vzdelanie ako predpoklad pre 
lepší život detí. 
- Pred príchodom do Trnavy žila 
rodina pána mašinistu v Trstíne. 
A keď hlava rodiny zvažovala, 
kde a ako najlepšie usmerniť 
svojho prvorodeného do škôl, 
do druhej triedy chodil náš opa-
pa do židovskej školy. V Trstíne 
bolo viacero židovských rodín. 
Opapa píše: „Za dva forinty me-
sačne nás prijali troch katolíkov. 
A na náboženstvo sme chodili 
dva razy do týždňa na faru 
k pánovi kaplánovi. Učili sme 
sa nasledovné predmety: jazyk 
hebrejský, nemecký a maďarský. 
Slovenčinu sme sa neučili, hoci 
– i keď sme všetci po slovensky, 
lepšie povedané po trstínsky 
hovorili – nebolo by nám to na 
škodu. V tejto škole musel každý 
žiak už od prvého septembra 
sedieť v lavici. Výhovorky na 
pasenie dobytka tu neplatili. 
Nebolo nás v triede veľa, a tak 
učenie v škole napredovalo ove-
ľa rýchlejšie.“
 Tvoje slová potvrdzujú, ako 
je okrem školy dôležitá pre 
formovanie človeka aj jeho ro-
dina. V nej zohrávajú podstat-

nú úlohu tiež zvyky a tradície, 
ktoré uvádzajú novú generáciu 
do širšieho vnímania sveta. 
Patria sem aj spomienky tvoj-
ho starého otca. Skús z nich 
ešte niečo poodkryť pre našich 
čitateľov.
- Zaujalo ma, čo píše na inom 
mieste: „Otec sa od kohosi do-
zvedel, že veľkostatkár Slezák vo 
Farkašíne (Vlčkovciach) má par-
nú ornú súpravu značky Ganz 
a spol. a chcel si ju ísť pozrieť. 
Samozrejme, že aj ja som bol 
zvedavý. Prišli sme na pole, ma-
šina orala. Slezák privítal otca: 
Vitaj, Jožko! Na poli stál dedo 
Slezák v konopných gatiach, 
konopnej košeli, na chrbát mu 
splývali dlhé šedivé vlasy – vyze-
ral ako prorok z Písma svätého...“ 
A čo je zaujímavé, neskôr sa 
cez opapovu prvorodenú dcéru, 
moju mamičku, a potom môjho 
otecka dostal so Slezákom do 
príbuzenstva. A Jozef Slezák bol 
v rokoch 1918 – 1922 starostom 
mesta Trnavy.
Starý otec ako prvorodený syn 
pokračoval v šľapajach svojho 
otca. Po absolvovaní trnavské-
ho gymnázia ho otec zahlásil 
v Trnave na okrese do úradu 
hlavného slúžneho a po troch 
učňovských rokoch na strojno-
-zámočníckom odbore ho za-
písali do živnostenskej knihy. 
A tak mladý muž začal prvú 
sezónu samostatného mlátenia 

na „svojej“ trase: Trnava, Bo-
leráz, Bíňovce, Trstín, Buková 
a Prievaly. No a keď mlátil v Tr-
nave, hlavný stan mal oproti 
Bučianskemu mýtu. Stalo sa 
mu osudným. Tam sa zamiloval 
do mladej slečny Červenkovej, 
najmladšej dcéry pána mýtnika 
Imricha Červenku (o mýtach 
v Trnave píše Dr. Simona Jurčová 
v júlových NzR – pozri fotogra-
fiu rodiny Červenkovej).   
 Na zabezpečenie obživy sa 
museli obracať nielen otco-
via. Nemalú úlohu zastávali 
aj ženy, ktoré mali na starosti 
zázemie domova. Ako to zvlá-
dala tvoja stará mama?
- O nej viem menej. Svoj živo-
topis nedala na papier. Červen-
kovci mali šesť dcér a jedného 
syna. Z rozprávania viem, že ako 
dieťa navštevovala ovodu (tak sa 
hovorilo zariadeniu predškolské-
ho veku) na Haulíkovej uličke, 
ktorú založila grófka Terézia 
Brunsviková z kaštieľa v Dolnej 
Krupej. Dnes je tam nádherne 
zreštaurované nové školské stre-
disko, ktoré bolo v septembri 
slávnostne otvorené a uvedené 
do prevádzky.
Starých rodičov z otcovej strany 
som nepoznala. Bolo ich deväť 
detí. Otec môjho otca, starý pán 
Michal Siegel (otec bol tiež Mi-
chal), bol notárom v blízkej Su-
chej nad Parnou. Voľakedy sa za 
obecnú inteligenciu považovali 
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pán farár, pán notár a pán ria-
diteľ školy. Meno Siegel je ne-
meckého pôvodu a v slovenčine 
znamená pečať alebo pečiatka, 
ktorá sa dodnes používa na úra-
doch. Starý pán notár rád chodil 
do Trnavy, do známej kaviarne 
Thalmeiner. Bol to veľmi šar-
mantný pán. Dnes jeho podobu 
nezaprie jeho vnuk, syn jeho 
najmladšej dcéry Heleny Sieglo-
vej, vydatej Slezákovej, môj 
bratranec Karol Slezák.
 Vo svojich spomienkach na-
značuješ rodinnú kontinuitu. 
Posuňme sa teraz k tvojim 
rodičom. Akí boli?
- Otec bol športový talent. Na 
trnavskom gymnáziu ho obja-
vil profesor Hajdóczy, výrazná 
osobnosť svojej doby. Bol drži-
teľom viacerých ľahkoatletických 
rekordov, napríklad v trojsko-
ku dosiahol slovenský rekord 
13,9 m, v skoku do diaľky na pre-
tekoch vo Viedni skočil 712 cm, 
čo bol neoficiálny slovenský 
rekord. V roku 1931 bol v ta-
buľkách atlétov Československa 
na druhom mieste. V roku 1974 
sa zúčastnil prvej Slovenskej 
atletickej veteraniády. Jeho oce-
nenia sa nachádzajú v Múzeu 
telesnej kultúry v Bratislave. 
Mamička bola pedagogička, so 
všestranným nadaním publicist-
ky, speváčky, herečky, tanečnice, 
režisérky, výtvarníčky či kreatív-
nej módnej návrhárky a krajčírky 
v jednej osobe. Štvrťstoročie učila 
prvákov na základnej škole, kde 
sa pod jej vedením pripravovali 
aj kandidáti pedagogiky. Popri 
zamestnaní získala na FF UK 
vysokoškolské vzdelanie a do dô-
chodku odchádzala ako odborná 
asistentka na PdF UK v Trnave 
a autorka viacerých vysokoškol-
ských skrípt. Bola dlhoročnou 
lektorkou Okresného osvetového 
strediska a Akadémie vzdelávania 
v Trnave. Dodnes si na ňu spo-
mína veľa ľudí.
 Je čas poodhaliť aj tvoje za-
korenenie v Trnave. Čo ťa naj-

viac ovplyvnilo a čomu si sa 
ďalej v živote venovala?
Popri rodine ma určite ovplyvnilo 
štúdium na tunajšom Gymnáziu 
Jána Hollého, z ktorého atmo-
sféry som žila aj počas štúdia na 
Nadstavbovej knihovníckej škole 
v Bratislave, na odbore osvety. 
Po jej absolvovaní som 22 rokov 
pôsobila ako vedúca oddelenia 
záujmovej umeleckej činnosti na 
Okresnom osvetovom stredisku 
v Trnave. Organizovali sme celo-
-okresné súťaže, počnúc miest-
nymi, obvodnými, končiac okres-
nými či medziokresnými. Stali 
sa odrazom do profesionálneho 
pôsobenia pre viaceré známe 
súbory, akými boli Disk, Vysoko-
školák Trnava, Z-divadlo Zeleneč 
či divadelný súbor Slovakofarma 
Hlohovec. Zadosťučinením bola 
aj práca na kultivácii prednesu. 
Naši recitátori získavali popredné 
miesta v celoslovenskej súťaži 
Hviezdoslavov Kubín či v okres-
nej súťaži Hollého pamätník. 
Organizovanie súťaží pomohlo 
aj mnohým hudobným a folklór-
nym skupinám vyprofilovať sa. 
Dodnes sa uchovali výstavy 
umeleckej fotografie Trnavský 
objektív či výstavy amatérskeho 
výtvarníctva Trnavská paleta, ale 
napríklad aj medzinárodná súťaž 
v spoločenskom tanci Trnavský 
pohár. Mnohé z týchto podu-
jatí som ako vedúca oddelenia 
otvárala, udeľovala ocenenia či 
moderovala. 
Ďalším mojím pôsobiskom bol 
Dom kultúry, kde som tri roky 
(1988 – 91) pôsobila ako drama-
turgička a redaktorka programo-
vého mesačníka. Bolo to obdo-
bie demokratizačného prerodu 
našej spoločnosti. Po mnohých 
rokoch sme si napríklad ako prví 
v Trnave spomenuli na našich 
vierozvestcov sv. Cyrila a Me-
toda a uctili si ich pamiatku. 
Pri Dome kultúry začal pôsobiť 
aj Literárny klub Bernolák, kde 
som bola vedúcou jednej sekcie. 
No a od roku 1996 do 2002 som 

