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editorial

Pavol Tomašovič

Oči básnika

Životné jubileum básnika a prekladateľa Viliama Turčányho 
bolo vhodnou príležitosťou nielen na návštevu autora, 

ale aj na krátky rozhovor o jeho tvorbe. 
S kolegom novinárom sme sa vybrali za majstrom slova 
do neďalekej obce. Po prekročení prahu izby a pohľade 

do prekvapených, no pokojných očí, sa spojila v mojej mysli 
táto chvíľa stretnutia s inou skúsenosťou spred roka. 

Vtedy, schádzajúc z končiaru Tatier, sme narazili na horský potok, 
ktorého prudký tok vytváral nad kameňmi, ktoré mu bránili 

v rýchlej ceste dolu, vodnú hmlu z jemných kvapiek. 
Pri dotyku so skalami sa kvapky trieštili do nespočítateľného 

množstva nepatrných častíc. Pokračovali sme ďalej 
a po viac než hodinovom zostupe sme sa dostali až k ústiu 

dravého potoka. Splynutím do širšej a hlbšej rieky utíšil 
pôvodné napätie a stmil energiu v rozľahlom vodnom priestore. 

Pokojná hladina zrkadlila modrú oblohu s miznúcimi mrakmi 
i štíty hôr, z ktorých sme sa vrátili. Bola ako oči básnika, 

ktorý v sebe utíšil túžbu z odkrývania, ako symbol života človeka, 
ktorý časom vstupuje do hĺbok neuchopiteľného poznania. 
V dospievaní i mladosti sme plní elánu a často bez ohľadu 

na okolie či brehy berieme v nedočkavosti osud 
do vlastných rúk a presadzujeme svoje plány. Nevedomky, 

v snahe rýchleho presadenia sa, vnášame svojou energiou často 
i napätie a nedorozumenia do spoločného života. 

Zahmlievame tým minulé a uprednostňujeme budúce. 
Keď však s pribúdajúcimi rokmi 

čoraz pokojnejšie vkladáme vlastnú prítomnosť do toku života, 
ktorého sme súčasťou a neodporujeme ochote 

rozširovať zábery myslenia, keď zapojíme do poznania rozum, 
hĺbku duše i chvenie srdca, stanú sa postupne naše oči 
pokojnou hladinou rieky. Zrkadlia to, čo nosíme v sebe. 

Podobne aj v zreničkách Viliama Turčányho bol prítomný 
hlboký pokoj, zmierenie sa so slovom, životom, človekom. 

Po celý život hľadal symbiózu duše i tela, slova a jeho obsahu. 
Porozumel, že doba, do ktorej vchádzame, je síce často plná slov, 

no len máloktoré z nich dokážu naplniť ľudské srdce. 
Sú skôr ako dravá voda prskajúca na všetky strany, vylievajúca sa 

z brehov v zaslepenej viere v svoju silu a energiu. Čím viac sa búri 
a pení, tým viac nám zahmlieva obzor i výhľad. 

Až pokoj v očiach blízkeho človeka nám umožňuje porozumieť, 
že cestou k dosiahnutiu vnútornej harmónie nemôže byť hnev 

a zlosť, ani boj a rozdeľovanie. Až pokojná vnútorná hladina 
dokáže zrkadliť zmysel našich životov, úsilia i práce. 

Tam slová smerujú k vzájomnému porozumeniu, poézia odkazuje 
k presahom rozumu a ľudská energia obdarováva a nezraňuje. 

Tak ako oči básnika, ktorý našiel v sebe vnútorný pokoj.
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Podpisu memoranda predchádzal 
pracovný rozhovor, v ktorom sa 
obaja aktéri zhodli, že kultúra, 
umenie a kreatívne odvetvia pred-
stavujú základný pilier formovania 
spoločenského života v meste 
a kraji. Memorandum preto pod-
písali s cieľom vytvoriť optimálne 
podmienky na kvalitný život obča-
nov a prehĺbiť vzájomnú kooperáciu 
v oblasti kultúry v záujme zvýšenia 
kvality organizovaných kultúrnych 
podujatí a vytvorenia priaznivých 
podmienok ich rozvoja.
Účastníci memoranda budú 
prostredníctvom svojich kultúrnych 
organizácií a pracovníkov pôsobia-
cich vo sfére kultúry spolupracovať 
v oblasti divadelného, literárneho, 
hudobného a vizuálneho umenia, 
ako aj v oblasti muzeológie, gale-
rijnej a knižničnej činnosti. 

udalosti

Memorandum mesta a kraja o spolupráci
Tlačová správa TTSK

Župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a primátor mesta Trnavy Peter Bročka 
podpísali 23. februára 2018 v priestoroch Úradu TTSK Memorandum o spolupráci v oblasti kultúry, 
umenia a kreatívnych odvetví.

Suma je v porovnaní s predchá-
dzajúcimi rokmi o polovicu nižšia. 
Kým v rokoch 2016 a 2017 mali 
občania každej mestskej časti 
k dispozícii 20 000 eur, tento rok 
môžu počítať len so sumou 10 000 
eur. Zníženie rozpočtu zodpovedá 
nízkemu záujmu väčšiny výborov 
mestských častí o  využitie fi-
nančných prostriedkov na návrhy 
komunitných projektov, ktoré by 
mali byť charakteristické priamym 
zapojením občanov aj do ich rea-
lizácie.  
Vzhľadom na to, že v pilotnom 
roku 2016 štartovali participatív-

ne aktivity VMČ s oneskorením, 
finančné prostriedky na projekty 
boli presunuté do roku 2017. Aj keď 
niektoré VMČ nevyčerpali svoje po-
diely, zvyšné sumy sa už do ďalších 
rokov presúvať nebudú. 
Najaktívnejšie mestské časti boli 
Trnava – juh (Linčianska) a Trnava 
– Modranka, ktoré dokázali v ro-
koch 2016 a 2017 zužitkovať na 
realizáciu komunitných projektov 
v prospech svojich obyvateľov celú 
sumu z rozpočtu mesta. 
Ku komunitným projektom presu-
nutým z roku 2016 do roku 2017 
patrila napríklad spoločná akcia 

výborov mestských častí Linčian-
ska a Trnava – stred (staré mesto, 
Špíglsál), spočívajúca vo vydezin-
fikovaní a vybielení železničného 
podchodu na Dohnányho ulici, na 
ktorej sa aktívne podieľali dobro-
voľníci. Na rok 2017 boli presunuté 
aj inštalácie domčeka na náradie 
na Coburgovej 60 – 70 a bez-
pečnostnej kamery napojenej na 
mestskú políciu v kostole, ktorá má 
zabrániť nárastu krádeží bicyklov. 
K zrealizovaným minuloročným 
akciám VMČ Trnava – juh patrí 
napríklad odstránenie prašiakov 
a následná úprava terénu alebo 

Aj v tomto roku môžu obyvatelia mestských 
častí realizovať komunitné projekty
Už tretí rok sa môžu občania Trnavy aktívne podieľať na zlepšovaní života v našom meste prostred-
níctvom participatívneho rozpočtu a participatívneho plánovania. Ďalšou možnosťou ako skrášliť či 
ozdraviť životné prostredie, posilniť susedské vzťahy a rozvíjať kultúrnospoločenské dianie v jednotli-
vých lokalitách mesta sú komunitné projekty výborov mestských častí (VMČ). Na ne vyčlenila mestská 
samospráva v tohtoročnom rozpočte čiastku 60 000 eur. 

(eu) foto: T. Moťovský
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typický komunitný projekt sídlisko-
vého festivalu na Linčianskej, ktorý 
sa uskutočnil 16. septembra 2017 
pod názvom Spájame sily. Záujem 
o participáciu na veciach verejných 
na „Linke“ prejavili nielen mladí, ale 
aj seniori, ktorí predložili projekty 
ozvučenia a inštalovania klimatizácie 
v klube dôchodcov s cieľom zvýšiť 
úroveň kultúrnych a spoločenských 
aktivít klubu. 
Na rôzne vekové skupiny obyvateľov 
boli zamerané aj komunitné projekty 
v Modranke. Rozšírenie možností 
zimného športovania detí aj dospe-
lých riešil projekt Poďme spolu von, 
ktorý spočíval v zabezpečení správ-
cu klziska v areáli tamojšej základnej 
školy. Uskutočnili sa viaceré akcie 
pre deti, dospelých aj seniorov ako 
detský karneval, letná grilovačka či 
kultúrnospoločenská akcia spojená 
s varením guláša pod názvom Na 
veku nám nezáleží.
Bezpečnosť detských hier zvýši-
la oprava poškodeného povrchu 
ihriska a chodníka v areáli školy. 
Podmienky na šport a kultúru 
zlepšili projekty výmeny a opravy 
svietidiel v telocvični športového 
areálu a opravy pódiového osvetle-
nia v kultúrnom dome, kde sa ná-
sledne uskutočnil vianočný koncert 
Art music orchestra.
Komunitný projekt bistra v Uni-
verzitnom parčíku, ktorý predložil 
VMČ Trnava – stred, nebol zreali-
zovaný. 
Členovia VMČ Trnava – západ 
sa rozhodli venovať 15 000 eur 
zo svojho podielu na zakúpenie 
a osadenie hracích prvkov na 

detskom ihrisku na Ulici Andreja 
Kubinu.
VMČ Trnava – sever mal v úmysle 
revitalizovať trafostanicu na Poš-
tovej ulici, ale vlastníčka objektu 
Západoslovenská distribučná a. s. 
so zásahmi do budovy nesúhlasila. 
Ďalším projektom tejto mestskej 
časti bolo doplnenie osvetlenia 
Na hlinách 50 – 55, ktoré sa však 
napokon zrealizuje v tomto roku 
z inej rozpočtovej položky v rámci 
celkovej rekonštrukcie verejného 
osvetlenia.
VMČ Trnava – východ zorgani-
zoval grilovačku s občanmi na 
sídlisku Družba. V pláne bolo 
aj obstaranie, nákup a osadenie 
lavičiek a smetných nádob vo 
vybraných dvoroch na Tehelnej 
a Clementisovej ulici. Do verejnej 
obchodnej súťaže sa neprihlásil 
žiaden uchádzač, ďalšia súťaž sa 
už z časových dôvodov neusku-
točnila. Najväčšiu čiastku venoval 
tento VMČ na nákup a osadenie 
protizápachových klapiek, výme-
nu uličných kanalizačných vpus-
tov a vybudovanie obrubníkov na 
parkovisku na Starohájskej ulici. 
Mnohé podnety mestských častí 
sa síce zameriavali na skrášlenie 
okolia alebo zlepšenie životných 
podmienok, ale svojím charakte-
rom nenapĺňali podstatu komu-
nitných projektov. Občania budú 
mať opäť v tomto roku možnosť 
využiť podiel svojej mestskej časti 
na realizáciu originálnych a krea-
tívnych nápadov ako zlepšiť ži-
votné prostredie, spájať komunitu 
a zintenzívniť kultúrnospoločen-

Udeľovanie 
ocenení 
mesta Trnavy 
významným 
osobnostiam
Návrhy na udelenie ocenení 
mesta Trnavy významným 
jednotlivcom za rok 2017 
schválili poslanci mestského 
zastupiteľstva na svojom 13. 
februára 2018 na svojom 25. 
riadnom zasadnutí. Sláv-
nostné zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva spojené 
s odovzdávaním ocenení sa 
uskutoční tradične v prvú 
marcovú nedeľu 4. marca 
2018 o 16. hodine v sále 
Marianum na Hollého ulici 
v Trnave.
Čestné občianstvo mesta 
Trnavy bude udelené Mons. 
Jánovi Pavčírovi za dlhoročné 
služby v trnavskej arcidie-
céze a in memoriam MUDr. 
Františkovi  Vaverčákovi za 
jeho dlhoročnú činnosť na 
gynekologicko-pôrodníckom 
oddelení nemocnice v Trnave.
Nositeľmi Ceny mesta Trnavy 
sa stanú Mgr. Jozef Šelestiak 
za fotografickú, publicistic-
kú a vydavateľskú činnosť, 
Blažej Vittek za propagáciu 
Trnavy prostredníctvom 
umeleckej a dokumentárnej 
fotografie a in memoriam 
Mgr. Mikuláš Fehér za celo-
životnú prácu dramaturga, 
umeleckého šéfa a riaditeľa 
Divadla pre deti a mládež 
v Trnave.
Uznanie za zásluhy o rozvoj 
a reprezentáciu mesta Trnavy 
dostanú Mgr. Daniel Čapko-
vič za reprezentáciu Trnavy 
v oblasti hudby a operného 
spevu a Karol „Patino“ Do-
biaš za výnimočné športové 
úspechy v trnavskom aj vr-
cholovom futbale.  

udalosti



2 Novinky z radnice 3marec 2018

Mesto Trnava má už realizačný 
projekt móla pripravený. Vypra-
covaný je v súlade so zákonom 
o ochrane prírody a krajiny a kon-
zultovaný so správou CHKO Malé 
Karpaty. Jeho hlavným cieľom je 
nielen vytvorenie turistickej atrak-
cie, ale aj podpora ochrany územia 
a jeho biodiverzity. Súčasťou reali-
zácie bude doplnenie chránených 
rastlín a vybudovanie náučného 
chodníka na podporu informova-
nosti o chránenom území. 
„Mesto ma záujem chrániť prírod-
né bohatstvo aj zavádzaním opat-
rení, ktoré korigujú pohyb návštev-
níkov a dispozične členia priestor, 
aby každá zóna mala svoje využitie 
na rekreáciu, šport, chov rýb a re-
kreačné rybárčenie či záhradkárske 
aktivity. Zároveň chceme podporiť 
využívanie parku a lesoparku v du-
chu trvalo udržateľného rozvoja 
a ochrany zelenej a modrej in-
fraštruktúry vrátane adaptácie na 
zmeny klímy,“ povedala projektová 
manažérka z útvaru projektového 
manažmentu mestského  úradu 
Gabriela Repová. 
Drevené mólo v tvare kružnice 
vychádza z idey kvapky padajúcej 
na vodnú hladinu. Lávka je rozde-
lená na dve časti. Prvú časť majú 
tvoriť prístupové móla z plávajú-
cich pontónových segmentov, ktoré 
spoja pevnú drevenú časť lávky so 
západným a východným brehom. 
Samotné mólo bude obkolesovať 
kvitnúcu vodnú záhradu s plo-
chou 1724 m2 osadenú vodnými 

rastlinami koreniacimi na dne ako 
sú napríklad lekníny, leknica žltá, 
močiarka vodná a i. Doplnia ich 
plávajúce mokrade vysadené žltý-
mi bahennými kosatcami, nezá-
budkou bahennou, pálkou a ďalší-
mi vodnými a vlhkomilnými rastli-
nami. Výškový akcent majú dodať 
tri stromy, pravdepodobne vhodné 
druhy vŕb alebo jelší zasadené 
z vonkajšej strany kruhu v bójach 
či v kvetináčoch na dne rybníka. 
Špecifikácia rastlinného materiálu 
a spôsob vysadenia stromov budú 
ešte upravené podľa hĺbky rybníka 
v tejto časti.
Porast hrádze si, samozrejme, 
zachová svoj prírodný charakter. 
Projekt však uvažuje o rozšírení 
a doplnení vlhkomilných bylinných 
pobrežných rastlinných spoločen-
stiev a mokradí. Projekt sa má stať 
súčasťou siete cyklotrás a ďalších 

prechádzkových komunikácii 
a rekreačných plôch pre peších. 
Plánované cyklotrasy mestská 
samospráva postupne realizuje 
z Integrovaného regionálneho ope-
račného programu na roky 2014 
– 2020 s finančnou spoluúčasťou 
mesta. 
Ak Mesto Trnava uspeje o žiados-
ťou o nenávratný finančný prí-
spevok z  programu cezhraničnej 
spolupráce INTEREG V - A SK 
- CZ na realizáciu móla v Kamen-
nom mlyne, budeme prinášať 
priebežné informácie aj o samot-
nej realizácii projektu. Partnerom 
Trnavy by v tom prípade malo byť 
opäť mesto Břeclav, podobne ako 
v projekte Spoznajme naše mestá 
– Trnava a Břeclav, v rámci ktoré-
ho bol obnovený päťmetrový úsek 
severnej strany mestského opev-
nenia s vežou.  

Kamenáč môže byť atrakciou pre turistov  
Trnava môže mať onedlho podobnú prírodnú turistickú atrakciu ako Chodník korunami stromov 
v Bachledovej doline, Bobria hrádza v Kuchyni alebo Stezka korunami stromů na vrchu Kramolín u Lip-
na nad Vltavou. Ak sa mestskej samospráve podarí získať nenávratný finančný príspevok z európskych 
zdrojov, nad hladinou horného rybníka v Kamennom mlyne vznikne unikátne vyhliadkové kruhové mólo 
s vodnou záhradou uprostred. 

(eu)

ské dianie v konkrétnych lokali-
tách. Svoje podnety môžu predlo-
žiť poslancom aj na zasadnutiach 
VMČ. Termíny týchto stretnutí sú 
zverejňované na webstránke mes-
ta v sekcii samospráva / výbory 
mestských častí. Požiadavky ako 
vybudovanie chodníka, výsadba 

stromov a živých plotov, inšta-
lovanie alebo oprava verejného 
osvetlenia či osadenie mobiliáru 
môžu byť zaradené a zrealizova-
né aj z bežného rozpočtu mesta. 
Výbory mestských častí zložené 
z volených zástupcov – poslan-
cov aj občanov, môžu tieto po-

žiadavky formulovať pri príprave 
mestského rozpočtu v zmysle 
svojho poslania, ktorým je okrem 
iného „...uplatňovanie potrieb, 
záujmov a podnetov občanov 
v orgánoch mesta“ (trnava.sk / 
samospráva / výbory mestských 
častí).  

udalosti
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„Cieľom mestskej samosprávy 
je podpora udržateľnej mobility 
v našom meste. Zvýšením počtu 
bezpečných parkovacích miest pre 
bicykle chceme motivovať občanov 
a návštevníkov Trnavy, aby viac vy-
užívali environmentálne priaznivej-
šie dopravné prostriedky, či už pri 
dochádzaní do zamestnania, alebo 
pri trávení voľného času. Parkovací 
dom bude zaisťovať automatický 
príjem, evidenciu, skladovanie, mo-
nitorovanie a výdaj bicyklov. Nad-
väzujú naň aj ďalšie pripravované 
projekty ako budovanie cyklotrás 
alebo bikesharing, ktoré budú sú-
časťami ucelenej, bezpečnej, rých-
lej a priamej siete segregovaných 
mestských cyklotrás,“ povedala 
projektová manažérka Zuzana Beti-
nová z útvaru projektového manaž-
mentu Mestského úradu v Trnave.
Parkovací dom, ktorý bude k dis-
pozícii 24 hodín denne, má mať 
kapacitu na bezpečné uskladnenie 
sto dvadsiatich bicyklov so štan-
dardným vybavením ako sú prilby, 
cyklistické tašky, zrkadlá, svetlá, 
košíky či detské sedačky. Situovaný 
bude medzi železničnou a auto-
busovou stanicou s napojením na 
existujúcu cyklotrasu. 
Inšpiráciou pre naše mesto boli 
viaceré úspešne zrealizované 
projekty v zahraničí a pozitívne 
skúsenosti z ich využívania. Parko-
vacie veže pre bicykle začali stavať 
v Českej republike ako prví v Eu-
rópe v roku 2013 v Hradci Králové, 
kde v roku 2015 pribudla ďalšia, 
po jednej majú v Přerove, Pardu-
biciach, Třinci a Lysé nad Labem 
a čoskoro pribudnú ďalšie v part-

nerskom meste Břeclavi, v Hodoní-
ne, Litoměřiciach a Poděbradoch. 
Mesto Trnava podalo žiadosť o ne-
návratný finančný príspevok na 
výstavbu automatického parkova-
cieho domu pre bicykle už v marci 
2017 a súčasne začalo pripravovať 
podklady na verejné obstarávanie 
dodávateľa, ktoré sa uskutočnilo 
v auguste minulého roku. Vzhľa-
dom na skutočnosť, že sa prihlásil 
len jeden uchádzač, súťaž bola 
zrušená. Na základe písomného 
súhlasu riadiaceho orgánu IROP 
s posunutím termínu realizácie 
projektu pripravuje mestská sa-
mospráva nové verejné obstará-
vanie, ktoré sa plánuje uskutočniť 
v máji tohto roku. „V prípade, že 
bude úspešné, dodávateľ zároveň 
spracuje projektovú dokumentáciu 
podľa stanovenej technickej špeci-
fikácie,“ doplnila Andrea Hudcovi-
čová z odboru investičnej výstavby. 
Výstavba parkovacieho domu by 
sa potom mohla začať už na jeseň, 
celková dĺžka realizácie je naplá-
novaná na 13 mesiacov. 

Stavba parkovacieho domu pre 
bicykle sa možno začne na jeseň

(eu) foto: biketower.cz

Trnava už čoskoro môže byť prvým mestom na Slovensku s auto-
matickým parkovacím domom pre bicykle. Verejné obstarávanie na 
dodávateľa sa má uskutočniť v máji a ak bude súťaž úspešná,  na 
jeseň sa môže začať výstavba. Na realizáciu projektu získalo Mesto 
Trnava v októbri minulého roka nenávratný finančný príspevok z In-
tegrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP) 
vo výške 505 319 eur, pričom z mestského rozpočtu bude na tento 
účel vynaložená čiastka viac ako 26 000 eur.

Mesto Trnava a Právnická fakulta 
Trnavskej univerzity v Trnave (PF 
TU v Trnave) pokračujú aj tento 
rok v spolupráci pri poskytovaní 
bezplatných právnych informácií 
pre občanov. Právna klinika bude 
pre občanov mesta Trnavy otvo-
rená do 3. mája každý štvrtok od 
13.00 do 16.00 h v priestoroch 
bývalého športového obchodu 
naľavo vedľa vchodu do Mest-
ského úradu na Trhovej 3. 
Počas zimného semestra 2017/
2018 sa podarilo poskytnúť 
všeobecnú právnu informáciu 
v priemere desiatim občanom 
Trnavy za týždeň. Vo väčšine 
prípadov šlo o občianskopráv-
ne veci, ktoré sa týkali najmä 
vyživovacej povinnosti rodičov 
k deťom, úpravy výkonu ro-
dičovských práv a povinností, 
susedských sporov, spotrebiteľ-
ského práva, otázok spojených 
s vlastníckym právom, ochranou 
osobnosti, zmluvným a bytovým 
právom.
Právna klinika má za cieľ posky-
tovať iba základné informácie 
pre riešenie životných situácií, 
ktoré majú uľahčiť ďalšie rozho-
dovanie v danej veci. Pomoc je 
poskytovaná vo forme písomnej 
informácie alebo ústnej konzul-
tácie. Zodpovedné osoby a štu-
denti PF TU v Trnave pôsobiaci 
v Právnej klinike sú povinní 
zachovávať mlčanlivosť o práv-
nych problémoch občanov 
a dodržiavať pravidlá ochrany 
osobných údajov.
Hlavným cieľom Právnej kliniky 
je vytvoriť priestor na vzájomnú 
pomoc medzi študentmi práva 
a občanmi Trnavy. Študenti PF TU 
na jednej strane môžu pod dozo-
rom zodpovednej osoby v praxi 
aplikovať poznatky, ktoré získajú 
štúdiom, a na druhej strane ob-
čania Trnavy sa môžu bezplatne 
zorientovať v základnej právnej 
stránke svojho problému a získať 
informácie o možnom ďalšom 
postupe pri jeho riešení. 

Právna klinika 
pokračuje v činnosti
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Trnavská arcidiecézna charita 
(TTADCH) v spolupráci s Mestom 
Trnavou pripravila projekt Hlinený 
dukát ako jeden z nástrojov pomoci 
ľuďom v hmotnej núdzi a bez stre-
chy nad hlavou. Od 12. februára 
2018 je možné zakúpiť dukát za 
jedno euro v charite na Hlavnej ulici, 
u informátora na radnici i Mestskom 
úrade na Trhovej ulici a v informač-
nom stredisku v mestskej veži. Od 
marca by mala byť kúpa dukátov 
možná aj v kostoloch.
Hlineným dukátom môžu Trnavča-
nia podľa vlastného uváženia obda-
rovať človeka v núdzi a zároveň ho 
nasmerovať do charitného Centra 
pomoci človeku na Hlavnú ulicu 43, 

kde zaň dostane konzervu s mäsom 
alebo rybami, paštétu, napolitán-
ku, čokoládu a teplý nápoj. Týmto 
spôsobom sa vytvára alternatíva 
pre žobrajúcich, ktorí často peniaze 
vymieňajú za alkohol alebo drogy. 
Pomôže to aj vyriešiť dilemu mno-
hých ľudí, ktorí chcú podať pomoc-
nú ruku, ale často uvažujú o tom, 
kde ich peniaze skončia a či naozaj 
niekomu pomôžu.
Na začiatok bolo vyrobených 500 
dukátov podľa návrhu Ľudovíta Hor-
níka z Cífera. Za potravinovú pomoc 
môžu žobrajúci denne vymeniť 
v Centre pomoci človeku na Hlavnej 
ulici dva dukáty. Hlad je iba jeden 
z množstva problémov, ktoré ľudí na 

ulici trápia, ale cieľom tejto pomoci 
môže byť človek, ktorý sa práve vďa-
ka nej odrazí od dna. Pre TTADCH je 
hlinený dukát aj jedným z nástrojov 
na podchytenie ľudí, ktorí by sa inak 
k nim do charity nedostali. Tým, že 
v snahe vymeniť dukát za materi-

(mkv, at)

Projekt proti závislostiam žobrajúcich ľudí 
Prostredníctvom hlineného dukáta môžeme podporiť núdznych bez rizika, že darované peniaze minú 
na alkohol alebo drogy. Okrem znaku charity je na ňom svätý Martin, ktorý sa podelil o polovicu 
svojho plášťa s nemajetným.

Skupina Dospelé deti alkoholikov 
je určená pre tých, ktorí vyrastali 
v chaose a nebezpečenstve alko-
holizmu, workoholizmu, nábožen-
ského fanatizmu, hypochondrie, 
sadizmu či sexuálneho zneužíva-
nia, duševnej choroby, perfekcio-
nizmu a inej dysfunkcie. V skupine 
sa každý, koho sa tento problém 
dotýka, dozvedá o probléme vyras-
tania v závislej rodine a o možných 
dôsledkoch v dospelom živote.
Dospelé deti alkoholikov zisťu-
jú, že majú spoločných niekoľko 
vlastností, ktoré sú dôsledkom 
vyrastania v alkoholickej či inak 
dysfunkčnej domácnosti. Vyvi-
nul sa u nich pocit izolovanosti, 
napätia v prítomnosti iných, naj-
mä autoritatívnych osôb. Aby sa 
ochránili, snažili sa iným zavďačiť, 
hoci pritom stratili svoju vlastnú 
identitu. Akúkoľvek osobnú kritiku 

si mylne vykladali ako hrozbu. Buď 
sa sami stali alkoholikmi, uzatvorili 
sobáš s alkoholikom, alebo oboje. 
Prípadne si našli inú kompulzívnu 
osobnosť, ako napr. workoholika, 
aby naplnili svoju chorobnú potre-
bu po opustení.  
Svoje životy žijú z pozície obetí. 
Majú extrémny zmysel pre zodpo-
vednosť, zaoberajú sa radšej iný-
mi, ako sebou samými. Pocit viny 
prežívajú vždy, ak sa postavia sami 
za seba. Preto radšej reagujú na 
ostatných, než by vyvíjali aktivitu, 
teda nechajú iných, aby prevzali 
iniciatívu. Dospelé deti alkoho-
likov sú závislé osobnosti, desia 
sa opustenia a sú ochotné urobiť 
takmer čokoľvek, aby si udržali 
vzťah a nemuseli byť opustené. 
Pritom si neustále vyberajú nestále 
vzťahy, pretože zodpovedajú vzťa-
hom, ktoré poznajú z detstva.