pracovala na odbore kultúry 
krajského úradu a zároveň som 
bola redaktorkou Krajského 
vestníka. V súčasnosti sa spolu 
s manželom naďalej venujeme 
kultúre a viedli sme k tomu nie-
len svoje dve dcéry, ale dnes už 
aj vnúčatá.
 Ak dáme bokom politické 
dôsledky rokov 1949 až 1989, 
malo toto obdobie svoje ide-
ologické limity aj v umeleckej 
tvorbe. Viacerí autori nemohli 
písať či verejne vystupovať. Ako 
mapuješ atmosféru tejto doby? 
- Určite to nebolo ľahké obdobie, 
malo svoje veľmi ťažké chvíle 
i svetlé okamihy. V spoločnosti 
existovalo napätie medzi tým, 
čo sa môže, a čo sa nemôže. 
Na úradníckych postoch plati-
lo a zrejme platí až dodnes, že 
„koho chlieb ješ, toho pieseň 
spievaj“. Hoci už od novembra 
1989 prešlo viac než štvrťstoro-
čie, stále sme si neodvykli byť 
poplatní „tým hore“. Iba moc sa 
mení. Dnes sa ňou stali aj médiá. 
Žiaľ, vytratila sa profesionalita 
a zaplavil nás extrém. Dnes je 
rozhodne väčší výber či väčšia 
sloboda, no atmosféra rezig-
nácie je v spoločnosti prítomná 
takisto dnes ako aj vtedy. Možno 
len s tým rozdielom, že dnes 
sme k tomu prispeli viac sami, 
zbytočne sa delíme. Preto radšej 
obraciam svoj pohľad k minu-
losti, ku koreňom. Hľadám to, čo 
bolo podstatné a kde sme zly-
hali. Po rokoch sa mi čoraz viac 
potvrdzuje, že najpodstatnejšie 
pre život sú tradícia a kultúra. 
Aj preto som sa dala na prácu 
v Matici slovenskej, hoci aj tu sú 
problémy. No tie nás nesmú od-
radiť, len je treba hlbšie porozu-
mieť tradícii. Nemôžeme dostať 
národné hodnoty do nacionalis-
tickej podoby, ale ani v strachu 
odvrhnúť vlastnú identitu. Tu 
nás drží kultúra. A keďže obidve, 
tradícia aj kultúra, sú v Trnave 
prítomné, svoje rodné mesto 
milujem.  

história
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História organizovaného tenisu 
v Trnave sa píše už vyše deväť 
desaťročí. Medzi vrcholné udalosti 
treba zaradiť dva súboje sloven-
ského reprezentačného tímu o Da-
visov pohár. 
Pôvodné zdroje prezrádzajú, že 
údajne išlo o misu na šalát. Bývalý 
študent zámorskej Harvardovej 
univerzity Dwight Davis ju v roku 
1900 venoval pre najlepší tenisový 
tím sveta. Táto strieborná váza mala 
priemer 46 cm, hmotnosť 6,6 kg 
a bola vysoká 33 cm. S podstav-
cami postupne narástol pohár na 
110 centimetrov, jeho váha ukázala 

na 105 kilogramov. Nezabudnu-
teľné konfrontácie o vzácnu trofej 
dostali priestor pred dvadsiatimi 
rokmi v hlavnej aréne mestského 
zimného štadióna. Výber Milosla-
va Mečířa, olympijského víťaza zo 
Soulu 1988, v júli 1996 zvalcoval 
portugalských súperov 5:0 a o dva 
mesiace neskôr vyradil v Davis 
Cupe aj Poliakov (4:1). Išlo o súbo-
je druhého a tretieho kola 2. skupi-
ny Euroafrickej zóny. Poradie dvo-
jíc vyžrebovala v reprezentačnej 
sieni mestskej radnice populárna 
herečka Soňa Valentová, rodáčka 
z Trnavy. Jediný zápas z našich 

borcov vtedy prehral iba 18-ročný 
debutant Dominik Hrbatý. Okrem 
neho dostal dôveru nehrajúceho 
kapitána Mečířa skúsený tandem 
Karol Kučera a Ján Krošlák. 
Autorovi tohto spomienkového 
tenisového príspevku bolo pote-
šením pracovať v organizačných 
štáboch trnavského DC. V druhom 
prípade aj na poste moderátora 
päťzápasového víkendu, takže 
sviatočnú tenisovú atmosféru som 
si mohol vychutnať v tesnej blíz-
kosti hracej plochy. Mimochodom, 
meranie síl medzi Slovenskom 
a Poľskom z 20. – 22. septembra 

Jaroslav Lieskovský

Medzištátny tenis a ľadová plocha
Trnava pred dvadsiatimi rokmi tlieskala slovenským, portugalským a poľským reprezentantom 
v postupových súbojoch o Davisov pohár

Zvláštnu úlohu má v tomto očaká-
vaní poézia, krehká a zároveň silná, 
keď mení na slová tie najvnútornej-
šie pocity, bolesti i vášne. V závere 
novej knihy básní Beaty Vargovej 
Kuracinovej si môžeme prečítať 
vtipný bonmot Mariána „Makara“ 
Mrvu: Túto knihu si vydaj až po 
svojej smrti. Veru tak, Beztebie nie 
je len o takom obyčajnom „bez“, 
je to kniha existenciálna, o odídení 
tých najbližších, príbuzných i pria-
teľov, ale aj o nádeji v opätovné 
stretnutie. Nie je to však kniha 
sentimentálna, bolesť zo straty mi-
lovaných bytostí ohmatáva priam 
nežne a sprítomňuje opatrne, preto 
aj prichádza na svet s časovým 
odstupom od reflektovaných uda-
lostí a strát.
V Knižnici Juraja Fándlyho sa konal 
krst knižky Beztebie 29. septembra 
2016 za účasti autorky, pesničkárky 
Jany Andevskej a ukážky z poézie 
Beáty Vargovej Kuracinovej čítala he-
rečka divadla Disk Zlatka. O svojom 
vzťahu k básňam vo svojej najnovšej 
zbierke autorka povedala: „Každý 
človek má niekoho, komu hovorí ty. 

Niekoho, kto mu je blízky, kto tvorí 
súčasť jeho života, niekto potrebný, 
milovaný, bez ktorého si nevie pred-
staviť svoju existenciu. Majú spoloč-
né sny, radosti, aj to ťažké. Nesú si 
spoločný osud, ktorý ich okresáva 
aj odmeňuje. Je medzi nimi čosi 
neuchopiteľné, spomienky, zážitky, 
pofúkané rany, odraté kolená, ruka, 
čo pomôže vstať pri páde, ruka, na 
ktorú sa môže spoľahnúť v našom 
nie veľmi žičlivom svete.
Každý ho potrebuje presne takého. 
Ak ho nemá v detstve, je tým celý 
život poznačený. Ak ho stretne v ži-
vote, je to veľká výhra. Všetko toto 
človeka formuje, jeho vzťah k ostat-
ným. Aj sklamanie, keď sa uzavrie 
do seba a vrčí ako zviera zahnané 
do kúta.
Nevieme a nechceme si predstaviť 
stratu takej bytosti. Ale stane sa 
a vtedy sme bezradní, rozbije to 
celý náš svet, zbierame črepiny, 
ktoré nám bolestivo pripomínajú 
všetko krásne, čo sme spolu zažili. 
Snažíme sa ich zlepiť a v duchu sa 
rozprávame s milovanými. Bolí to, 
ale oni sú s nami celý náš život. 

Vstúpia do nás, tvoria náš vnútorný 
svet, ovplyvnia naše postoje k živo-
tu, sú s nami až do konca. Ich strata 
je najväčšie bremeno, ktoré nás 
zohne až k zemi. Ťažko sa zodvih-
núť, pozrieť hore, uvidieť v temnote 
znova slnko. Vtedy je dobré napojiť 
sa na akýsi pocit ľudskej súdržnos-
ti. Každému sa to stalo alebo stane, 
každý je v tom najhoršom sám. Ak 
však pocíti, vytuší v tom najhlbšom 
bode svojej existencie svetielko, ste-
bielko, ktorého sa môže chytiť, ľud-
ské spolubytie, vlnenie, čo z hĺbky 
vedie k brehu, je zachránený. Ak je 
aspoň trochu tým stebielkom poé-
zia, ktorá slzy vynesené z čierňavy 
na slnku mení na dúhu, tak to všet-
ko má zmysel.“ 
Práve to je moment, ktorým je naj-
novšia kniha poézie Beáty Vargovej 
Kuracinovej blízka každému, kto 
zažil či zažíva „beztebie“ niekoho 
neoddeliteľného od svojho osudu. 
Knižka, ktorá vám môže pomôcť 
porozumieť vlastnému smútku cez 
dotyk s nádejou v slovách básní, je 
dostupná v trnavských kníhkupec-
tvách. 

Prichádza Beztebie Beaty Vargovej Kuracinovej
Každá nová kniha je ako novonarodené dieťa, preto sa krstí. A rovnako ako dieťa vzbudzuje 
vo svojom autorovi nádeje a očakávania, že môže urobiť tento svet trošku lepším miestom.

Miroslava Kuracinová-Valová

história
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Štvrté kolo slovenskej atletickej 
ligy mužov a žien v Trnave malo 
priestor v pondelok 29. augusta. 
Divákom sa predstavili aj ôsmi 
zo šestnástich reprezentantov SR 
nezabudnuteľného športového 
sviatku v olympijskom Riu de Ja-
neiro. Na štadióne Slávie Trnava 
nazbierali najviac bodov obe druž-
stvá nitrianskeho ŠK ŠOG. V prí-
jemnom letnom popoludní videli 
diváci viacero kvalitných výkonov. 
Medzi vrcholy sviatočného dňa, 
spojeného s pripomenutím si 72. 
výročia SNP, sa zaradil 43. ročník 
Štítu mesta Trnavy v behu žien 
na 1 500 metrov. Po conipuro-
vom ovále najrýchlejšie krúžila 
Petra Vašinová (nar. 15. 9. 1990) 
z moravského AK Šternberk. 
Najvyššiu priečku získala časom 
4:34,31 min a pred iba pätnásť-
ročnou Karin Suranovou z dub-
nického AK Spartak mala vyše 
22-sekundový náskok. O ďalšiu 
sekundu späť zaostala Katarína 
Pokorná zo Slávie STU Bratislava. 
Rekord trnavského štítu (4:18,47 
min) drží spred roka martinská 
reprezentantka SR, štvornásob-
ná olympionička Lucia Hrivnák 
Klocová. Z bohatej ponuky sa do 
pozornosti návštevníkov dostal 
aj beh žien na 400 metrov cez 
prekážky. Časom 59,69 s ho vy-
hrala ešte stále juniorka Michaela 

Pešková (*22.10.1997). Jej exce-
lentné piate miesto v ostatných 
majstrovstvách sveta tejto vekovej 
kategórie v Poľsku je prísľubom 
pre ďalšie sezóny.
Prvoligový program spestrili 
Trnavské memoriály 2016. Tri 
disciplíny sa stali korisťou po-
predných slovenských repre-
zentantov v dresoch VŠC Dukla 
Banská Bystrica. Skok žien do 
diaľky (Memoriál Jána Butka) 

vyhrala Jana Velďáková výkonom 
636 cm a tá istá disciplína mužov 
(Memoriál Antona Hajmássyho) 
bola v réžii Tomáša Veszelku 
(743 cm). Kladivo žien (Memoriál 
Radky Charfreitagovej) ovenči-
lo Martinu Hrašnovú za pokus 
61,88 m. S rovnakým náčiním 
(Memoriál Mikuláša Čordáša) 
sa z mužov najlepšie popasoval 
domáci Libor Charfreitag (AŠK 
Slávia, 63,58 m). 

Jaroslav Lieskovský, foto: Marián Hammel

Štít mesta Trnavy na Moravu
Michaela Pešková, piata juniorka v tohtoročných majstrovstvách sveta, žiarila aj na domácom conipure 

Domáca Michaela Pešková (v strede), piata juniorka tohtoročných MS v behu na 
400 metrov cez prekážky, sa zaskvela v tej istej disciplíne aj 29. augusta pri prvo-
ligovom kole ženských družstiev na trnavskom štadióne Slávie. Zverenka Eduarda 
Čordáša sa ako jediná z pretekárok dostala pod minútovú hranicu.

deväťdesiateho šiesteho roku 
vošlo do histórie súbojov o po-
pulárnu šalátovú misu jednou 
výnimočnosťou. Tenisový dvorec 
totiž vyrástol na ľadovej ploche, 
keďže vtedy už bola trnavská 
hokejová sezóna v plnom tempe. 
Zamrznutý povrch prekryla pre-
glejka, na ňu putoval polystyrén 
a napokon supremový koberec. 
Po postupe Mečířovho družstva 
do 1. skupiny Euroafrickej zóny 
čakal naň izraelský celok. Tiež 

táto edícia sa mala hrať pod stre-
chou trnavského zimného štadi-
óna. Tak si želali naši daviscu-
poví reprezentanti. Lenže zabrá-
nila v tom nedostatočná výška 
stropu. Podľa reglementu súťaže 
chýbalo pol metra. Žiadosť STZ 
o výnimku nebola riadiacim cen-
trom DC akceptovaná. Národné 
tenisové centrum ešte v tom čase 
Bratislava nemala, preto spomí-
naný medzištátny súboj v met-
ropole na Dunaji museli odohrať 

na otvorených dvorcoch.
Ktovie, kedy zasa zavítajú do 
Trnavy zápasy mužského Davis 
Cupu, prípadne ženského Fed 
Cupu. Môžbyť sa slovenský Rím 
takejto parády v dohľadnej dobe 
dožije. Veď v telovýchovnej loka-
lite Na rybníku vyrástol najkrajší 
areál pre biely šport v celej kra-
jine pod Tatrami. A naďalej sa 
modernizujúce Tenisové centrum 
Empire by si takúto pozornosť 
akiste zaslúžilo. 
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Do sprievodného programu Tradič-
ného trnavského jarmoku prispeli 
cyklisti tiež. Ich individuálna jazda 
proti chronometru, merajúca ne-
všedných 6 666 metrov, má intere-
santnú históriu. Nadväzuje totiž na 
preteky, ktoré sa premiérovo jazdili 
v mestskej časti Tulipán v sezóne 
1893.
Vzácne archívne pramene pomkli 
skupinku nadšencov oprášiť pri 
oslave cyklistickej storočnice v Tr-
nave (1993) pozoruhodnú súťaž na 
dvoch kolesách. Podobne ako vlani 
ju vyhral kvalitný časovkár Domi-
nik Špilák zo Zvolena, kým medzi 
ženami a dievčatami získala prven-
stvo Barbora Švrčková zo Skalice.
V účastníckom zozname sme našli 
viacero zaujímavých aktérov. Na-
príklad Bohuša Tančiboka (r. nar. 
1956) a jeho syna Tomáša (1985). 
Obaja doteraz absolvovali všetky 
ročníky tejto originálnej cyklistickej 
akcie. Vzácnu sériu teda nepreru-
šili ani teraz.
Pozornosti divákov sa tešil Benar-
son Behajaina z ďalekého Mada-
gaskaru. „Hoci nevlastním časov-
kársky špeciál, možnosť účasti 
v týchto pretekoch som si nenechal 
ujsť. Trať ma zaujala, azda nie 
som tu posledný raz,“ povedal. 
Ako nám ďalej prezradil, venuje sa 
najmä triatlonu. Na svojom konte 
má aj štart v šamorínskej súťaži 
Slovakman. Keďže prvým kráľom 
zjednoteného Madagaskaru bol 
rodák z Vrbového, svetobežník 
a okrem iného plukovník fran-
cúzskej armády Móric Beňovský 
(narodil sa 20. 9. 1746 – zomrel 23. 
5. 1786), zhovorčivému zahranič-
nému triatlonistovi sme predstavili 
Daniela Pápeža, ktorý žije práve 
v tomto mestečku neďaleko Pieš-
ťan. Pre oboch športovcov bola 
téma o Beňovskom vďačným ná-
metom na rozhovor.
Záštitu nad 24. jarmočnou časov-
kou jednotlivcov na Malženickej 
ceste prevzal primátor mesta Tr-
navy Peter Bročka. Spolu s ním 

sledoval súťaženie registrovaných 
i rekreačných cyklistov aj predseda 
komisie mestského zastupiteľstva 
pre mládež a šport Juraj Fuzák. 
Neobíďme ani trio Cyklocentrum 
Plus, OZ Cyklisti a Renta Plus. Ich 
spoločné úsilie prinieslo širokej 
telovýchovnej rodine, bez rozdielu 
veku či výkonnosti, príjemný jar-
močný zážitok. 
Výsledkové listiny pri podobných 
športových podujatiach nebývajú 
prvoradé. Tiež 10. septembra na 
asfaltovej komunikácii za Trnavou 
to tak bolo. Spravodajsky zazna-
menajme aspoň po tri najrýchlejšie 
postavy zo slnkom zaliatej, bezve-
ternej soboty.
* Muži (6 666 m): 1. Dominik Špi-
lák (r. nar. 1992, člen Cykloklubu 
Vlkanová-Witzenmann, 8:23,30 
min) – obhajca minuloročného 
prvenstva, 2. Ondrej Kubo (1993, 
ŠBR Piešťany, 8:33,87), 3. Tomáš 
Cepka (1982, Občianske združenie 

Cyklisti Trnava, 8:34,40).
* Ženy (6 666 m): 1. Barbora Švrč-
ková (1998, Dema racing team 
Senica,10:10,21 min), 2. Hana 
Horváthová (1990, PROefekt team 
Bratislava, 10:29,41), 3. Patrícia 
Olajcová (1996, Chvalný road bike 
club Bratislava, 11:43,44). 
Agilných technických realizátorov 
prvý raz viedol Stanislav Janšák, 
ešte kedysi v žiackom veku jazdiaci 
v cyklistickom drese trnavskej TJ 
Skloplast. „O rok, pri dvadsiatom 
piatom dejstve, hodláme opäť 
prinavrátiť do programu našej jar-
močnej časovky aj celoslovenskú 
pohárovú súťaž kategórií Masters,“ 
naznačil.
Súčasťou 24. jarmočnej časovky na 
ceste medzi Trnavou a Malženica-
mi bolo dekorovanie laureátov Tr-
navskej cyklistickej ligy 2016. K 22. 
ročníku dlhodobej previerky na 
dvoch kolesách sa vrátime v ďal-
šom čísle Noviniek z radnice.   