Tieto symptómy závislosti prebe-
rajú bez toho, že by sa museli do-
tknúť alkoholu. Ako deti sa naučili 
svoje pocity popierať a ako dospelí 
zasa uchovávať ich pochované. 
V dôsledku tohto návyku si za-
mieňajú lásku so súcitom a majú 
sklony milovať tých, ktorých môžu 
zachraňovať.
Skupina Dospelé deti alkoholikov 
je otvorená svojpomocná skupina, 
do ktorej môže prísť každý, koho 
sa táto téma dotýka. Aj pre vás sa 
môže stať bezpečným miestom 
na slobodné vyjadrenie svojich 
zranení a strachov, ktoré si nesie-
te z minulosti. Skupina môže byť 
tiež cestou zastavenia sebaľútosti 
a zmierenia sa s tým, čo sa vám 
v živote stalo. Iba cez seba je mož-
né odvaliť bremeno, ktoré vám 
nepatrí. 

PaedDr. Ľubica Hornáčková, OZ Otvorené srdce

Pomáhame dospelým deťom alkoholikov 
Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce v Trnave ako jediné zariadenie svojho druhu už štvrtý rok 
poskytuje poradenstvo a psychoterapiu aj pre rodinných príslušníkov závislých. Skupina Dospelé deti 
alkoholikov sa stretáva každú druhú a štvrtú stredu v mesiaci vždy o 17.15 h v priestoroch krízového 
centra na 1. poschodí Mestskej polikliniky na Starohájskej ulici.
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Cieľom našej dnešnej prechádz-
ky históriou trnavskej nemocni-
ce je gynekologicko-pôrodnícke 

oddelenie. Založené bolo v roku 
1939 a spočiatku umiestne-

né v priestoroch niekdajšieho 
očného oddelenia. Malo vždy 

samostatnú operačnú a pôrod-
nícku sálu. Prvým prednostom 

tohto oddelenia bol Elemír 
Nemec, priekopník v oblasti 

pôrodníctva na Slovensku. Za-
čiatkom 50. rokov bol oddelenie 
istý čas bez prednostu, vystrie-
dalo sa tu niekoľko odborníkov 

zväčša z bratislavských pra-
covísk a začas tu pôsobili ako 
prednostovia Jozef Vajda a Ján 

Magát. Od 1. februára 1954 bol 
na 27 rokov prednostom 

František Vaverčák.

V tom čase bolo oddelenie pre-
miestnené na prvé poschodie 
interného pavilónu. Postupne bola 
vybudovaná aj sieň poradní pre 
rodičky i matky a vybudovala sa aj 
sieť ambulancií. Okrem odborného 
rastu lekárov, pokrokov medicíny 
a zlepšovania prístrojového vyba-
venia sa čoraz viac vzdelávali aj 
pôrodné asistentky a nahradzovali 
„ceduľové“ babice, ktoré dovtedy 
pôsobili priamo v teréne. V časoch 
priestorových problémov bolo 
v prevádzke nielen oddelenie v tr-
navskej nemocnici, ale aj pôrod-
nica v Smoleniciach, ktorú viedol 

lekár Šimon Podolan. Na gyne-
kologicko-pôrodníckom oddelení 
vtedajšieho OÚNZ Trnava okrem 
prednostu Františeka Vaverčáka 
pôsobili celé desaťročia ako lekári 
Anton Lacúška, Ladislav Žoldoš, 
Zlatica Macková, Anna Ilavská, Eva 
Bigalová, Juraj Ugor, Emil Odnoga 
a ďalší. 
Jedným z lekárov, ktorí prišli na 
toto oddelenie v 60. rokoch a spo-
lupracujú s ním dodnes, je gyne-
kológ Július Chramec (nar. 5. mar-
ca 1943 v Mýte pod Ďumbierom). 
Po maturite v Brezne absolvoval 
v roku 1966 Lekársku fakultu UK 
v Bratislave. O rok na to nastúpil 
ako lekár na gynekologicko-pôrod-

nícke oddelenie v OÚNZ Trnava, 
v rokoch 1980 – 90 bol zástupcom 
primára oddelenia, v rokoch 1990 
– 94 primárom a v rokoch 1994 
– 2015 prednostom Gynekologic-
ko-pôrodníckej kliniky FN Trnava. 
Július Chramec bol aj pedagogicky 
aktívny na Fakulte zdravotníctva 
a sociálnej práce Trnavskej uni-
verzity. Podobne aj jeho manželka 
pracovala v oblasti medicíny a bo-
la detskou lekárkou.

 V akom rodinnom prostredí 
ste vyrastali? Čo vás nasmero-
valo k medicíne?
- Narodil som sa v Mýte pod 
Ďumbierom, čo je v posledných 

Tam, kde prichádzajú na svet Trnavčania
Martin Jurčo, foto: autor a archív 

álnu pomoc prídu, prekročia istú 
pomyselnú čiaru k záujmu o riešenie 
svojich problémov. 
Jedným z „účinkov“ hlineného du-
kátu môže byť napríklad nepriama 
eliminácia závislostí u žobrajúcich. 
Zároveň však dukát pomáha aj proti 
takému nežiaducemu javu, ako je 
žobranie pre pasáka. Pasáci po-
trebujú peniaze, nie dukáty, preto 
sa prostredníctvom tohto projektu 
môže znížiť miera zneužívania ľudí 
v núdzi na žobranie. Treba však 
upozorniť tých, ktorí sa dukáty roz-

hodnú kúpiť a darovať, že v prípade 
človeka zneužívaného na žobranie 
sa môžu stretnúť aj s veľmi nega-
tívnou reakciou na svoj dar. Samo-
zrejme, takáto situácia nikomu nie je 
príjemná, ale na druhej strane po-
máha odlíšiť tých, ktorí pomoc po-
trebujú, od tých, ktorí ju zneužívajú.
Nie každý, kto potrebuje pomoc, 
však dokáže prísť pred kostol a „na-
tiahnuť ruku“. Mnohí z nás by radi 
podporili aj tých núdznych ľudí, ktorí 
sa ostýchajú žobrať. Na základe 
dohody s Mestskou políciou Mesta 

Trnavy preto môžeme zakúpené 
dukáty dať aj príslušníkom mest-
skej polície, ktorí vďaka svojej práci 
najlepšie poznajú ľudí bez domova 
a môžu im poskytnúť potrebnú po-
moc priamo na ulici. 
Najlepšie by však bolo, keby sme 
dokázali v sebe prekročiť „komfortnú 
zónu“ a vykročili s hlineným du-
kátom a teplým slovom k človeku, 
ktorý by takúto pomoc podľa nás 
potreboval. 
Podrobnejšie informácie na hline-
nydukat.sk

Júlus Chramec
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rokoch veľmi známa turistická 
destinácia. V našej rodine sme 
boli piati súrodenci, ale z manžel-
stva mojej matky a otca som bol 
jedináčik. Rodičia boli pôvodne 
vdovci s deťmi, napokon sa dali 
dohromady a narodil som sa im ja. 
Medzi matkou a otcom bol veľký 
vekový rozdiel, ako aj medzi mnou 
a mojimi nevlastnými súrodenca-
mi. Bol som teda akoby jedináčik, 
starali sa o mňa najmä moje ses-
try. Otec pracoval 40 rokov vo vte-
dajších Švermových železiarňach 
ako hutník a mama bola domácou. 
K medicíne ma nasmeroval kama-
rát, s ktorým sme v mojej rodnej 
obci pestovali šport, kultúru a ďal-
šie aktivity. Tento kamarát neskôr 
študoval v Prahe medicínu. Často 
sme sa stretávali a rozprával mi 
svoje zážitky z praxe medika, čo 
bolo veľmi fascinujúce. Motivoval 
ma skúsiť medicínu, aj keď pô-
vodne som chcel študovať chémiu 
rovnako ako rad mojich kamará-
tov, ktorí sa stali chemickými inži-
niermi. Šiel som teda na medicínu 
a s týmto mojim kamarátom sme 
sa stretli už ako lekári. On bol 
prednostom gynekologicko-pô-
rodníckeho oddelenia nemocnice 
v Lučenci a ja primárom v Trnave.
 Pochádzali ste zo stredného 
Slovenska, odkiaľ bolo asi bliž-
šie ísť študovať do Martina ako 
do Bratislavy.
- V roku 1963 sa zriadilo detašo-
vané pracovisko Lekárskej fakulty 
UK v Martine. Takže najprv som 
študoval všeobecné lekárstvo 
v Bratislave a po tomto rozdelení 
fakulty som pokračoval v Martine. 
Učili tam najmä pedagógovia z UK 
v Bratislave. Poznal som napríklad 
takých profesorov, ktorí ešte zakla-
dali lekársku fakultu v Bratislave, 
napríklad chirurg Konštantín Čár-
sky, v pôrodníctve veľký odborník 
Anton Ponťuch. V tom čase ešte 
pôsobil v Martine aj profesor Pavol 
Šteiner, ktorý ako prvý robil poku-
sy operovať srdce a cievy. 
 Vaša manželka je z Trnavy, 
možno práve preto ste sa stali 
najprv Trnavčanom a hneď nato 
aj lekárom našej nemocnice. 

Špecializácia na gynekológiu 
a pôrodníctvo prišla až potom? 
- Pôrodníctvo a gynekológia sa mi 
páčili, no nejako špeciálne som 
k týmto disciplínam neinklinoval. 
Pôvodne som v Trnave chcel robiť 
neurológiu. Tam však voľné miesto 
nebolo, ale bolo na gynekológii. 
Tak som sem prišiel akoby na 
skúšku, a zostal som dodnes.  
 Od roku 1982 sa vaše odde-
lenie nachádza celkom v zadnej 
časti areálu nemocnice, vtedy 
ste boli na začiatku. Gyneko-
lógia bola na prvom a druhom 
poschodí dnešného interného 
oddelenia, hneď v prvej nemoc-
ničnej budove od vchodu vľavo.
- Prvé poschodie bolo šestonede-
lie, v rohu budovy tvaru do L bola 
pôrodnica a pôrodná sála. Bolo 
tam 40 gynekologických postelí 
a takisto aj pôrodníckych. Bolo 
to veľké oddelenie tohto typu na 
Slovensku. Napríklad v roku 1969 
bolo toľko pôrodov ako v roku 
1999, teda 1 400. Medzitým sme 
prekonali špičky tzv. Husákových 
detí, keď sme mali ročne okolo 
3 500 pôrodov. Cisárskych rezov 
v roku 1969 sa robilo 2,8 percen-
ta, o štyridsať rokov neskôr, teda 
v roku 1999, to bolo už 28 percent 
a niekedy sme išli aj na 30 per-
cent. Novorodenecká úmrtnosť 
bola v roku 1969 zhruba 23 pro-
mile. Z tisíc detí sa asi 23 narodilo 
mŕtvych alebo hneď zomrelo. 