Jaroslav Lieskovský, foto: Katarína Pašeková

Zvolenčan Špilák opäť najrýchlejší
Časovku jednotlivcov na Malženickej ceste absolvoval počas TTJ aj triatlonista z Madagaskaru

V 126-člennom účastníckom zozname tohtoročnej jarmočnej časovky sa predstavil 
aj triatlonista Benarson „Beny“ Behajaina, rodák z exotického Madagaskaru.
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Je rodákom z Kaplny, dediny 
vzdialenej štrnásť kilometrov od 
Trnavy. Na svet prišiel 4. augus-
ta 1936. Čerstvý osemdesiatnik 
Emil Brunovský má optimizmu 
na rozdávanie. Sám na sebe sa 
presviedča, že striedma strava, 
psychická pohoda a systema-
tické športovanie dokážu svoje. 
Len treba chcieť. Štíhly veterán 
ani v pokročilom veku nemyslí 
na záhaľku. Manželke Márii, 
s ktorou má dcéru Ivetu a syna 
Ivana, sa snaží pomáhať najmä 
v záhrade. Aby aspoň čiastočne 
splatil svojej životnej partnerke 
časové resty. Roky sa totiž inten-
zívne pohyboval v telovýchov-
nom kolotoči. Najviac obetoval 
futbalu. „Neskôr ma zvábil vy-
trvalostný beh a pohybové čaro 
som objavil po sedemdesiatke aj 
v cyklistike,“ uviedol.
Poďme po poriadku. O dedin-
ského chalana spočiatku pre-
javil záujem futbalový Slovan 
CHZJD. Emil vtedy pracoval 
v bratislavskej dimitrovke. No 
až v dvadsiatich dvoch rokoch 
zakotvil v Považskej Bystrici. 
Trénoval ju neskorší reprezen-
tačný kormidelník ČSSR Jozef 
Marko. Mužstvo z Považia bolo 
účastníkom moravsko-sloven-
skej ligy, z celoštátneho pohľadu 
druhej najvyššej súťaže. Bruci, 
ako ho spoluhráči familiárne 
oslovovali, po šiestich sezónach 
dostal ponuku z prvoligovej Tr-
navy. A tak od januára 1965 sa 
stal spartakovcom. „Po dvoch 
mesiacoch sme vycestovali na tri 
stretnutia do Rumunska. Výbor-
níci na zájazd požičali z praž-
skej Dukly reprezentačné krídlo 
Jožka Štibrányiho. Zdalo sa, že 
veľa možností v tom prípade 
nedostanem. No hneď v prvom 

zápase som sa ocitol v základ-
nej zostave. Pri našej výhre 4:
3 sa mi podaril hetrik. Ďalší gól 
som pridal v nasledujúcom du-
eli,“ oprášil Brunovský príjemnú 
spomienku. Úvod v A-mužstve 
Spartaka TAZ mal teda vydare-
ný. O rok neskôr ho však pribrz-
dila operácia triesla. 
V sezóne 1967/68 patril do maj-
strovského kádra pod vedením 
legendárneho Antona Malatin-
ského. Okrem tohto historického 
titulu sa tešil aj z dvoch ďalších 
prvenstiev, vo vtedy populárnom 
Stredoeurópskom i v Českoslo-
venskom pohári. Na trávniku 
dynamicky napredujúcej bašty 
pokračoval v útočníckom rozlete, 
no Toni-báči ho podľa potreby 
neraz presunul na post obran-
cu. Pravého aj ľavého. Zážitky? 
Je ich neúrekom. V trnavskom 
drese si zahral na africkom 
i americkom kontinente. Nikdy 
nezabudne na elektrizujúcu 
atmosféru Tehelného poľa, kde 

pred 45-tisícovou diváckou ku-
lisou zvíťazili spartakovci nad 
Slovanom, ich odvekým rivalom, 
2:1. Bránu belasých vtedy ochra-
ňoval Vildo Schrojf, člen strie-
borného mužstva ČSSR z MS 
1962 v Čile. V pamäti si uchoval 
i medzinárodné pohárové vy-
stúpenia, keď na poste obrancu 
ustrážil najlepšieho švédskeho 
futbalistu Hamrina (AS Rím), 
maďarského zakončovateľa 
Fazekasa (Dózsa Újpest) či bra-
zílsku čiernu perlu Jaira (ACF 
Fiorentina). 
Trénerovu dôveru dostal Bru-
novský aj v úvodnom kole 
Pohára víťazov pohárov v Lau-
sanne. „Prvý polčas som odo-
hral na hrote, druhý v obrane. 
Sľubný dvojgólový náskok však 
Švajčiari ešte do prestávky zlik-
vidovali a v poslednej minúte, 
pri našom oslabení, udreli tretí 
raz,“ priblížil duel zo septembra 
1967. Lenže súperovi z krajiny 
helvétskeho kríža v trnavskej 

Jaroslav Lieskovský, foto: Katarína Pašeková

Športovec s ôsmimi krížikmi na pleciach
Emil Brunovský, bývalý futbalista majstrovského Spartaka TAZ Trnava, oslávil vzácne jubileum 
v sedle pretekárskeho bicykla

Čerstvý osemdesiatnik Emil Brunovský, teraz obyvateľ Bieleho Kostola, na 
štarte nedávnej cyklistickej časovky pod názvom Trnavských jarmočných 6 666 
metrov.
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Otec Peter, synovia Ondrej, Mi-
chal a dcéra Janka. Známa atle-
tická rodina Puškárovcov z Trna-
vy. Už roky vospolok koketujú s 
kráľovnou športov. Maratónske 
behy nevynímajúc. Jeden z nich 
si spoločne odbehli v polovici 
marca v uliciach Barcelony. 
Momentálne je najaktívnejší 
čerstvý tridsiatnik Michal. Jubi-
lejné narodeniny oslávil sied-
meho júla. K atletike, podobne 
ako jeho dvoch súrodencov, ho 
priviedla v Slávii trénerka Oľga 
Mrvová. Dlhé trate mu chutia 
čoraz viac. Spomínané pred-
jarie v metropole Katalánska 
zapísalo na jeho maratónske 
konto nový osobný rekord 2:37:
37 h. Začiatkom septembra, na 
banskobystrickom mestskom 
okruhu, získal mladší z bratov 
Puškárovcov bronzovú pozíciu 
v atletických majstrovstvách SR 
2016. Navyše sa pod Urpínom 
pričinil na magickej trati 42 195 
metrov o strieborné medaily 
žlto-modrého tímu z trnavské-
ho Rybníka. Michalovi rovnako 
imponuje súdržná atmosféra v 
džogingovej komunite, ktorá sa 
zve bernoháčmi. Toto občianske 

združenie zo slovenského Ríma 
dokonca získalo, na základe 
elektronického hlasovania, mi-
nuloročný primát v rámci SR. 
Čerstvý jubilant z Trnavy ob-
hájil v sobotu 17. septembra 
celkové prvenstvo na desiatke v 
susednej Dolnej Krupej. Cieľový 

časomer ukázal pri jeho mene 
o dvanásť sekúnd lepší výkon 
oproti lanskej premiére. Bežeckí 
kamaráti si ho doberali, že akis-
te to bolo prítomnosťou mamy 
Janky, manželky Lindy – bývalej 
poprednej atlétky – a prvorode-
ného syna Lukáša.  

pozvánky

odvete vrátili požičané (2:0). 
Po skončení hráčskej kariéry 
pracoval v Trnavských auto-
mobilových závodoch. Od 1. 
júla 1976 ho vedenie fabriky 
poverilo tajomníckou funkciou 
v patronátnom Spartaku. Chodiť 
v obleku, s kravatou a potriasať 
rukami ho nenadchýnalo. Preto 
rád prijal správcovskú funkciu 
na hlavnom štadióne, neskôr aj 
na Kopánke. 
Napokon zasvätil svoje klubové 
poslanie trénerskej funkcii pri 
ošetrovaní mladých spartakov-
ských výhonkov. Jeden z nich, 
súčasný kapitán bílích andelov 

Martin Mikovič, sa mu toto leto 
pri domácej lige so Žilinou pri-
hovoril na hracej ploche milými 
slovami: „Je mi veľkou cťou za-
vinšovať vám k osemdesiatym 
narodeninám a zároveň ešte 
raz sa poďakovať za kus obdi-
vuhodnej práce. Boli ste mojím 
prvým trénerom, čo ma v žiac-
kych začiatkoch naučil čítať 
litery futbalovej abecedy.“
E. Brunovský sa od štyridsiatky 
zúčastňoval atletických vetera-
niád – v Banskej Bystrici, dva 
razy na Interi, v Novom Meste 
nad Váhom, Trenčíne i ďalších 
mestách. Do talianskej Verony 

poslal prihlášku na veteránske 
ME 1987. V oboch disciplínach, 
skoku do diaľky a trojskoku, 
postúpil do finálovej osmič-
ky. Z vytrvalostných tratí sa 
stal jeho srdcovkou národný 
beh Devín – Bratislava, no rád 
chodil aj do Orechovej Potône, 
Horných Orešian, na Trebatic-
kú desiatku či viaceré trnavské 
podujatia. 
Z priestorových dôvodov sme 
profil 80-ročného jubilanta E. 
Brunovského vtesnali do takejto 
podoby. Hoci jeho mimoriadne 
pestrý športový životopis by 
zaplnil oveľa širší priestor.  

(lies), foto: Marek Horváth

Bežecká sága rodu Puškárovcov
Štvorlístku s rovnakým priezviskom učarili vytrvalostné behy, maratóny nevynímajúc

Trnavčan Michal Puškár (v strede) vyhral 17. septembra 2. ročník vytrvalostného 
behu na 10 230 metrov. Na štadióne OŠK Dolná Krupá stál po jeho pravici 
strieborný Bratislavčan René Valent (portál Beháme.sk), po ľavici doplnil 
ocenených mužov bronzový Matúš Kostický (AŠK Slávia Trnava).

šport
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V tejto šachovej rubrike sa vrá-
time o niekoľko rokov naspäť 
do 2. Slovenskej ligy družstiev 
skup. A, kde sa 8. 11. 2009 vo 
4. kole voči sebe na tretej ša-
chovnici stretli dvaja trnavskí 
šachisti hrajúci za dva rôzne 
tímy. S bielymi figúrami hral 
súčasný prezident Slovenské-
ho šachového zväzu František 
Jablonický a čiernymi riaditeľ 
súkromnej strednej školy v Tr-
nave Igor Šturdík. Keby sme 
tipovali víťaza podľa vtedy 
platného ratingu, tak by musel 
vyhrať biely, lebo voči čiernemu 
mal o 175 Elo bodov viacej. Ta-
kýto spôsob tipovania nemusí 
vždy platiť ani v iných športoch 
(napr. v tenise), a neplatí to ani 
v kráľovskej hre. S prehodením 
ťahov vznikla na šachovnici 
kráľovská indická obrana (pod-
ľa EŠO má označenie E67), keď 
biely nechal čiernemu voľné 
pole pôsobnosti na kráľovskom 
krídle a sám sa snažil o aktivitu 
na dámskom krídle: 1.Jf3 Jf6 
2.d4 g6 3.c4 Sg7 4.g3 0-0 5.Sg2 
d6 6.Jc3 Jbd7 7.0-0 e5 8.h3 
Ve8 9.b3 c6 10.e3 e4 11.Jd2 d5 
12.Dc2 Jf8 13.a4 Se6 14.Sa3 
Dd7 15.Kh2 Jh5 16.Vfc1 Vec8 
17.Db2 f5 18.Vc2 g5 19.Vac1 f4 
20.c:d5 c:d5 21.Jb5 V:c2 22.D:
c2 a6 23.Jd6 Jg6 24.Dc7 f:g3+ 
25.f:g3 Sf8 26.D:d7 S:d7 27.Vc7 
S:d6 28.S:d6 Sc6. Vo vyrovnanej 
pozícii na diagrame sa dopustil 
biely rozhodujúcej chyby, keď 
hral 29.Sf1? a po 29. - Jg7 30.h4 
Je8 31.h5 J:c7 32.h:g6 Je8 33.g:
h7+ K:h7 34.Se5 Sd7 35.Sh3 S:
h3 36.K:h3 Vc8 37.b4 Vc3 38.b5 
a:b5 39.a:b5 V:e3 40.b6 Vd3 sa 
vzdal. Mohol hrať biely v 29. 
ťahu lepšie, aby udržal partiu 
na remízu? Túto otázku kladie-

me našim čitateľom – riešite-
ľom. 
Pri príležitosti blížiaceho sa 
životného jubilea želáme prezi-
dentovi Slovenského šachového 
zväzu Františkovi Jablonickému 
(* 20. 11. 1951) pevné zdravie 
primerane jeho veku, dobrý vie-
tor do plachiet, nech kormidluje 
aj naďalej slovenskú šachovú 
loď správnym smerom, a nech 
ho kráľovská hra ešte dlho pri-
ťahuje svojou magickou silou.
Záver šachovej partie Báňas 
vs. Říha: Správne mal čierny 
hrať 24. - Se5 25.S:e4 f:e4 26.Sf2 
(26.V:f8+ V:f8 27.Vf1 Sh2+ 28.K:
h2 V:f1 29.D:c7 Df6! 30.Dc8+ 
Kf7 31.Dd7+ De7 32.D:e7+ K:e7 
33.S:b6 Vb1 34.S:a5 V:b3 35.Sb4 
Vd3 36.b6 Kd7 37.b7 Kc7 38.S:
d6+ K:b7 39.g4 V:d5 40.Sf4 h5 

41.g5 Vf5 42.Kg3 Kc6 43.Sd2 
Vf3+ 44.Kh4 Kd5 45.g6 Ke6 46.K:
h5 e3 47.Se1 V:h3+ 48.Kg5 e2 
49.a4 Vh1 50.Sc3 e1D 51.S:e1 V:
e1 s výhrou čierneho.) 26. - Df4 
27.g3 Df5 28.h4 Vf7 29.D:e4 
Vaf8 30.D:f5 V:f5 31.a4 V:f2 32.V:
f2 Sd4 33.Vee2 Vf5 34.Kg2 S:f2 
35.V:f2 V:d5 36.Vc2 Vc5 37.V:c5 
b:c5 38.g4 Kf7 39.Kf3 d5 40.g5 
h:g5 41.h:g5 d4 42.Kf4 Kg6 =. 
Remizovať mohol aj po: 24. - Jg3 
25.Vf3 (25.Df2? Sf6 26.Df4 J:f1 
27.D:f5 Vf7 28.V:f1 Vaf8 29.Kh1 
Dg3 30.Sf2 Dg7 31.De6 Kh8 
32.Sg1 Ve7 33.Df5 Vee8 -+) 25. 
- Vae8 26.Kh2 Se5 27.Sf2 Je4+ 
28.Kh1 J:f2+  29.D:f2 D:f2 30.V:
f2 Sg3 31.V:e8 V:e8 32.V:f5 Ve1+ 
33.Vf1 V:f1+ 34.S:f1 Kf7 35.Kg1 
Kf6 36.Sc4 Ke5 37.Kf1 Kd4 38.a4 
Ke3 =.  

Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
GK

Záver šachovej partie: Jablonický – Šturdík, 2. liga družstiev SVK 2009/2010, postavenie po ťahu 
28. – Sc6 (11 – 11)

šport
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BUDOVA NA MÚZEJNOM NÁM. 3
tel. 033/55 12 913, 033/55 12 911, 
e-mail: zsmuzeum@zupa-tt.sk, info: 
www.zsmuzeum.sk 

Otvorené expozície......................
Príroda Malých Karpát, Sakrálne 
pamiatky, Ľudová hrnčina, Štefan 
Cyril Parák – pocta kráľovi 
zberateľov, Kampanologická 
expozícia, Archeologická expozícia, 
História Trnavy, Gotická Trnava, 
Krása zašlých čias, Oratórium

 OSOBNOSTI ŠPORTU TTSK
Nová expozícia múzea predstavuje 
výber najvýznamnejších 
športovcov, ktorí pochádzajú 

z regiónu alebo v ňom dlhšie 
pôsobili

Výstavy.......................................
 5. októbra 2016 o 16.30 h
KLARISKY V TRNAVE 
– otvorenie expozície s autorským 
kurátorským sprievodom a 
návštevou Kostola Nanebovzatia 
Panny Márie
 7. septembra o 16.30 h 
IV. KRAJSKÁ VÝSTAVA 
POĽOVNÍCKYCH TROFEJÍ
Výstava potrvá do 9. októbra 2016
 SALÓN 2016
Členská výstava Združenia 
výtvarných umelcov západného 
Slovenska
predĺžená do 2. novembra 2016 
 MAROKO – RAJ GEOLÓGOV
geologická výstava doplnená 

fotografiami 
výstava potrvá do 28. 2. 2017

ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Predmety z numizmatiky 

PODUJATIA................................
 6. októbra DEŇ ŽUPY – vstup 
do všetkých budov múzea zdarma

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA 
TRNAVSKÉHO 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5, 
Trnava
Otváracie hodiny – ZIMNÁ 
SEZÓNA 1. 10. – 31. 3.
Prosíme, ohlasujte návštevy cez 
pracovné dni u lektorov v hlavnej 
budove na tel. č. 033/ 55 12 913

Expozície....................................
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA 

Západoslovenské múzeum

Šport v skratke
(lies)

 FUTBAL – Kvalitne obsadená 
premiéra Memoriálu Jozefa 
Diana (7. 8. 1956 – 13. 11. 
2014), venovaná spomienke na 
hráčsku a trénerskú osobnosť 
Spartaka Trnava pri nedožitých 
šesťdesiatinách, priniesla 
zaslúžené prvenstvo do vitríny 
futbalových nádejí Bohemiansu 
Praha. Začiatkom septembra sa 
na štyroch ihriskách mestského 
telovýchovného areálu Rybník 
predstavilo šestnásť tímov 
kategórie U10. Rodák z Novej 
Bane prišiel do prvoligového 
mužstva „bílích andelov“ zo 
Žiaru nad Hronom. V najvyššej 
československej súťaži nastúpil 
v drese Spartaka TAZ do 240 
zápasov a dosiahol 32 gólov. Na 
poste kouča sa neskôr upísal 
výchove svojich mládežníckych 
nástupcov v klubovom aj 
krajskom meradle. Tiež patril 
medzi spoluzakladateľov 
halového turnaja A-mužstiev 
dospelých, Memoriálu Vlastimila 
Opálka, svojho švagra. Pre 
Didiho, ako Jozefa familiárne 

oslovovali, si smrť prišla 
priskoro. Mal iba 58 rokov. 
Tragédia sa udiala v telocvični 
počas večerného tréningu 
futbalových internacionálov 
Trnavy. 