V roku 1999 to boli 3 promile, teda 
významne sa toto negatívum po-
darilo znížiť. Postupne išlo všetko 
dopredu ako išiel pokrok v tomto 
odbore a v medicíne ako takej.
 Už v tom čase, keď ste v 60. 
rokoch prišli na gynekologicko-
-pôrodnícke oddelenie, bol Fran-
tišek Vaverčák (*3. január 1917 
Spišská Belá †2. október 1988 
Trnava) medicínskym pojmom. 
Práve on ako lekár – gynekológ, 
pôrodník a prednosta oddelenia 
priviedol na svet veľkú časť Tr-
navčanov. V roku 2017 sme si 
pripomenuli sto rokov od jeho 
narodenia. Zasadil sa tiež o vy-
budovanie nového moderného 
gynekologicko-pôrodníckeho 
pavilónu v trnavskej nemocnici, 
otvorením ktorého sa význam-
ne zlepšili podmienky na prácu 
lekárov a prostredie pre pacient-
ky. 
- Ešte som ani nevedel, kde je 
Trnava a vedel som, že tam robí 
jeden primár, ktorý má 10 detí 
(smiech). Takým pojmom už vte-
dy bol. Druhé známe meno bolo 
meno neskoršieho primára Ladi-
slava Žoldoša. Primár František 
Vaverčák bol odchovancom profe-
sora Štefánika, čo bola stará bra-
tislavská československá pôrod-
nícka škola. Prví lekári boli Česi, 
potom profesor Štefánik a z týchto 
lekárov vzišiel aj primár Franti-
šek Vaverčák. Vyrástol na Spiši, 

Dlhoročný prednosta Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia NsP OÚNZ v Trnave František 
Vaverčák na dobovej fotografii so svojimi deťmi a manželkou.
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a tam sa hovorilo troma jazykmi. 
Vedel plynule po nemecky, naučil 
sa aj slušne po francúzsky. My 
sme vtedy už študovali materiály 
v angličtine, no tá mu veľmi nešla 
do ucha. Bol prísny, a tak aj vy-
chovával svoje deti. Riadil sa hes-
lom: Quidquid agis prudenter agas 
et respice finem. To znamená: 
Všetko, čo robíš, rob s rozvahou, 
a tak, aby si videl koniec. Za dlho-
ročnú prax som sa presvedčil, že 
držať sa tohto hesla bolo preňho 
správne. 
 Aký bol povahou? Prísny, 
komunikatívny? Mal výraz pri-
mára?
- Bol dôstojnej dominantnej posta-
vy. Bol vysoký a urastený a napriek 
veku sa nemenil. Zaujímavé bolo, 
že čím bol starší, tým viac ustupo-
val zo svojej prísnosti. Mal veľmi 
dobrý prístup k pacientkam, a tie 
ho mali veľmi rady. Vedel sa s nimi 
veľmi pekne rozprávať, aj s rôz-
nymi babičkami mladých rodičiek 
v sukniach, ktoré prišli dakde z vi-
dieka. Aj tie ho mali veľmi rady. 
 Tu v pracovni máte maketu 
základného kameňa nového 
gynekologicko-pôrodníckeho 
pavilónu, ktorý sa začal budo-
vať v roku 1975. Bol to pre vás 
významný posun, najmä pokiaľ 
ide o podmienky pre prácu. 
- V januári 1982 sme sa konečne 
presťahovali do nových priestorov, 
veď nový pavilón sa plánoval 25 
rokov. Ešte fungovala pôrodnička 
v Smoleniciach, ale celé oddelenie 
sa postupne presunulo do Trnavy. 
Keďže bola známa populačná ex-
plózia, zaznamenávali sme 3 500 
pôrodov ročne – toľko sa rodí dnes 
na bratislavských klinikách. Boli tu 
veľké priestorové možnosti a veľký 
boom rodenia detí, ktorý trval ešte 
desať rokov. Preto vo veľkej budo-
ve fungovali dve takéto oddelenia 
s dvomi primármi. Primár František 
Vaverčák odišiel do dôchodku už 
o rok skôr, na začiatku roka 1981, 
primárom sa medzitým stal Emil 
Odnoga a primárom druhého od-
delenia bol Ladislav Žoldoš.
 Mali ste možnosť vyvíjať sa 
vo svojom odbore? Postupne sa 

venovať svojim témam ako je to 
dnes?
- Nebolo vtedy také škatuľkovanie 
v odboroch ako teraz, prišlo to 
dobou a vývojom medicíny. V gy-
nekológii sme sa zameriavali na 
všeobecnú oblasť, pôrodníctvo sa 
špecializovalo, napríklad smerom 
k perinatológii. V tom čase sme sa 
už začínali zaoberať okrem kla-
sických medicínskych problémov 
najmä prevenciou. Lekár po prvej 
atestácii mohol zostať v ambu-
lancii alebo ísť na oddelenie. Boli 
rôzne spôsoby vzdelávania, najmä 
v Bratislave, čo som aj využíval.  
Praha, kde boli špeciálne školenia, 
to bolo už pre mňa ďaleko, keďže 
som mal už rodinu. Úzka špeciali-
zácia bola možná po druhej ates-
tácii. Zameral som sa na neplod-
nosť a poruchy plodnosti a na 
urogynekológiu. S kolegom, ktorý 
neskôr emigroval a dnes žije v Ne-
mecku, sme sa snažili ísť dopredu. 
Chceli sme posúvať hranice nášho 
pracoviska trošku vyššie. Primár L. 
Žoldoš sa venoval cytológii a pre-
vencii rakoviny krčka maternice. 
My sme začali vyšetrovať pacient-
ky s poruchami močenia. Hľadali 
sme súvislosti, aby sme vedeli 
príčinne liečiť. 
 Čo ste v tom čase najčastejšie 
liečili? Preventívne metódy v sú-
časnosti a dobrá diagnostika 
isto zmenili ochorenia v tejto 
oblasti.
- Dnes je skladba našich pacien-
tok iná ako bola vtedy. Vtedy boli 
v popredí skôr infekčné choroby 
v tejto oblasti. Neskôr prišli do po-
predia ochorenia spojené s rakovi-
nou ženských orgánov a prsníkov. 
V Trnave sme karcinómy ani neo-
perovali. Začalo sa pomaly až po 
presťahovaní do novej budovy, a to 
operáciami karcinómu vaječníkov. 
Potom sme navštívili pracoviská na 
Slovensku i v zahraničí, kde liečili 
rakovinu radikálne chirurgicky, ako 
bolo vtedy už bežné. Fungovalo to 
tak, že pár našich pacientok išlo 
na pracoviská napríklad do Nitry 
alebo Bratislavy, ktoré operovali 
onkologické ochorenia. Tam sme 
asistovali a učili sme sa operovať. 

V priebehu pätnástich rokov sme 
sa dostali na takú úroveň, že dnes 
v Trnave operujeme vyše sto onko-
gynekologických ochorení ročne. 
Tým sme sa zaradili medzi centrá 
pre diagnostiku a liečbu týchto 
ochorení na Slovensku. Ide o rako-
vinu prsníkov, rakovinu maternice 
a vaječníkov. Za dvadsať rokov 
sme teda postúpili veľmi dopredu. 
Dnes je trendom, že čo sa nevy-
hnutne nemusí operovať, to sa 
neoperuje. Radikálne chirurgické 
operácie znižujú kvalitu života 
pacientok. Snažíme aj my ísť týmto 
trendom. 
 Už sme spomínali že ste sko-
ro polstoročie Trnavčanom, kde 
všade ste sa v Trnave ocitli ako 
obyvateľ nášho mesta?
- Už som Trnavčan, nie som Ho-
rehronec. Stal som sa ním, keď 
som sa do Trnavy oženil. Odišiel 
som v sedemnástich rokoch z do-
mova, odvtedy som k rodičom 
chodil len na návštevu. Adries, kde 
sme bývali, nebolo veľa. Keď som 
prišiel, bývali sme oproti cintorínu 
na Vansovej ulici. Boli tam kefár-
ske závody, vyrábali tam váľandy, 
kreslá, stoličky. Manželkin otec bol 
riaditeľom tohto podniku a bývali 
vo vilke, ktorá sa tam nachádzala. 
Dnes je táto lokalita zastavaná 
inými objektmi. Táto časť Trnavy 
sa mi veľmi páčila, lebo mi pri-
pomínala vidiek. Keď sme išli na 
vlak do Bratislavy, tak poza čin-
žiaky tiekla ešte močovka, ešte tu 
boli rôzne hospodárske objekty. 
Neskôr sme bývali na Hospodár-
skej ulici v nemocničnom byte, 
potom vedľa divadla v priestoroch 
dnešnej banky, kde bol rozsiah-
ly byt, potom v atypickom dome 
vedľa obchodného domu Jednota. 
V súčasnosti bývame v rodinnom 
dome u syna vo Zvončíne. 
 Kde sa narodili vaše deti? 
U vás na pracovisku?
- Všetky moje deti sa narodili v Tr-
nave, aj som s nimi bol pri pôrode. 
Hovorilo sa síce o lekárskom vedení 
pôrodu, ale sestry – pôrodné asis-
tentky boli perfektne pripravené 
a mali výborné skúsenosti. Ale mô-
žem povedať, že som bol pri tom. 

udalosti
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udalosti

Dom je situovaný na jednej z naj-
starších trnavských ulíc. Po vzniku 
mesta a jeho obklopení hradbami 
tvorila dnešná Štefánikova ulica 
severnú časť severojužnej komuni-
kácie, vedúcej od juhu – od Dolnej 
po Hornú bránu v opevnení. Pri-
bližne v strede jej dĺžky sa nachá-
dzalo pôvodné mestské trhovisko 
– dnešné Trojičné námestie, na 
ktorom v pol. 16. stor. vybudovali 
pozorovateľňu, známu ako mest-
ská veža. Skúmaný dom je v poradí 
druhým objektom od mestskej 
veže (prvý dom je Trnavčanom 
známy ako Ľudová škola umenia).
V čase budovania domu na Štefá-
nikovej ulici č. 3 stálo už na území 
obklopenom hradbami viac ako 30 
murovaných domov najstaršieho 
typu a veľké množstvo drevených 
obytných stavieb, patriacich k po-
čiatkom meštianskej zástavby Tr-
navy. Do tejto urbanistickej štruk-
túry začali postupne vnikať domy 
úplne iného typu. Boli to prejazdo-
vé domy, ktoré vznikali postupnými 
prístavbami k najstaršiemu domu. 
Nakoniec prestropili poslednú voľ-
nú časť parcely pri uličnej čiare, 
čím vznikol krytý prejazd. Prejaz-
dový typ domu, ktorý vznikol vyš-
šie opísaným postupným obstavo-
vaním hraníc pozemku, je známy 
z celej Európy. 
Popri ňom sa však Trnave podarilo 
objaviť skupinku šiestich nezvyčaj-
ných domov, ktoré sme už dávnej-
šie označili za samostatný typ, kto-
rý sme nazvali: „prejazdový dom 
s jednorazovo vzniknutým uličným 
krídlom“. Táto skupinka sa pod-
statne líši od bežných prejazdovým 
domov. Ako už z názvu vyplýva, 
celý dom postavili počas jedinej 
stavebnej etapy a zásadný rozdiel 
voči postupne sa rozrastajúcim 

domom spočíval v tom, že prejazd 
nevznikol až ako záverečné prekry-
tie voľnej časti parcely, ale rátalo 
sa s ním už pri výstavbe domu. 
Dom postavili rovnobežne s ulič-
nou čiarou, zatiaľ čo najstarší typ 

domu stál vždy kolmo k ulici, takže 
vedľa neho zostával voľný priestor 
pre vjazd vozov. Z nového posta-
venia domu na parcele vyplynula 
potreba dostať sa vozom z verejnej 
komunikácie na súkromný poze-

Jaroslava Žuffová 

Unikátny trnavský meštiansky dom 
na Štefánikovej ulici 
Dom na Štefánikovej ulici č. 3 si zaslúži našu mimoriadnu pozornosť najmä kvôli dvom hodnotám, 
ktoré ho radia k unikátnym meštianskym domom Trnavy. Prvá tkvie v jeho ojedinelosti ako 
stredovekého typu obytného domu, druhú predstavuje ranobaroková výzdoba jeho klenby.

Pohľad na dom na Štefánikovej ulici č. 3 z ulice, stav v roku 2016, foto: archív Krajského 
pamiatkového úradu Trnava 

Pivnica, stav v roku 2016, v popredí hrubý klenbový pás ako typický znak stredovekého 
prejazdového domu, foto: J. Žuffová

história
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mok priamo cez dom. Vyvolalo to 
nutnosť „vnoriť“ spodné podlažie 
v celej jeho výške pod terén, aby 
nebránilo vjazdu do parcely. Tento, 
už v pravom zmysle slova suterén, 
musel mať dostatočne pevný strop, 
aby váhu vozov uniesol, nemohli to 
zabezpečiť dovtedy aj v pivniciach 
používané drevené trámové stropy. 
Stredovekí stavebníci to vyriešili 
šikovne – prejazdový priestor, t.j. 
miesto, kadiaľ sa cez dom jazdilo 
do dvora, podmurovali v pivnici 
hrubým klenbovým pásom, kto-
rého šírka zodpovedala rozponu 
kolies voza. Zvyšok pivnice mohol 
zostať prekrytý dreveným trámo-
vým stropom, alebo prípadne za-
klenutý klenbami menších hrúbok, 
ako to bolo pri našom skúmanom 
dome. Dom na Štefánikovej ulici 
č.3 sme donedávna považovali 
za súčasť tejto atypickej skupinky 
prejazdových domov (s jednorazo-
vo vzniknutým uličným krídlom), 
a to najmä na základe prítomnosti 
hrubého a širokého klenbového 
pásu v strope suterénu, ako aj 
podľa iných znakov spoločných 
ostatným domom. Avšak po 
podrobnom pamiatkovom vý-
skume sme museli tento náš pred-
poklad zmeniť.
Celý dom pozostáva dnes, podob-
ne ako vo svojich počiatkoch, opäť 
už iba z uličného krídla (a krátkych 
úsekov bočných krídel), ktoré je 
však na rozdiel od pôvodného 
prízemného stavu až dvojposcho-
dové. Prízemie spolu so suterénom 
teda pochádzajú zo stredoveku, 
prvé poschodie z renesancie 
a druhé poschodie vybudovali 
podľa projektu z roku 1929.
Na parcele vznikol v stredoveku, 
priamo pri ulici najskôr prízemný 
a plne podpivničený dom. Pristavili 
ho ku staršej stavbe, susediacej 
s našou od severu (Štefánikova 
ulica č. 4). Bočný múr suseda je 
na obrázkoch č. 3 a č. 4 zobrazený 
čiernobielym šrafovaním. Do sú-
časnosti je pôvodný dom v hmote 
dnešnej stavby takmer kompletne 
zachovaný. Patrí k nemu suterén 
s pôvodnými klenbami, rozprestie-
rajúci sa pod celým uličným kríd-
lom a v prízemí jestvujú podnes 

všetky tri priestory, charakteristické 
pre prejazdový typ domu – pri 
pohľade z ulice je to vľavo najstarší 
obytný priestor, vpravo obchodný 
priestor a medzi nimi prejazdový 
trakt. Dnes sú už všetky 3 priestory 
zaklenuté, pôvodne mali drevené 
trámové stropy. 
Pamiatkový výskum však ukázal, 
že dom pri svojom vzniku mal 
ešte jednoduchší pôdorys, pre-
tože nepozostával z troch, ale 
iba z dvoch priestorov: z ľavého 
obytného a pravého obchodného 

priestoru (sú označené číslami 1 
a 2 na obr. 3). Obchodný priestor 
bol taký veľký, že popri obchodnej 
prevádzke obsiahol aj neskorší 
prejazdový trakt. Ľavý aj pravý 
priestor, ktoré spočiatku tvorili 
celý dom, mali navzájom zhodné 
rozmery: 7 x 6,5 m. Situácia v piv-
nici pod nimi bola však rovnaká 
ako pri typických trojpriestorových 
prejazdových domoch, čo nás 
pomýlilo pri pôvodnom zaradení 
domu do skupiny prejazdovým 
stavieb. V centrálnej polohe stropu 
pivnice sa nachádza hrubý klen-
bový pás (je označený číslom 1 na 
obr. 4),ktorý však v tomto prípade 
nepodopieral podlahu prejazdo-
vého traktu, ale iba podlahu časti 