 ŠPORTOVÁ STREĽBA 
– Veľká cena Cyrila Orešanského 
2016 prilákala do trnavských 
Štrkov kvalitnú konkurenciu zo 
štyroch krajín (ČR, Taliansko, 
Maďarsko, SR). Jarmočný víkend 
od 9. do 11. septembra ozdobil 
víťaznými trofejami dvojicu 
Marcel Benkovský (ŠKP Trnava, 
disciplína trap / 146 bodov) 
– Štefan Zemko (ŠKP Bratislava, 
skeet / 142). Zaslúžilý majster 
streľby C. Orešanský (nar. 2. 
júla 1939) sa počas dlhoročnej 
pretekárskej činnosti venoval 
päťbojom aj desaťbojom. Svoju 
všestrannosť neraz potvrdil 
v súťažiach z brokovnice, 
malokalibrovky či guľovnice. 
Najcennejší úspech dosiahol 
v sezóne 1973, keď vyhral 
majstrovstvá ČSSR v trape. Ako 

rozhodca účinkoval v desiatkach 
vrcholných a masových súťaží.

 TENIS – Memoriál Ivana 
Čierneho (10. 5. 1942 – 20. 7. 
2002), na uctenie si pamiatky 
zakladateľa a dlhoročného 
predsedu tenisového oddielu v 
trnavskej Telovýchovnej jednote 
Slávia, sa s prestávkami hrá od 
roku 2003. Naostatok, v závere 
augusta, sa prezentovalo na 
antuke TC Empire 37 chlapcov a 
45 dievčat B-kategórie mladšieho 
žiactva. Z usporiadajúceho klubu 
nastúpilo na kurty desať talentov: 
Adela Gemzická, Paula Nebylová, 
Veronika Panáková, Natália 
Stolárová, Simona Trellová, 
Romana Zelenayová, Vitalij 
Belanov, Tomáš Melicherík, 
David Schwarc a Adrián Štancel. 
Najviac sa darilo Zelenayovej, 
ktorá vyhrala singlový turnaj bez 
straty čo len jediného setu. Tá 
istá dievčina uspela aj v deblovej 
súťaži, kde mala partnerku v 
piešťanskej rovesníčke Karolíne 
Mrázikovej. 

šport
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SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO, 
DEJINY CIRKEVNÉHO 
HUDOBNÉHO SPOLKU, 
DVORANA SLÁVY DOBRA

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

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

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
Námestie sv. Mikuláša 10, tel. č. 
033/55 14 421
Otváracie hodiny – ZIMNÁ 
SEZÓNA 1. 10. – 31. 3.
Prosíme, ohlasujte návštevy cez 
pracovné dni u lektorov v hlavnej 
budove na tel. č. 033/ 55 12 913

 EXPOZÍCIA.............................
WILLIAM SCHIFFER – ŽIVOT A 
DIELO SOCHÁRA A MEDAILÉRA

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

DETSKÝ SVET V MINULOSTI
Výstava rozprávkových kníh a 
hračiek z 20. storočia zo zbierok 
Západoslovenského múzea 
do 27. marca 2017

PODUJATIA................................
ČÍTAME SI ROZPRÁVKU
Sprievodné podujatie pre 
základné školy k výstave Detský 
svet v minulosti pre prvý stupeň 
základných škôl, na objednávku 
počas trvania výstavy

Galéria Jána Koniarka 
tel.: +421 33 55 11 659
info@gjk.sk, www.gjk.sk
Kopplova vila
 KONJUNKCIE / ČASOVÁ 
ZHODA 

Vystavujúci autori: Ivan Csudai, 
Rudolf Fila, Ľudovít Fulla, Jana 
Hojstričová, Jozef Jankovič, Palo 
Macho, Svätopluk Mikyta, Laco 
Teren. Výstava mapuje spoluprácu 
Pala Macha s niekoľkými 
generáciami osobností slovenského 
vizuálneho umenia 
Trvanie výstavy: do 27. 11. 2016

Synagóga – Centrum súčasného 
umenia
 Andrej Haršány: WALKING
socha / multimédiá
kurátor: Roman Popelár
Trvanie výstavy: do 23. 10. 2016

Stále expozície v Kopplovej vile
 JÁN KONIAREK 
(1878 – 1952) 
Zakladateľ moderného 
slovenského sochárstva 

 KLENOTY DOMOVA 
– slovenské 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

AKCIE / AKTIVITY......................
 7. – 9. októbra
HUDBA TRNAVE 2016
14. ročník Slovenského festivalu 
umenia – Pocta gitare
 7. októbra o 19.00 h 
v Synagóge – Centre súčasného 
umenia 
MIRIAM RODRIQUEZ-
BRÜLLOVÁ
MOYZESOVO KVARTETO
Program: Antonio Vivaldi, Nicolo 
Paganini, Federico Moreno 
Torroba, Mario Castelnuovo-
Tedecso
 8. októbra o 17.00 h 
v Slovenskom národnom múzeu 
– Freskovej sieni 
kaštieľa v Dolnej Krupej
BRATISLAVSKÉ GITAROVÉ 
KVARTETO
MOYZESOVO KVARTETO
Martin Krajčo – gitara; Ján Slávik 
– violončelo

Program: Vladimír Godár, Luigi 
Boccherini, Leo Brouwer, Carlo 
Domeniconi, Andrew York
 9. októbra o 19.00 h 
v Synagóge – Centre súčasného 
umenia
MATÚŠ JAKABČIC QUARTET
Ondřej Štveráček – tenor a soprán 
saxofón; Matúš Jakabčic – gitara; 
Tomáš Baroš – kontrabas; Marián 
Ševčík – bicie
Program: skladby Matúša 
Jakabčica a dva evergreeny

 ART Laboratórium
Tvorivé dielne a výtvarná tvorba k 
aktuálnym výstavám pre MŠ, ZŠ, 
SŠ (podľa záujmu škôl) 

Rázusova 1, tel. č. 0910 
488 376 od 8.00 do 14.30 h, 
www.kniznicatrnava.sk, kniznica@kni
znicatrnava.sk, zákaznícka linka: 033/
55 13 896

 6. októbra o 9.00 a 11.00 h 
v čitárni
SVÁŤOVO DIVIDLO Z LITO-
MĚŘIC
Bábkové divadielko pre deti. V spo-
lupráci s Českým spolkom v TR
 6. októbra 2016 
DEŇ TRNAVSKÉHO SAMO-
SPRÁVNEHO KRAJA
Registrovanie čitateľov bez poplat-
ku a amnestia na pokuty
 13. októbra o 17.00 h v čitárni
NEBOLI SME STÁLE ANJELI 
Slávna éra trnavského futbalu 
v spomienkach Stanislava Jarábka, 
Valéra Šveca a Ladislava Szalaya. 
Scenár a moderovanie Mikuláš Jará-
bek. V rámci literárneho klubu Fó-
rum humoristov s finančnou pod-
porou Fondu na podporu umenia
 13. októbra o 10.00 h 
v oddelení pre deti
DEŇ BIELEJ PALICE – stretnutie 
s nevidiacim knihovníkom Júliu-
som Bartekom v rámci cyklu Žijú 
medzi nami
 22. októbra o 17.00 h v Zrkad-
lovej sieni Divadla Jána Palárika 
MOJE SPOMIENKY – prezentácia 
knižnej novinky Adriany Horvátho-

Knižnica J. Fándlyho

Galéria Jána Koniarka 
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vej. V spolupráci s Mestom Trna-
vou a MO MS Trnava
 27. októbra 2016 o 17.00 h 
v čitárni
DVE Z JEDNEJ STRANY – pre-
zentácia knihy Evy Jarábkovej 
a Janky Blaškovej. Scenár a mo-
derovanie: Eva Jarábková a Peter 
Dobák. V rámci literárneho klubu 
Fórum humoristov s finančnou 
podporou Fondu na podporu ume-
nia. Hudba: Peter Bonzo Radványi
 26. októbra o 10.00 h v učebni
LITERÁRNE HÁDANKY 
Súťaž pre nevidiacich čitateľov. 
V spolupráci s Krajským stredis-
kom Únie nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska
 28. a 31. októbra od 10.00 h 
v oddelení pre deti
JESENNÉ PRÁZDNINY 
V KNIŽNICI
Zábavno-súťažné predpoludnia