Pôdorys pivnice, pokus o rekonštrukciu tzv. 
sieňového domu, kresba: J. Žuffová 

Pôdorys prízemia, pokus o rekonštrukciu tzv. 
sieňového  domu, kresba: J. Žuffová

Rekonštrukcia reprezentačnej okennej zostavy pred stredovekou obytnou miestnosťou, 
kresba : M. Kazimír

história
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obchodného priestoru. Vieme teda, 
že do obchodu mohli vchádzať 
priamo z ulice povozy a podľa 
dobových analógií možno nazvať 
takýto obchodný priestor sieňou 
(zvykne sa používať aj z nemčiny 
prevzatý názov „mázhaus“) a celý 
dom domom sieňového typu. 
Priestor vľavo od siene bol jedinou 
obytnou miestnosťou prvého mu-
rovaného domu, kde sa sústreďo-
val bežný život rodiny. Pri nej sme 
sa stretli so zvláštnou technológiou 
budovania stien, doloženou mimo 
Trnavy zatiaľ iba na minimálnom 
počte stavieb na území Slovenska, 

aj to nie na obytných domoch, ale 
iba na hradoch. Ojedinelý princíp 
výstavby takejto obytnej „parádnej“ 
izby a jej následného používania 
je však dobre známy z českého 
prostredia ako z hradnej, tak aj 
z meštianskej architektúry. Obytnú 
miestnosť predstavíme na príklade 
nášho domu: na mieste plánovanej 
obytnej miestnosti vytvorili na mu-
rovaných stenách suterénu najskôr 
z dreveného debnenia „klietku“. 
Zhotovili ju tak, že vo všetkých 
kútoch budúcej miestnosti vztýčili 
dvojice voči sebe kolmých fošní. 
Ku kútovým podporám následne 

Unikátna ranobaroková klenba nad obytnou miestnosťou v prízemí uličného krídla, foto: J. Žuffová

Erb zakomponovaný do výzdoby klenby, foto: J. Žuffová 

ľudia 
a udalosti
 2. 3. 1558 – V Slovinsku 
sa narodil hlavný spolupra-
covník kardinála Pázmaňa pri 
zakladaní Trnavskej univerzity 
a jej prvý rektor JURAJ DOB-
RONOCKÝ, jezuitský pedagóg 
a cirkevný historik, ktorý um-
rel v Trnave (460. výročie). 
 3. 3. 1923 – V Trnave za-
ložili Miestny odbor Matice 
slovenskej, ktorého prvým 
predsedom bol spisovateľ 
a dramatik Ferko Urbánek (95. 
výročie). 
 5. 3. 1943 – V Mýte pod 
Ďumbierom sa narodil lekár, 
gynekológ a pôrodník JÚLIUS 
CHRAMEC, primár, prednosta 
Gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia Fakultnej nemocni-
ce v Trnave, odborný asistent 
a člen Vedeckej rady Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej práce 
Trnavskej univerzity (75. naro-
deniny).
 8. 3. 1938 –V Trnave sa 
narodil chemik, univerzitný 
profesor a odborný publicista 
DANIEL BELLUŠ, absolvent 
trnavského gymnázia a no-
siteľ Ceny mesta Trnava za 
rok 2008, ktorý pôsobil vo 
Švajčiarsku, kde aj umrel (80. 
výročie).
 10. 3. 1933 – V Trnave sa 
narodil prvoligový hádzanár, 
reprezentant, tréner, pedagóg, 
športový organizátor a turista 
JOZEF LUKAČOVIČ (85. výro-
čie). 
 11. 3. 1963 – V Trnave um-
rel akademický maliar, výtvar-
ný pedagóg a hudobník JOZEF 
BALOGH, portrétista význam-
ných trnavských osobností 
(55. výročie). 
 12. 3. 1733 – V Trnave um-
rel profesor matematiky, filo-

história
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pribíjali pozdĺžne fošne po celej 
dĺžke a výške stien budúcej miest-
nosti, iba s vynechaním miest na 
budúce otvory. Ku vonkajšiemu 
obvodu takto vytvorenej „klietky“ 
následne primurovali tehlové steny. 
„Klietka“ teda slúžila ako debnenie 
s tou zvláštnosťou, že po výstavbe 
domu ju neodstránili, ale zostala 
na stenách ako „obklad“, ktorý 
plnil funkciu zateplenia miestnosti. 
Dnes už samotné drevené debne-
nie nie v žiadnom z preskúmaných 
domov zachované, ale na jeho 
niekdajšiu existenciu poukazujú 
odtlačky (vpadliny) v murive, ktoré 
sú stopami po fošniach. Odtlačky 
po horizontálnych fošniach, ktoré 
sú zreteľné napr. pri stredovekom 
krídle trnavskej radnice, sa v tomto 
prípade nezachovali. Obchodný 
priestor– sieň – mal tehlové steny 
vymurované obvyklým spôsobom, 
bez debnenia, keďže to bolo ur-
čené len na zateplenie obytnej 
miestnosti. 
Z poznatkov o stredovekom výzo-
re fasád niektorých prejazdových 
domov Trnavy je známe tzv. pane-
lované priečelie, ktoré je už od 90. 
rokov 20. storočia predstavené aj 
na našom dome. Panelované prie-
čelie bolo vlastne reprezentačnou 
okennou zostavou, ktorá presvetľo-
vala obytnú „parádnu“ izbu. Tieto 
priečelia sú, pokiaľ berieme do 

úvahy územie dnešného Slovenska, 
opäť koncentrované iba do Trnavy. 
Na skúmanom dome sa zachovali 
iba zvyšky horných častí okien, 
ktoré nezničil výklad zo začiatku 
20. stor. Päť okenných otvorov bolo 
zoskupených, ako bývalo zvykom, 
do tvaru trojuholníka (resp. do 
tvaru pyramídy, odkiaľ pochádza 
na území strednej Európy frekven-
tovaný názov „pyramidálna zosta-
va“). Okná stúpali od nízko polo-
ženej dvojice na okrajoch zostavy 
cez vyššie umiestnenú dvojicu vo 
vnútri až po vrchol zostavy, kde 
sa nachádzalo malé okienko. Štyri 
veľké okná s lomeným záklenkom 
slúžili na osvetlenie, zatiaľ čo malé 
okienko vo vrchole zostavy odvá-
dzalo dym, dokiaľ mala miestnosť 
ešte otvorené ohnisko, neskôr, po 
odvedení dymu do komína, si za-
chovalo vetraciu funkciu. Hmota 
múru pred obytnou miestnosťou 
bola vyľahčená veľkou nikou so 
segmentovým uzáverom, vnorenou 
do hrúbky fasády. Okenná zosta-
va bola vložená do zadnej plochy 
tejto niky.
Jednoduchý dvojpriestorový dom 
sieňového typu sa zmenil v tomto 
prípade na trojpriestorový – pre-
jazdový až v 1. pol. 16. stor. tým, 
že oddelili priečkou od obchod-
nej siene priestor, široký na šírku 
spevňujúceho klenbového pásu 

Lunety klenby s anjelskými tváričkami , foto: J. Žuffová 

ľudia 
a udalosti
zofie a teológie na Trnavskej 
univerzite a riaditeľ univer-
zitnej tlačiarne JÁN RAJČÁNI 
(285. výročie). 
 13. 3. 1758 – V Chorvát-
sku umrel profesor a dekan 
filozofickej fakulty Trnavskej 
univerzity ONDREJ JAMBRE-
ŠIČ (260. výročie). 
 14. 3. 1973 – V Bratislave 
umrel trnavský rodák JOZEF 
MAZÚR, archivár a pedagóg 
(45. výročie). 
 15. 3. 1893 – V Bratislave 
umrel sochár, rezbár, výtvar-
ný pedagóg a reštaurátor 
ANTON NORMAN BRANDL, 
ktorý v rokoch 1837 – 1844 
pôsobil v Trnave (125. výro-
čie). 
 19. 3. 1858 – V Trnave 
umrel zvonolejár a organi-
zátor protipožiarnej ochrany 
KAJETÁN ZADL (160. výro-
čie). 
 20. 3. 1918 – V Hodoníne 
sa narodil huslista, hudobný 
skladateľ a redaktor VLADI-
MÍR WÖLFL, ktorý v Trnave 
chodil do základnej školy 
(100. výročie). 
 20. 3. 1998 – V Trnave 
umrel redaktor a publicista 
GEJZA FAGUĽA (20. výročie). 
21. 3. 1973 – V Bratislave um-
rel akademický sochár, me-
dailér, reštaurátor a výtvarný 
pedagóg JÁN HUČKO, rodák 
zo Serede, ktorý v rokoch 
1938 – 45 pôsobil ako pro-
fesor kreslenia na trnavskom 
gymnáziu (45. výročie). 
 22. 3. 1798 – V Bratislave 
umrel prírodovedec, fyzik 
a profesor Trnavskej univer-
zity MATÚŠ PANKL, autor 
učebníc fyziky a prvej latin-
skej učebnice poľnohospo-
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ľudia 
a udalosti
dárstva vo vtedajšom Uhorsku 
(220. výročie). 
 22. 3. 1993 – V Trnave 
umrel lekár – otolaryngológ 
JÚLIUS GOLDA, vynálezca 
a konštruktér medicínskych 
nástrojov a operačných po-
môcok (25. výročie). 
 24. 3. 1728 – V Bratisla-
ve umrel profesor Trnavskej 
univerzity, jej rektor i kan-
celár a správca univerzitnej 
tlačiarne GABRIEL KAPI, autor 
viacerých latinských prác, 
medzi ktorými bol aj Zväzok 
príkladov trnavskej výrečnosti 
(290. výročie). 
 24. 3. 1788 – V Pešti umrel 
matematik a pedagóg JO-
ZEF MITTERPACHER, bývalý 
profesor Trnavskej univerzity 
a posledný dekan jej filozofic-
kej fakulty (230. výročie). 
26. 3. 1873 – V Trnave sa 
narodil poľnohospodársky 
odborník a pedagóg HUGO 
KROLOPP, univerzitný profe-
sor v Budapešti (145. výročie). 
 29. 3. 1748 – V Trnave 
umrel právnik, profesor Tr-
navskej univerzity a autor 
odborných prác JÁN JOZEF 
RENDEK, spoluzakladateľ 
uhorskej i slovenskej právnej 
komparatistiky (270. výročie). 
 30. 3. 1943 – V Trnave sa 
narodil muzeológ, historik 
a publicista PETER HORVÁTH, 
zakladateľ a dramaturg Trnav-
ských dní, zostaviteľ prvého 
slovníka trnavského nárečia, 
autor mnohých muzeálnych 
expozícií a výstav a Čestný ob-
čan Trnavy (75. narodeniny). 
 31. 3. 1998 – Vláda prero-
kovala územný plán rozvoja 
Trnavského kraja (20. výročie). 

 P.R. 

v pivnici. Oddelený priestor sa stal 
samostatným a regulárnym pre-
jazdovým traktom, ktorý zaklenuli 
a zostal slúžiť už iba na prejazd 
povozov z ulice do dvora, pričom 
južný zvyšok siene si zachoval 
obchodnú funkciu. 
Otázkou zostáva pôvod sieňové-
ho domu, ktorý je zatiaľ v Trnave 
a širokom okolí jediný známy. 
Sme toho názoru, že majiteľom 
tejto dispozične mimoriadne 
jednoduchej stavby, v protiklade 
k jej honosnému priečeliu a ku 
komfortu zateplenej izby, bol oby-
vateľ, pochádzajúci z nemeckého 
prostredia, ktorý sa s podobnými 
architektúrami oboznámil v do-
movskej krajine. Sieňový dom 
mohol vzniknúť v dobe, keď už 
doznievalo budovanie typu primár-
neho meštianskeho domu Trnavy, 
t.j. v období 2. pol. 14. stor., čomu 
neodporuje ani tvaroslovie jeho 
reprezentačnej okennej zostavy na 
fasáde.
Teraz obrátime pozornosť k druhej 
mimoriadnej hodnote domu na 
Štefánikovej ul. č. 3 , akou je klenba 
v pôvodnom najstaršom obytnom 
priestore sieňového domu nachá-
dzajúcom sa na ľavom okraji ulič-
ného krídla. V Trnave totiž jestvujú 
len tri obytné stavby, ktorých klenby 
vyzdobili štukovou dekoráciou ta-
lianski majstri, prizvaní na výstav-
bu univerzitného Kostola sv. Jána 
Krstiteľa. Lunetová valená klenba 
s bohatou štukovou dekoráciou 
nahradila starší drevený trámový 
strop. Plochu klenby pokrýva rast-
linná ornamentika, nad nábehmi 
luniet sú situované postavy orlov 
a v plochách luniet okrídlené an-
jelské hlavičky. Vo vrchole klenby 
je umiestnený erb v oválnom venci. 
V štíte erbu zobrazený dvojchvostý 
lev kráča po pažiti a drží v predných 
labách odtrhnutú ratolesť. Zvyšná 
spodná časť ratolesti vyčnieva z pa-
žite za levom. Na štíte je položená 
mrežovaná a korunovaná prilba, 
klenotom erbu je vyrastajúci lev 
s ratolesťou ako v štíte, po stranách 
štítu splývajú rozvilinové prikrýva-
dlá v podobe akantových listov.
Problematike erbu sa vo svojom ar-
chívnom výskume podrobne veno-