Tel: 033 / 551 11 25
email: pokladna@djp.sk, www.djp.sk

 2. nedeľa 16.00 
OSTROV POKLADOV 
 3. pondelok 10.00 
OSTROV POKLADOV 
 4. utorok 19.00 
TRI LETUŠKY V PARÍŽI 
 6. štvrtok 15.00 Deň Trnav-
ského samosprávneho kraja
 14. piatok 10.00 Carlo Goldo-
ni: SLUHA DVOCH PÁNOV – ve-
rejná generálka
 19.00 Carlo Goldoni: SLUHA 
DVOCH PÁNOV – predpremiéra
 15. sobota 19.00 Carlo Gol-
doni: SLUHA DVOCH PÁNOV 
– PREMIÉRA
 17. pondelok 19.00 
SLUHA DVOCH PÁNOV 
 18. utorok 10.00 
MLYNÁRKIN PYTAČ 
 19. streda 19.00 
ČIERNA KOMÉDIA 
 20. štvrtok 10.00 
MANDRAGORA 
 15.00 Mesiac úcty k starším 
– TTSK
 21. piatok 19.00 BÁTHORY 
– Súkromné tanečné konzerva-

tórium Dušana Nebylu v Trnave
 24. pondelok 19.00 DIVNÝ 
JANKO 
 25. utorok 10.00 
DIVNÝ JANKO 
 26. streda 10.00 MALÝ PRINC 
 27. štvrtok 10.00 MALÝ PRINC 
 28. piatok 19.00 ZMIERENIE 
alebo DOBRODRUŽSTVO 
PRI OBŽINKOCH 

ŠTÚDIO......................................
 7. piatok 10.00 
[NA GUT] ZAČÍNAME!
18. utorok 19.00 TRNAVSKÁ 
SKUPINA alebo Viseli sme za 
nohu z kolotoča 
 26. streda 19.00 TRNAVSKÁ 
SKUPINA alebo Viseli sme za 
nohu z kolotoča
................................................... 
Západoslovenské múzeum, Galéria 
Jána Koniarka, Divadlo Jána Palárika 
a Knižnica Juraja Fándlyho sú v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Trnavského samo-
správneho kraja

Kalokagatia - Centrum voľného času
Strelecká 1, 917 01 Trnava
www: cvc.trnava.sk

 6. októbra od 8.00 h na MAŠ 
A. Hajmassyho
DNI ŠPORTU 2016 – 
MEMORIÁL MÁRIE ZAVARSKEJ
Majstrovstvá okresu vytrvalostných 
štafiet základných a stredných škôl 
 7. októbra od 9.00 do 13.00 h 
na Streleckej 1 
SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT 
v Kalokagatii
Celodenné výchovno-vzdelávacie 
a zábavné aktivity pre deti na tému 
ochrany zvierat
 TURISTICKÝM CHODNÍKOM 
DO KREMNICE
8. októbra o 7.15 h odchod 
autobusom z parkoviska na 
Kollárovej ul. (pred parnými 
kúpeľami), účasť treba vopred 
nahlásiť
 19. októbra o 9.00 h 
na Streleckej 1
DNI ŠPORTU 2016 PRE 
ZÁKLADNÉ ŠKOLY 

Športové súťaže: Abeceda 
futbalistu, rope skipping 
a penaltový festival 
 20. októbra o 9.00 h 
na Streleckej 1
DNI ŠPORTU 2016 PRE 
STREDNÉ ŠKOLY 
Športové súťaže: Abeceda 
futbalistu, rope skipping 
a penaltový festival 

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

 1. 10. ZOOM +
Medzinárodný a capella festival
 2. 10. / 15.30 CESTA DO 
FANTÁZIE
17.30 DOMOV PRE NEOBYČAJNÉ 
DETI SLEČNY PEREGRINOVEJ 
– slovenské titulky
19.30 GIRL POWER
21.30 DEEPWATER HORIZON: 
MORE V PLAMEŇOCH
 3. 10. / 19.00 KONCERT: Katka 
Koščová a Geišbergovci
 4.10. / 16.00DOMOV PRE 
NEOBYČAJNÉ DETI SLEČNY 
PEREGRINOVEJ – slovenské titulky
18.00 ZEM, KTORÁ HĽADÁ SVOJE 
NEBO
20.00 CESTA DO FANTÁZIE
 5.10. / 15.00 DOMOV PRE 
NEOBYČAJNÉ DETI SLEČNY 
PEREGRINOVEJ – český dabing
17.00 GIRL POWER
19.00 DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ 
– český dabing
 6. 10. / 15.30 DOMOV PRE 
NEOBYČAJNÉ DETI SLEČNY 
PEREGRINOVEJ – český dabing
17.30 DEEPWATER HORIZON: 
MORE V PLAMEŇOCH
20.00 SILNÉ REČI
 7. 10. / 16.00 DEVÄŤ ŽIVOTOV 
PÁNA FÚZIKA
18.00 KIKI: POĎME NA TO!
20.00 PIRKO
 8.10. / 15.30 KUBO A KÚZELNÝ 
MEČ
17.30 DEVÄŤ ŽIVOTOV PÁNA 
FÚZIKA
19.00 PIRKO
21.15 DIEVČA VO VLAKU

Divadlo Jána Palárika

Kalokagatia

Kino Hviezda



52 Novinky z radnice

pozvánky

  1. októbra o 20.00 h 
v Divadelnom štúdiu DISK 
Blaho Uhlár a kolektív DISK: 
STABILIZÁCIA
Hrajú: Jozef Belica, Milan Brežák, 
Daniel Duban, Missi Chudá, Zu-
zana Jankowská, Braňo Mosný, 
Veronika Ostatníková, Ján Rampák, 
Alžbeta Sersenová a Peter Tilajčík. 
Réžia: Blaho Uhlár
  3. októbra o 17.00 h v budove 
Okresného úradu v Trnave
ZACHRÁŇTE SVOJE ČREVO 
Prednáška MUDr. Igora Bukovské-
ho, PhD., otvára jesenný vzdelávací 
cyklus v rámci Klubov zdravia, 
vstup je voľný
Organizátori: občianske združenie 
Život a Zdravie v spolupráci s Mes-
tom Trnavou
  3. októbra o 19.00 h 
v kine Hviezda
KATKA KOŠČOVÁ A GEIŠBER-
GOVCI
Folk, balady, folklór či šansón 
– stretnutie autorskej tvorby Kat-
ky Koščovej a Daniela Špinera 
s osobitým pesničkárstvom dvoch 

generácií Geišbergovcov (otca Ma-
riána a synov Martina a Mareka) je 
prísľubom nevšedného hudobného 
zážitku
  5. októbra o 16.30 h 
v Západoslovenskom múzeu
KLARISKY V TRNAVE – otvore-
nie expozície s autorským kurá-
torským sprievodom a návštevou 
Kostola Nanebovzatia Panny Márie
  5. októbra o 17.00 h 
v západnom krídle radnice
GENIUS LOCI 2016
Vernisáž výstavy deviateho ročníka 
fotografickej súťaže spojená s vy-
hlasovaním ocenení
Organizátori: Mesto Trnava a foto-
klub IRIS
  5. októbra o 18.30 h 
v Berlineri DKP na Pekárskej
NÁSILIE VO VIDEOKLIPOCH 
A VIZUÁLNEJ KULTÚRE
Kurátor Roman Gajdoš a sociológ 
Ján Blažovský sa budú zaoberať 
symbolmi násilia vo vybraných vi-
deoklipoch hudobníkov, v ktorých 
násilie reprezentuje vzťah k ideo-
lógii, spoločenským inštitúciám, 

médiám a tiež interakciu jednot-
livca s okolím. Reč bude o širšom 
kontexte vizuálnej kultúry, v ktorej 
je násilie niekedy sprostredkované 
nepriamo, prostredníctvom kultúr-
nych kódov
  6. októbra o 19.00 h 
v Berlineri DKP na Pekárskej
KNIŽNÁ REVUE SO SAMOM 
MARCOM
Pero Le Kvet bude pre vás celú 
jeseň zostavovať výber toho najza-
ujímavejšieho, čo dorazilo na pulty 
našich kníhkupectiev. O dobrých 
knihách sa rozpráva s hosťom 
a, samozrejme, s vami. Tentoraz 
medzi nás príde Samuel Marec, 
jeden z najčítanejších slovenských 
blogerov
.......................................................
7. – 9. októbra
HUDBA TRNAVE 2016
14. ročník Slovenského festivalu 
umenia – Pocta gitare
  7. októbra o 19.00 h v Syna-
góge – Centre súčasného umenia 
MIRIAM RODRIQUEZ-BRÜL-
LOVÁ

Kalendár kultúrnospoločenských podujatí

 9.10. / 13.30 KUBO A KÚZELNÝ 
MEČ
15.30 KUBO A KÚZELNÝ MEČ
17.30 DEVÄŤ ŽIVOTOV PÁNA 
FÚZIKA
19.30 DIEVČA VO VLAKU
10.10. / 17.30 KIKI: POĎME NA TO!
19.30 PIRKO
 11.10. / 18.00 5. OkTÓBER + 
BRAČEK (predfilm)
20.00 KOMÚNA
 12.10. / Dr. Bukovský
 13.10. / 17.30 INŠTALATÉR
19.30 ZILIONÁRI
 14. 10. / 16.00 ZILIONÁRI
18.00 OPERÁCIA ANTHROPOID
20.00 INFERNO
 15. 10. / 15.30 KUBO A 
KÚZELNÝ MEČ
17.30 INŠTALATÉR
19.00 OPERÁCIA ANTHROPOID
21.00 ZILIONÁRI
 16. 10. / 15.30 KUBO A 