vala Zuzana Rábiková. Odvoláva sa 
na heraldika Frederika Federmaye-
ra, ktorý stotožnil erb nášho domu 
s erbom trnavského rodu Kinigh, 
pôsobiaceho v Trnave počas celého 
17. storočia, pričom jeho členovia 
zastávali najvyššie posty v riadení 
mesta – boli richtári a senátori. 
Najvýznamnejším z nich bol Ján 
Kinigh, ktorý vystupuje ako richtár 
vo viacerých obdobiach 2. pol. 17. 
stor., naposledy v roku 1675. Ján 
Kinigh niekedy pred rokom 1680 
zomrel. Kinighovci teda patrili me-
dzi šľachticov, ale nepoznáme ich 
armálnu listinu, a ich erb je známy 
len z ich písomnej korešponden-
cie. Z. Rábiková upozorňuje, že 
pri porovnaní ich erbu s erbom na 
klenbe skúmaného domu je evi-
dentných niekoľko rozdielov. Tie 
môžu súvisieť buď s tým, že erb na 
klenbe skúmaného domu nie je er-
bom Kinighovcov, alebo Kinighov-
com patrí a rozdiely treba pripísať 
na vrub nepresnosti štukatérskeho 
majstra. Ak by však erb na klen-
be nášho domu bol erbom rodu 
Kinigh, potom nastáva zásadný 
problém, pretože koncom 17. stor., 
kedy by mal erb podľa tvaroslovia 
vzniknúť, nikto z rodu Kinigh meš-
tiansky dom na Štefánikovej ul. 3 
nevlastnil. Problém vlastníka skú-
maného domu, ktorý dal zhotoviť 
unikátnu štukovú dekoráciu, preto 
zostáva naďalej zahalený tajom-
stvom. 
Výzdoba klenby niesla pôvodne 
len 3 jemné pastelové farebné 
odtiene: ružový, okrový a odtieň 
slonovej kosti. Jednoduchosť fa-
rebnosti bola vyvážená bohatou 
plasticitou, ktorá sa podieľala na 
svetelnej modelácii výzdoby. Farba 
slonovej kosti sa uplatnila iba ako 
podkladová, všetky rastlinné motí-
vy mali ružovú farebnosť, podobne 
ako lastúry nad nábehmi lunet 
a okrídlené anjelské hlavičky v plo-
chách luniet. Aj lišty s vavrínovými 
vetvami, lemujúce hrany klenieb, 
boli ružové s výnimkou bobúľ vav-
rínu, ktoré mali okrovú farebnosť. 
Pre koniec 17. stor. charakteristické 
motívy ovocia a rastlín na cen-
trálnom stropnom venci lemujú-
com erb (strapce hrozna, citróny, 
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hrušky, slnečnice a pod. ) boli 
pokryté zhodne okrovou farbou, 
rovnako ako erb vo vrchole klenby 
s výnimkou prilby a štítku, ktoré 
boli ružové. Štyri zvieracie motívy 
(orly), situované nad nábehmi 
luniet niesli tiež okrový náter.
Výzdoba podobná našej klenbe 
sa vyskytuje v dome na Štefáni-
kovej ul. č. 37, kde sú však prí-
tomné cirkevné motívy a figurálna 
dekorácia je podstatne bohatšia. 
Posledný prípad štukovej klenby 
z dielne talianskych majstrov na 
profánnej architektúre reprezen-
tujú dve miestnosti v rožnom, tzv. 
Kuzmányovskom dome na Hlavnej 
ul. č. 1, ktorý je od 20. stor. sú-
časťou radnice. Mnohé analógie 
predstavuje však sakrálna archi-
tektúra Trnavy. V Trnave poznáme 
zo 17. stor. niekoľko mien štuka-

térov, pričom však ich diela nie je 
možné jednoznačne identifikovať, 
hoci autorstvo niektorých realizácií 
v meste bolo už preukázané. M. 
Štibrányiová pripísala štukatérske 
práce, ktoré sa vykonávali v 80. 
rokoch 17. stor. na trnavskej rad-
nici a susednom Kuzmányovskom 
dome, členom talianskej rodiny 
Neurone. Ešte dôležitejšie pre náš 
prípad je to, že monogramistu 
označeného písmenami C.A.N.F., 
ktorý v roku 1690 vytvoril druhú 
etapu štukovej výzdoby oratória 
trnavského kostola klarisiek, M. 
Štibrányiová stotožnila s archívne 
doloženým menom Carla Antónia 
Neurone, usadeného v meste. Táto 
etapa výzdoby klariského orató-
ria je totiž motivicky, farebnosťou 
a technikou realizácie veľmi blízka 
práve klenbe nášho domu. Pred-

bežne môžeme teda predpokladať, 
že výzdoba našej klenby vznikla 
pred koncom 17. stor. rovnako ako 
druhá etapa klenby oratória kla-
riského kostola, pričom autorom 
by aj v našom prípade mohol byť 
sám významný majster Carlo An-
tonio Neurone, resp. niekto z jeho 
okruhu. 
V súčasnom období sa končí 
komplexná pamiatková obnova 
bývalého meštianskeho domu na 
Štefánikovej ul. č. 3 záverečnou 
etapu – náročným reštaurovaním 
štukovej klenby. V historickom 
jadre Trnavy tak ožije ďalšia kva-
litne opravená pamiatka a veríme, 
že aj jej nové využite a najmä 
funkcia priestoru zaklenutého 
unikátnou ranobarokovou klenbou 
bude zodpovedať jej výnimočnej 
nadregionálnej hodnote.  

Na začiatku 19. storočia sa navždy 
zmenila panoráma Trnavy. Dve 
hlavné mestské brány – Horná 
a Dolná – boli postupne v rokoch 
1819 a 1820 zbúrané. Než sa tak 
stalo, prebehla v meste diskusia, 
ktorá obyvateľov rozdelila na dva 
tábory. Kým jedna časť obyvateľov 
bola za zbúranie brán, druhá bola 
proti. Každá strana pritom prišla 
s vlastnými dôvodmi, ktoré mali 
potvrdiť jej stanoviská.
Horná a Dolná brána vznikli ešte 
v 13. storočí, keď prebehla prvá 
etapa budovania mestských hra-
dieb. Ich hlavnou úlohou bolo 
chrániť vstup do mesta. V prie-
behu storočí ale brány postupne 
strácali svoj obranný účel. Na 
začiatku 19. storočia boli Horná aj 
Dolná brána značne poškodené. 
Horná brána, ktorá stála na za-
čiatku dnešnej Štefánikovej ulice, 
bola na tom horšie. Obidve strany 
veže boli v zlom technickom stave. 
Dolná brána bola síce z hľadiska 

statiky na tom o niečo lepšie, ale 
aj ona potrebovala značné opravy.
Keďže pre mestský rozpočet by 
oprava obidvoch brán predstavo-
vala finančnú záťaž, mesto prišlo 
v roku 1817 so zámerom zbúrať 
ich. Za zbúranie Dolnej brány sa 
vyslovil aj palatín Jozef Habsburg 
pri návšteve Trnavy 14. septem-
bra 1817.Mestská rada sa snažila 
získať na svoju stranu čo najväčší 
počet obyvateľov. Argumentovala 
výhodami, ktoré malo so sebou 
priniesť zbúranie brán: stavebný 
materiál, ktorý by zostal po zbúra-
ných bránach, či lepší prístup do 
mesta po ich zbúraní. Rozhodnutie 
zbúrať brány napokon podporila 
aj Uhorská komora. Stanovila ale 
podmienku, že celá realizácia 
búrania brán nemala presiahnuť 
sumu 600 zlatých.
Nie všetci obyvatelia Trnavy boli 
naklonení myšlienke zbúrania 
brán. Svoj nesúhlas dali niekoľko-
krát najavo. Do dnešných dní sa 

zachovala petícia proti zbúraniu 
brán z roku 1818. Je uložená v Ma-
ďarskom národnom archíve v Bu-
dapešti. Z nej vychádzal aj autor 
Štefan Kazimír pri písaní dejín Tr-
navy z obdobia rokov 1526 – 1849. 
Kópia petície je uložená v Štátnom 
archíve v Trnave v rámci archívne-

Katarína Červeňová, Štátny archív v Trnave

Petícia proti zbúraniu Hornej a Dolnej brány 
V tomto roku si mesto Trnava pripomína viaceré okrúhle výročia, ktoré sú späté s jeho históriou. 
Okrem tých hlavných, ktoré rezonujú v tlači a médiách, „oslavuje“ svoje okrúhle výročie aj jeden zaují-
mavý dokument. Ide o petíciu proti zbúraniu Hornej a Dolnej brány v Trnave, ktorá bola spísaná pres-
ne pred 200 rokmi – 23. septembra 1818.

história



14 Novinky z radnice 15marec 2018

ho fondu Magistrát mesta Trnava. 
Dokument je písaný v latinčine. 
Keďže zatiaľ nebol publikovaný 
kompletný obsah petície, na na-
sledujúcich riadkoch prinášame 
v preklade jej úplné znenie:

Najslávnejší Magistrát!
Hneď potom ako sme vyrozumeli, 
s najväčšou bolesťou a s najhlbším 
zdesením našich duší, že napriek 
našim opakovaným poníženým 
prosbám budú dve naše mestské 
brány – totižto Horná a Dolná 
– zbúrané, a už onedlho sa bude 
prikladať ruka k tejto práci, do-
mnievame sa, že nám neostáva nič 
iné, ako podať výhradu na slávny 
Magistrát.
Obraciame sa preto na vás s to-
uto poníženou prosbou: pretože 
sa ráčilo ako dôvod uvádzať pred 
urodzeným pánom Gabrielom 
Fogarašim, kráľovským komisá-
rom, vzhľadom na jeho pôsobnosť 
a postavenie a jemu prislúchajúcu 
autoritu, že sa nariadilo rozhodnúť 
o zbúraní a zváľaní týchto brán, 
a nám zostalo málo času na to, 
aby sme sa obrátili s poníženou 
žiadosťou o posúdenie celej veci 
priamo k najvznešenejšiemu krá-
ľovskému trónu.
Plní nádeje a spoliehajúc sa, že 
slávny Magistrát, ako náš zákonitý 
zástanca, a urodzený pán kráľov-
ský komisár, majúci tiež vo veci 
tejto majetky v meste, podávame 
našu náležitú žiadosť, aby napo-
kon Jeho Majestát ako najspra-
vodlivejší vládca zeme a pán a náš 
otec vypočul našu láskavú poníže-
nú prosbu s týmito nasledujúcimi 
a najhlavnejšími dôvodmi: 
1. Tieto brány boli postavené s veľ-
kými výdavkami pred mnohými 
minulými vekmi. Odjakživa boli 
ochranou, tak nebodaj pred tajne 
prichádzajúcimi ľuďmi do mes-
ta, ako aj zlodejmi či inými zlými 
ľuďmi. Rovnako aj pred dobytkom 
pasúcim sa na pasienku nazý-
vanom „Rybník“, ktorý priamo 
susedí s Hornou bránou. Brány sú 
nám ochranou aj v zlom počasí 
– pred mohutným vetrom a sne-
hom. Ochranou sú aj pre ľudí, 

ktorí majú svoje domy v susedstve 
obidvoch brán.
2. Zbúranie a zváľanie týchto brán 
by stálo omnoho viac, ako by 
predstavovali výnosy z ceny roz-
predaných tehál z nich.
3. Niektorí sa búria, že keby nie-
kedy za bránami týmito vznikali 
predmestia, sčasti pre chudobu 
našich ľudí, sčasti pre úbytok 
tečúceho toku potoka a zvlášť 
nedostatku trvalému, ktorému 
neveríme, brány tieto nielenže by 
neboli v tomto žiadnou prekážkou, 
ale skôr by boli ozdobou a okra-
sou podľa toho, ako sa to hovorí 
aj o Michalskej bráne v susednom 
meste Prešporku, a boli by k úžit-
ku tomuto.
4. Podľa toho nemôžeme sa tak 
ani postaviť na odpor, aby pre krá-
su a bezpečnosť obyvateľov obidve 
brány sebe na dosah, jedna aspoň 
činná nech by bola v stave, ktorý 
je hodný zachovania, druhá však 
by bola hodná novovystavania 
na oboch stranách, aby však tiež 
pre bezpečnosť a väčšie pohodlie 
cestujúcich vchod a východ skrz 
obidva smery a tiež na obe strany 
boli tým prístupné.
5. Keďže sa zhoršuje možnosť ná-
hradných pozemkov na postavenie 
nových brán, poskytneme úmerne 
k tomuto ochotne na vyvlastnenie 
naše, a tak očakávaný onen ma-
jetok, ktorý by azda zostal z roz-
predania tehál po zbúraní týchto 
brán, domnievame sa, že doplní 
sa k tomu. 
A tak poníženú a odovzdanú pe-
tíciu našu láskavému Magistrátu 
s nádejou neprestávame sa opová-
žiť žiadať.
V Trnave dňa 23. septembra 1818
Ponížení služobníci:
vdova Anna Verebily v. r.
šľachtic Štefan Višňovský v. r.
Jozef Klenko v. r.
Vendelín Svatko v. r.
Matej Stanzl v. r.
František Schmidt v. r.
Ján Prenninger v. r.
Anton Jungmajer v. r.
Jozef Hoffmann v. r.
Anton Koch v. r.
Ján Rőder v. r.

Ján Keszely v. r.
František Weiss v. r.
Jozef Kotzan v. r.
Ján Gašpar Feldhamer v. r.
Imrich Pasteka v. r.
Jozef Werner v. r.
František Hartl v. r.
Ján Žigmund Bűrk v. r.
Jozef Planer v. r.
Jozef Fuchs v. r.
Matej Fuchs v. r.
Benedikt Aich v. r.
Anton Palmano v. r.
Gottlieb Pröbstl v. r.
Ján Krstiteľ Gerometta v. r.
Anton Dušič v. r.
Jozef Hölzl v. r.
Ján Krstiteľ Jelinek v. r.
Ján Lužický v. r.
Jozef Pröbstl v. r.
Ján Režný v. r.
Mikuláš Vaimar v. r.
František Šimon Mojck v. r.
Michal Linner v. r.
Jozef Saclauer v. r.
Karol Dobiáš v. r.
Ján Mayer v. r.
Lorenc Hrach v. r.
Ján Spiridon v. r.
Andrej Linner v. r.
Jozef Šinkovič v. r.
Ján Juraj Eder v. r.
Jozef Zabranský v. r.
Juraj Krajčovič v. r.
Ján Ružanovský v. r.
František Sunkovský v. r.
Ferdinand Vaimar v. r.
Andrej Farkaš v. r.
Ignác Krchňák v. r.
Štefan Peťko v. r.
Ján Holzer v. r.
Štefan Rumpold v. r.
František Jenovaj v. r.
Juraj Resch v. r.
Jozef Keil v. r.
Anton Kukenberger v. r.
Ján Demetrovič v. r.
Ján Műller v. r.
František Némethy v. r.
Michal Forisch v. r.
Karol Schuster v. r.
Jozef Pintir v. r.
Jakub Bolemaň v. r.
Juraj Zubanský v. r.
Anton Renk v. r.
Ján Darlang v. r.
Jozef Nauser v. r.
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Mešťania odovzdali petíciu vtedaj-
šiemu richtárovi mesta – Martino-
vi Mentlerovi – v ten istý deň, t.j. 
23. septembra 1818. Dokladá to 
zápis v magistrátnom protokole. 
Pod petíciu sa podpísalo celkovo 
68 ľudí. Boli medzi nimi mešťania 
Trnavy, ako aj iní „...vážení ľudia“. 
Ich cieľ bol jasný. Požadovali, aby 
sa upustilo od úmyslu zbúrania 
veží Hornej a Dolnej brány. Pre 
prípad, že by k odstráneniu veží 
predsa len došlo, navrhovali aj 
akési „záložné riešenie“ – poskyt-
núť pozemky na postavenie no-
vých brán. Takisto žiadali, aby ich 
petícia bola posunutá na najvyššie 
miesta, ktoré sa mali vyjadriť k jej 
obsahu. Do tej doby malo mesto 
aspoň oddialiť plán búrania brán. 
Richtár nechal vyhotoviť kópiu 
petície a o vyjadrenie k žiadosti 
požiadal kráľovského komisára 
Gabriela Fogarašiho. Jeho odpo-
veď a vyjadrenie k celej záležitosti 
prišli rýchlo – už 28. septembra 
1818 ho prečítali na zasadnutí 
mestskej rady a v podstate len 
potvrdilo doterajší stav. Súhlasné 
stanovisko napokon vyslovila aj 
Uhorská miestodržiteľská rada 1. 
decembra 1818. Búraniu a demo-

lácii Hornej a Dolnej brány tak už 
nič nestálo v ceste.

Napriek tomu, že obidve brány boli 
zbúrané, do dnešných dní sa predsa 
len zachovalo niečo, čo bolo vyše 
50 rokov uložené v jednej z veží 
brán. V roku 1763 prebiehali opravy 
na veži Dolnej brány. Po ukončení 
prác tesárski majstri vložili do gule 
tejto veže dokument, ktorý nechali 

vyhotoviť richtár a mestská rada. Ide 
o zoznam zloženia mestskej rady 
i predstaviteľov volenej obce Trnavy 
v roku 1763. Pri demolácii veže Dol-
nej brány bol tento dokument z gule 
vybraný. V roku 1824 ho Ján Mayer 
daroval novopostavenej župnej 
nemocnici v Trnave. Dnes je tento 
dokument spolu s kópiou petície 
proti zbúraniu brán uložený v Štát-
nom archíve v Trnave. 

Začiatkom osemnásteho storočia 
možno pri univerzitách sledovať 
rozmach zakladania botanických 
záhrad, observatórií, lekární a ana-
tomických divadiel a celkový nárast 
záujmu o rastlinstvo a živočíšstvo. 
Napriek tomu väčšina novovekých 

prác o biológii a zoológii pretrvávala 
až do druhej polovice osemnásteho 
storočia v zajatí aristotelovského, 
prevažne racionalistického delenia 
a opisovania živočíchov namiesto 
bohatých výskumov a experimentov. 
Aristoteles totiž uprednostňoval pred 

skúmaním samotných príčin najmä 
systematizáciu a klasifikáciu zvierat, 
a to na základe hľadania totožných 
a odlišných charakteristík ich častí 
tela, rozdielov v spôsobe života a ty-
pov činností a rozdielov ich zvlášt-
nych znakov. 

Andrej Démuth – Erika Juríková, Trnavská univerzita, Katedra filozofie – Katedra klasických jazykov
Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XXX.

Andrej Jaslinský a jeho hľadanie odpovede 
na otázku vzniku nového života
Hoci sa to dnes javí ako zvláštnosť, klasickou súčasťou novovekej prírodnej filozofie boli aj rozpravy 
o biológii živočíchov a človeka. Základom tejto oblasti poznania bola najmä séria Aristotelových kní-
h  o živočíchoch, ale neskôr aj komentáre k nim a niektoré samostatné pojednania. A hoci sa povaha 
prírodnej filozofie v sedemnástom a osemnástom storočí menila asi najvýraznejšie – oproti stálosti 
iných disciplín ako napr. logika či metafyzika – biológia v nej neprechádzala takými dramatickými 
zmenami ako fyzika, astronómia či alchýmia. Napriek tomu sa v diele významného trnavského filozo-
fa Andreja Jaslinského, ktorému sme sa už v našom seriáli venovali, nazvanom Základy fyziky, druhá 
časť alebo čiastková fyzika (Trnava 1756) zameriame práve na v poradí štvrtú dizertáciu, ktorá sa zao-
berá živočíchmi a ich pôvodom.
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Vo všeobecnosti možno povedať, 
že biológia starovekého, stredove-
kého a ranonovovekého obdobia 
bola najmä o členení. Tak naprí-
klad vo štvrtom vydaní učebnice 
Wilhelma Scribonia z roku 1600 
nájdeme členenie živých tvorov na 
racionálne a neracionálne, na tie, 
ktoré žijú vo vode, a tie na zemi, 
plazy a štvornožce, vajcorodé a ži-
vorodé, párnokopytníky a nepár-
nokopytníky. Podobne postupujú 
aj iní súvekí autori a Jaslinského 
dizertácia nie je v tomto kontexte 
žiadnou výnimkou. Treba však 
zdôrazniť, že jeho pozoruhodnou 
črtou je metodologická forma 
a niektoré závery. 
Andrej Jaslinský patril medzi ve-
decky významných predstaviteľov 
filozofie na Trnavskej univerzi-
te. Patril do obdobia relatívne 
slobodnej a progresívnej tvorby 
trnavských filozofov a v jeho die-
le možno sledovať pokrokové aj 
konzervatívne tendencie. Je zrejmé, 
že vo svojich fyzikálnych prácach 
nezostáva v zajatí scholastického 
aristotelizmu a tomizmu, ale ob-
javuje a preferuje aj nové vedecké 
metódy skúmania. Po vzore Baco-
na, Boyleho či Newtona si veľmi 
dobre uvedomuje, že poznanie prí-
rody stojí na skúsenosti a zmyslo-
vom pozorovaní. Skúmanie prírody 
má byť preto vedené najmä pozo-
rovaním, skúsenosťou a pokusom, 
ale zároveň aj uvažovaním a dôka-
zom. A hoci členovia Spoločnosti 
Ježišovej zväčša sami nerealizovali 
prírodovedné výskumy, veľmi často 
reagovali na experimenty svojich 
súčasníkov. V Jaslinského texte 
možno nájsť množstvo odkazov na 
rozmanité i veľmi aktuálne a rele-
vantné výskumy doby, čo len do-
kumentuje rozhľadenosť, sčítanosť 
a relatívnu aktuálnosť skúmaní. 
Z toho môžeme usudzovať, že 
trnavská univerzitná knižnica bola 
pravidelne a promptne zásobovaná 
zahraničnými publikáciami, veď na 
niektoré z nich reagovali trnavskí 
profesori krátko po ich vydaní.
Jednou z najzaujímavejších otázok 
spisu je druhý paragraf venovaný 
pôvodu živočíchov. Jaslinský v ňom 
hneď v úvode píše, že žiaden zo 

živočíchov sa nerodí z ničoho. 
Aristotelovská tradícia verila v te-
óriu (samo)oplodnenia, avšak ná-
stup mechanistickej vedy a biológie 
naznačoval možnosť, že živé or-
ganizmy môžu vznikať obyčajným 
spojením matérie, a teda v pod-
state z ničoho. Jaslinský sa proti 
tomuto názoru dovoláva Rediho 
pokusov a ukazuje, že neexistuje 
vznik z ničoho. Pod vplyvom prác 
Regniera de Graafa bola prírodo-
vedcom koncom sedemnásteho 
storočia zrejmá existencia pohlav-
ných buniek, tzv. Graafov folikul, 
hoci vajíčko cicavcov nebolo ešte 
opísané celkom správne. Jaslinský 
sa vo svojom texte odvolával na 
práce a názory Williama Harweya, 
ktorý nadväzoval na embryolo-
gické práce a veril, že život vzniká 
oplodnením vajíčka, čiže všetko 
živé pochádza z vajca. Základnou 
otázkou prírodovedcov tej doby 
bolo, z čoho a ako vzniká indivi-
duálny život akéhokoľvek živého 
tvora.
Biológovia osemnásteho storočia 
hľadali odpovede najmä na to, 
aký je význam pohlavných buniek 
a ako vzniká nový organizmus. 
Názory na význam pohlavných 
buniek sa rôznili, pričom prevládali 
najmä dve základné koncepcie. 
Harvey a spol. verili, že pre vznik 
života je potrebné najmä vajíčko. 
V ňom a len v ňom sú prítom-
né všetky podstatné informácie 
k vzniku novej bytosti. Preferovanie 
úlohy ženských pohlavných buniek 
možno označiť za ovularizmus. 
Jaslinského práca však dokumen-
tuje, že si bol dobre vedomý aj 
protichodnej teórie – animalkuliz-
mu. Animalkulisti sa domnievali, 
že tvorivá, vývinová sila je uložená 
v spermiách a vajíčko slúži len na 
výživu. Proti tomu náš autor však 
namieta najmä nelogickosť nadby-
točného počtu spermií a ich otáz-
nu existenciu u niektorých živých 
tvorov. Zdá sa teda, že stojí skôr na 
strane ovularistov. 
To, o čo trnavskému filozofovi evi-
dentne ide, je popretie mechanis-
tického alebo aj iného materializ-
mu, ktorý by naznačoval, že život 
ako celok alebo život jedinca môže 

vzniknúť obyčajným spájaním, či 
takpovediac z ničoho. Jaslinský 
proti spojeniu pohlavných buniek 
argumentuje napádaním animal-
kulizmu a jeho predstavou dedič-
nosti. Verí, že pokiaľ by zdrojom 
života mala byť samčia pohlavná 
bunka, v prípade otca – kaliky – by 
aj potomstvo muselo byť kalikou, 
čo však skúsenosť nedokazuje.
Vyčítať Jaslinskému nesprávne 
predstavy o dedičnosti by bolo asi 
nemiestne. Do začiatku druhej 
polovice 19. storočia, do Mende-
lových čias, prírodovedci nemali 
ujasnenú predstavu o transfere 
genetickej informácie, ktorá je de-
dená v „zapuzdrených“ génoch. 
To, čo prekvapuje, je, že Jaslinský 
nepoužil podobnú úvahu aj na 
dedičnosť prostredníctvom vajíčka. 
Od narodenia postihnutá žena by 
predsa rovnako mala mať nevy-
hnutne postihnuté potomstvo, čo 
skúsenosť nie vždy potvrdzuje.
Jaslinský pôvodné aristotelovské 
zmýšľanie obohacuje o tvrdú ver-
ziu preformativizmu a konfrontuje 
ju so súvekými teóriami a výsku-
mami. Je zrejmé, že jeho práca je 
primárne zameraná na dôsledný 
boj voči teórii samooplodnenia 
– vzniku života z hmoty. Môžeme 
sa opätovne stretnúť s pokusmi vy-
vracať tézu o samoplodení a vzni-
ku života z hmoty, či už v podobe 
červov, hmyzu či škótskych husí 
a žiab. Jaslinský popiera pravdivosť 
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mýtov o takomto vzniku života 
a ponúka aj vlastné pravdepodob-
né vysvetlenia. Pritom je zaujíma-
vé, že uvažuje aj o spôsobe roz-
širovania sa parazitov v ľudskom 
organizme a ich prežívaní. 
Nie je celkom zrejmé, čo viedlo 
profesora Trnavskej univerzity 
k priorizovaniu tejto otázky. Mož-
no sa však domnievať, že jedným 
z kľúčových motívov bolo potenci-
álne vyrovnanie s mechanicizmom 
a materializmom a jasne vidieť, 
že profesor viedol dialóg s naj-
aktuálnejšími teóriami a tézami 
a snažil sa ich zapracovať do svoj-
ho videnia sveta. A práve v tom, 
v odvahe modifikovať tézy svojich 
predchodcov a východísk a zosúla-
ďovať ich s výskumami súčasníkov 
a najnovším poznaním, Jaslinský 
dokazuje istú otvorenosť a snahu 
po hľadaní pravdy v medziach 
súvekého myslenia. Malá ukážka 
z Jaslinského práce ilustruje jeho 
spôsob myslenia i dokazovania 
tvrdení:
„Potvrdzuje sa: Väčšie živočíchy, 
ktoré sa kedysi zvykli nazývať do-
konalé, nerodia sa z prachu. Preto 
sa z prachu nerodia ani menšie 
živočíchy, teda hmyz, ktorý sa na-
zýva nedokonalým. Zdá sa totiž, že 
stavba u niektorých z nich je pre 
krehkosť hodná väčšieho obdivu 
ako u veľkých. 
Po druhé sa potvrdzuje: keby sa 
niektoré živočíchy rodili z prachu, 
potvrdilo by sa to okrem iného na 
základe toho, že v zhnitom mäse 
sa rodia červy; ale z toho sa to ne-
dokazuje. Lebo keby sa do takého 
mäsa nevložili vajíčka malých živo-
číchov alebo by v ňom už neboli, 
nezrodil by sa z nich žiaden malý 
živočích, ako dokazuje pokus sláv-
neho neapolského fyzika a lekára 
Rediho: ten uzavrel do sklenených 
skúmaviek mäso tak, že žiad-
na mucha naň nemohla sadnúť 
a svoje vajíčko doň uložiť; a tak 
prišiel na to, že po zhnití sa v ňom 
nevyliahol žiaden červík. Aby sa 
však nemyslelo, že túto neplodnosť 
spôsobil nevymenený vzduch, ná-
sledne znova mäso uzatvoril veľmi 
jemnými tkaninami do sklenených 
skúmaviek tak, že vzduch mohol 