KÚZELNÝ MEČ
17.30 INŠTALATÉR
19.30 INFERNO
 17. 10. / 19.00 3T
18.10. / 18.00 SLOBODA POD 
NÁKLADOM
20.00 TOTO JE NÁŠ SVET
 19. 10. / 17.00 INŠTALATÉR
19.00 Cestovateľské kino.
 20. 10. / 17.30 BEZVA ŽENSKÁ 
NA KRKU
19.30 JACK REACHER: NEVRACAJ SA
 21. 10. / 16.00 BEZVA ŽENSKÁ 
NA KRKU 
18.00 DEVIATY ŽIVOT LOUISA 
DRAXA
20.00 JACK REACHER: NEVRACAJ SA
 22. 10. Koncert: RICHARD 
MÜLLER 
 23. 10. / 15.30 BOCIANY
17.30 DEVIATY ŽIVOT LOUISA 
DRAXA
19.30 JACK REACHER. NEVRACAJ SA

 24. 10. / 17.30 BEZVA ŽENSKÁ 
NA KRKU
19.30 NEZNÁME DIEVČA 
21.30 JACK REACHER: NEVRACAJ SA
 25. 10. / 18.00 OHEŇ NA MORI 
+ SUPERBIA (predfilm)
20.00 JA DANIEL BLAKE
 26. 10. / 20.00 NEON DEMON
 27. 10. / 17.30 ÚČTOVNÍK
19.30 ZĎALEKA
 28.10. / 18.00 SMRŤ V SARAJEVE
20.00 AMERICAN HONEY
 29. 10. / 15.30 BOCIANY
17.30 ÚČTOVNÍK
19.30 AMERICAN HONEY
 30. 10. / 15.30 BOCIANY
17.30 ÚČTOVNÍK
19.30 AMERICAN HONEY
 31. 10. / 17.30 BEZVA ŽENSKÁ 
NA KRKU
19.30 JACK REACHER: NEVRACAJ SA



MOYZESOVO KVARTETO
Program: Antonio Vivaldi, Nicolo 
Paganini, Federico Moreno Torro-
ba, Mario Castelnuovo-Tedecso
  8. októbra o 17.00 h v Kaštieli 
v Dolnej Krupej
BRATISLAVSKÉ GITAROVÉ 
KVARTETO
MOYZESOVO KVARTETO
Martin Krajčo – gitara; Ján Slávik 
– violončelo
Program: Vladimír Godár, Luigi 
Boccherini, Leo Brouwer, Carlo Do-
meniconi, Andrew York
  9. októbra o 19.00 h v Syna-
góge – Centre súčasného umenia
MATÚŠ JAKABČIC QUARTET
Ondřej Štveráček – tenor a soprán 
saxofón; Matúš Jakabčic – gitara; 
Tomáš Baroš – kontrabas; Marián 
Ševčík – bicie
Program: skladby Matúša Jakabči-
ca a dva evergreeny
.......................................................
  13. októbra o 17.00 h 
v Knižnici Juraja Fándlyho
NEBOLI SME STÁLE ANJELI 
Slávna éra trnavského futbalu v spo-
mienkach Stanislava Jarábka, Valéra 
Šveca a Ladislava Szalaya. Scenár 
a moderovanie Mikuláš Jarábek
  13. októbra o 19.00 h 
v Berlineri DKP na Pekárskej
PRAK – Prednášky, Rozhovory 
A Koncerty
Téma: NÁŠMU ŽIVOTU SA NIČ 
NEVYROVNÁ – archetypálna hod-
nota postáv Wiliama Shakespeara, 
literárny workshop. Hostka večera 
je Lucia Brezovská
Koncert: ROMANIKA s novými 
„éterickými“ piesňami o rôznych 
podobách lásky
 15. októbra od 9.00 do 17.00 h 
na Kapitulskej ulici
TRNAVSKÝ RÍNEK
Pozývame vás stráviť príjemný 
jesenný deň na najkrajšej ulici 
v historickom centre mesta. Na 
Trnavskom rínku nájdete tovar od 
lokálnych predajcov a výrobcov, 
knižnú burzu a celodenný program 
pre veľkých aj malých
  15. októbra o 19.00 h 
v Divadle Jána Palárika 
Carlo Goldoni: 
SLUHA DVOCH PÁNOV 
Najznámejšia komédia talianskeho 

majstra veseloherného žánru sa po 
vyše päťdesiatich rokoch vracia na 
javisko trnavského divadla v réžii 
Juraja Bielika
  16. októbra o 19.30 h 
v Kostole sv. Jakuba
TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JESEŇ
Viva Vivaldi – Concerti dell’ 
Ospedale
Sólové koncerty pre violončelo, lut-
nu a traverso
Barokový súbor IL CUORE BAROC-
CO, sólisti: Tomáš Kardoš – vio-
lončelo; Mária Rendešová – traver-
so (baroková priečna flauta); Jakub 
Mitrík – arcilutna
Vstupné: 5 €, študenti, ZŤP a dô-
chodcovia: 2 €, predaj vstupeniek 
na mieste pred koncertom
  19. októbra o 19.00 h v Berli-
neri DKP na Pekárskej
Divadlo Kontra: MACBETH
Shakespeare sa vracia do Trnavy. 
Macbeth je príbehom chrabrého 
rytiera a skutočného vlastenca od-
daného svojmu kráľovi, ktorý pod 
vplyvom lákavých vízií postupu 
v spoločenskom rebríčku zavraždí 
svojho vládcu a prevezme po ňom 
trón. Od toho momentu žije Mac-
beth v neustálom strachu. Z neka-
lých úmyslov podozrieva dokonca 
aj svojho najbližšieho priateľa. To 
vyústi do ďalšej vraždy. Ruleta zlo-
činu sa roztáča a mŕtvi sa kopia
  22. októbra o 17.00 h 
v Zrkadlovej sieni 
Divadla Jána Palárika 
MOJE SPOMIENKY – prezentácia 
knižnej novinky Adriany Horvátho-
vej. V spolupráci s Mestom Trna-
vou a MO MS Trnava
 23. októbra o 13.00 a 15.00 h 
pred Západoslovenským múzeom
Potulky malým Rímom
ZA TAJOMSTVAMI PODZEMIA 
MALÉHO RÍMA – Emília Izako-
vičová a františkán Cyril poodhalia 
tajomstvá krýpt v Kostole sv. Jaku-
ba a v Západoslovenskom múzeu. 
Hovoriť sa bude aj o nových arche-
ologických nálezoch pri karneri za 
Bazilikou sv. Mikuláša    
Predaj vstupeniek v TIC – Región 
Tirnavia, Trojičné námestie 1
  23. októbra o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JESEŇ

Johann Sebastian Bach: 
Jánove pašie 
Medzinárodná zborová akadémia 
Lübeck
Barokový súbor Solamente naturali
Evanjelista: Patrik Horňák; Ježiš: 
Yannic Debus; Pilát: Bartłomiej 
Kłos; soprán: Tereza Maličkayová; 
alt: Lucia Duchoňová; tenor: Matúš 
Šimko; bas: Tomáš Šelc
Dirigent: Rolf Beck
Vstupné: 10 €, ZŤP a deti do 10 ro-
kov: 7 €, predaj vstupeniek: ticket-
portal a na mieste pred koncertom
  27. októbra 2016 o 17.00 h 
v Knižnici Juraja Fándlyho
DVE Z JEDNEJ STRANY – pre-
zentácia knihy Evy Jarábkovej 
a Janky Blaškovej. Scenár a mode-
rovanie: Eva Jarábková a Peter Do-
bák. Hudba: Peter Bonzo Radványi
  29. októbra o 20.00 h 
v Divadelnom štúdiu DISK 
Blaho Uhlár a kolektív DISK: 
SOLITUDO 
Účinkujú: Monika Babicová, Jo-
zef Belica, Milan Brežák, Daniel 
Duban, Monika Chudá, Branislav 
Mosný, Ján Rampák, Alžbeta Ser-
senová a Peter Tilajčík. Réžia: Bla-
ho Uhlár
Súbor DISK sa v pozmenenej zo-
stave pokúša spoznať a zmapovať 
situáciu, v ktorej sa človek často 
ocitá – samotu. Pre niekoho je 
bolesťou, pre niekoho vykúpením. 
Sám môže byť človek na opuste-
nom ostrove, ale aj uprostred ľudí. 
Samota môže spôsobiť psychickú 
traumu, ale aj regenerovať vnútro 
človeka. Rôzne pohľady na samotu 
sa herci pokúšajú vyjadriť dynamic-
kými výstupmi, veľmi často s ko-
mickým až groteskným akcentom.
Projekt podporili: Nadácia Tatra 
banky, Ministerstvo kultúry Sloven-
skej republiky a MESTO TRNAVA
  30. októbra o 15.00 h 
v Berlineri DKP na Pekárskej
Divadlo SpozaVoza: 
AHOJ, PÁN SOVA!
Už to trvá pár dní. Pán Sova sedí 
vo svojom obľúbenom kresle, po-
píja čaj a čaká. Lenže na čo alebo 
na koho? Chcete to vedieť? Príďte 
a budeme čakať s ním. Zábavné či-
noherno-bábkové predstavenie pre 
deti aj dospelých
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