k nemu preniknúť, ale nie červy 
alebo muchy. A zase sa žiaden 
červík nenašiel v tomto mäse po 
jeho zhnití, ale jedine na tkanine 
sa našli mnohé vajíčka múch, ktoré 
sa chceli k mäsu dostať. Tie keby 
boli muchy vložili do mäsa, nepo-
chybne by sa v ňom bolo vyliahlo 
mnoho červov.
Odpovedá sa po druhé: Všetky 
živočíchy sa rodia z  oplodnených 
vajíčok svojho živočíšneho dru-
hu. Dokazuje sa: Je nám známe, 
že predovšetkým vajcorodé, čiže 
tie, ktoré kladú vajíčka, rodia 
sa z vajíčok svojho živočíšneho 
rodu. O tom nikto nepochybuje, 
ale z vajíčok vznikajú tiež živo-
rodé, čiže tie, ktoré rodia plod, 
ako sú štvornožce, ľudia aj všetok 
hmyz. Totiž už od čias Harveya, 
ktorý dôkladne preskúmal roz-
množovanie živočíchov, mladší 
a veľmi významní anatómovia 
skúmali v rozrezaných telách ľudí 
či živočíchov ženského pohlavia 
dva vaječníky uložené na oboch 
stranách nad maternicou rovnako 
ako u sliepok. Tieto vajíčka vo 
vaječníkoch živorodých živočí-
chov sú mechúriky naplnené pred 
oplodnením tekutinou. V tomto sú 
podobné vajíčkam u vajcorodých 
živočíchov, pretože sa v nich po 
vložení do horúcej vody vyzráža 
tekutina rovnako ako bielok v sle-
pačích vajíčkach.
Teda potvrdzuje sa: Littré videl 
v rozrezanom ženskom tele vajíč-
ko, ktoré bolo väčšie od ostatných 
a malo niekoľko krvných ciev. P. 
Falck udáva, že aviňonskí lekári 
mu ukázali vajíčko, ktoré spravidla 
už niekoľko dní po počatí veľ-
kosťou vykazovalo podobu mušie-
ho tela. Z toho vyplýva, že anató-
movia pri pohľade do rozrezaného 
vaječníka ľahko podľa prázdnych 
dutín odhalia, že žena už plod po-
rodila. Po druhé, keď sa rozrezali 
živorodé živočíchy, viaceré plody 
sa nenachádzali v maternici, ale 
vo vaječníkoch a vajíčkovodoch, 
cez ktoré prechádzajú plody z va-
ječníka do maternice.
Tak je teda dokázané, že všetok 
hmyz sa rodí z vajíčok: Mnoho 
druhov veľkého hmyzu, ktorého 

vajíčka vidíme voľnými očami, 
sa rodí z vajíčok. Ak sa totiž iné 
vajcorodce rodia z vajíčok, prečo 
by sa tak nerodili aj muchy, blchy, 
vši atď. Zaiste ani tieto nedostali 
vajíčka od prírody nadarmo, ani 
na iný účel, na aký ich dostali 
iné živočíchy. Ale rodí sa z nich 
aj ostatný hmyz, ktorého vajíčka 
sú skryté voľnému oku, lebo 1. 
ostatné, o vajíčkach ktorých sa 
vie, sa z nich rodia, teda sa z nich 
rodia aj tie, o vajíčkach ktorých 
nepodávajú naše slabé oči dôkaz. 
Veď tieto sa podľa č. 549 nerodia 
z prachu, ani z náhodného zhluku 
častíc a nemôže sa ani povedať, že 
ich stvoril jediný Boh. Treba totiž 
usudzovať, že Boh z podobných 
príčin vytvára podobný účinok. 
A preto ak ostatné väčšie a ušľach-
tilejšie živočíchy sa rodia z vají-
čok, zaiste aj tieto sa tak rodia. 2. 
Vajíčka viacerých druhov hmyzu, 
ktoré sú voľným okom neviditeľné, 
sa dajú spozorovať cez mikroskop. 
Treba teda povedať, že rovnako 
ako tieto, ktoré sú pozorovateľné, 
tak aj ostatné, ktorých vajíčka zo-
stávajú skryté, sa rodia z vajíčok. 
Obzvlášť ak aj horliví prírodovedci 
dostatočne jasne spozorovali spo-
jenie, tj. coitus, na čulosti mikro-
skopicky malých živočíchov, ktoré 
sa zvyknú rodiť vo vode.  
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Súťažná otázka: 
Proti čomu je primárne zameraná 
Jaslinského dizertácia? Správne 
odpovede zasielajte do 20. marca 
2018 na adresu: Katedra klasic-
kých jazykov, Trnavská univerzita, 
Filozofická fakulta, Hornopotočná 
23, 918 43 Trnava alebo emailom 
na klasjaz@truni.sk. Z účastníkov 
súťaže vyžrebujeme jedného, ktorý 
získa knižnú cenu. 
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O počiatkoch amatérskych foto-
grafov v Trnave sa dozvedáme 
iba náhodne, podľa informácií od 
rodinných príslušníkov. Vieme, 
že fotografické prístroje vlastnili 
a amatérskemu fotografovaniu 
sa venovali členovia šľachtických 
rodín, napríklad Zičiovci z neďa-
lekých Voderád, alebo Zámojskí 
z Brestovian. Rodiny sa fotogra-
fovali na výletoch, prechádzkach, 
na návštevách, poľovačkách a ich 
fotografie najmä z tridsiatych rokov 
20. storočia nájdeme v zachova-
ných fotoalbumoch. Dnes sú zdro-
jom cenných informácií o podo-
bách členov šľachtických rodín ale 
aj o dobových reáliách ich bydliska 
a okolia. 
Amatérske fotografie sa nachádza-
jú aj v zbierke Západoslovenské-
ho múzea v Trnave. K najstarším 
zachovaným zdrojom patrí album 
dôstojníka Oskara Ehlersa, pôvo-
dom zo Sabinova, ktorý mal za 
manželku Máriu, rod. Telegdiovú. 
V albume je asi 100 fotografií od 
rôznych neznámych profesionál-
nych i amatérskych autorov, ktoré 
zachytávajú život Oskara Ehlersa 
v regimente i mimo neho. Niekoľko 
z nich s pohľadnicovou pretla-
čou bolo poslaných do Trnavy na 
adresu manželov Jozefa a Márie 
Ehlersovcov (okolo r. 1950 – 1960), 
na Františkánsku ulicu č. 5 a na 
adresu Alžbety Telegdiovej na Šte-
fánikovu ulicu. Pred prvou sveto-
vou vojnou (približne 1908 – 1914) 
sa Ehlers nachádzal v Taliansku, 
odkiaľ pochádza väčšina fotogra-
fií v albume. Sú tam aj fotografie 
z návštev u rodiny na Morave 
a neskôr fotografie a pohľadnice 
z frontu. Patril k 24. honvédskej 
jazdeckej brigáde rakúsko-uhor-
skej armády, ktorá bola dislokova-
ná v roku 1914 v Košiciach. Hon-

védske jednotky boli od začiatku 
prvej svetovej vojny nasadené na 
oboch, pre monarchiu kľúčových 
bojiskách – proti Rusku v Haliči 
a proti Srbsku. 
Zatiaľ jediný nám známy amatér-
sky fotograf zo začiatku 20. sto-
ročia z Trnavy je Ján Pattermann 
(1871 – 1943). Pochádzal z Moravy, 
prišiel do Trnavy ako sládek do 
Diamantovej sladovne, ale neskôr 
pracoval aj v Treumannovej sla-
dovni. Ešte predtým, okolo roku 
1903, strávil nejaký čas v Amerike. 
Je možné, že práve tam začal foto-
grafovať. Rok jeho návratu z Ame-
riky nie je známy, ale v roku 1908 
sa v Trnave oženil. Za manželku 

si vzal Trnavčanku Pavlu, rod. 
Szukopovú a mali spolu tri deti: 
Františku, Karola a Alojziu. Ján Pat-
termann fotografoval najmä svoju 
rodinu a deti, dom v Diamantovej 
sladovni, záhradné stretnutia spo-
ločnosti, ale aj trnavské dobové 

Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

Trnava a amatérska fotografia
Amatérska fotografia zaznamenala podstatný rozvoj na začiatku 20. storočia po tom, čo firma Eastman 
Kodak Company uviedla na trh fotoaparát na neprofesionálne používanie. Heslom majiteľa firmy Georga 
Eastmana bolo: „Vy stlačíte gombík, my zariadime zvyšok!“ Išlo o jednorazový fotoaparát so zvitkom 
filmu na 100 fotografií. Po vyfotení sa zaslal fotoaparát s filmom do firmy, ktorá poslala späť vyvolané 
fotografie. V roku 1900 sa začala výroba fotoaparátu Kodak Brownie, ktorý sa predával za 1 dolár.

Jazdci z albumu Ehlersa, Taliansko okolo r. 1908, zdroj: ZSM

Oskar Ehlers, r. 1908 – 1910, zdroj: ZSM

Deti Jána Pattermanna Karol a Františka 
pred vchodom do domu, 13. 6. 1916, zdroj: 
Mária Marková
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reálie z obdobia cca 1908 – 1935. 
Jeho fotografie aj príbeh sa zacho-
vali vďaka jeho vnučke Márii Mar-
kovej (dcére cukrára Jozefa Marka 
z Trnavy). Časť z jeho fotografií 
a dokumentov je uložená aj v tr-
navskom archíve. Syn Jána Patter-
manna Karol sa neskôr tiež venoval 
amatérskej fotografii, fotografoval 
fotoaparátom zn. Mikroma.
Vzácne rodinné fotografie zo 
šľachtického prostredia uchováva 
album rodiny Zičiovcov z neďale-
kých Voderád. Zábery pochádzajú 
z tridsiatych rokov 20. storočia 
a zachytávajú členov rodiny jednak 
v domácom prostredí – s hosťami 
v parku pri kaštieli, ale aj na vý-
letoch, napríklad u Andrášiovcov 
v Betliari, či v zahraničí. Ide pre-
važne o momentky zo spoločnosti, 
fotografie rodinných psov aj koní, 
zábery z navštívených miest, ale aj 
skupinové fotografie zhotovené ne-
profesionálnym fotografom, zrejme 
členom rodiny.

Organizácia amatérskych foto-
grafov v Trnave a aktivity bra-
tov Jelínkovcov
K rozvoju amatérskej fotografie na 
Slovensku prispeli v dvadsiatych 
rokoch 20. storočia pracovníci 
prichádzajúci z Čiech a Moravy 
(napríklad úradníci, dôstojníci), 
kde mala táto záľuba dlhšiu tradí-
ciu a korene. Prvý spolok – Klub 
fotografov – amatérov založili 
v Košiciach v roku 1922. V Bratisla-
ve sa klub sformoval v roku 1923 
pri organizácii YMCA. V Trnave 
klub vznikol v roku 1924. Inzerát 
v Roľníckych novinách z 13. júla 
1924 vyzýval záujemcov, aby sa 
stali členmi novozaloženého Klubu 
slovenských fotografov amatérov 
v Trnave.1 Musela tu byť základňa 
amatérskych fotografov – nad-
šencov, ktorí tento klub vytvorili 
a začali označovať svoje fotky 
značkou. Objavili sme zatiaľ dve 

zachované fotografie so značkou 
Fotoklub Trnava. Jednou z nich 
je fotografia z Medzinárodných 
atletických závodov v Trnave zo 
14. 9. 1924. Druhá je zo slávnosti 
odhalenia pomníka Milanovi Ras-
tislavovi Štefánikovi z 19. 10. 1924, 
ktorá je známa ako pohľadnica. 
Obe majú v dolnej časti názov, 

popisku s dátumom a v pravom 
rohu značku v malom obdĺžniku: 
Fotoklub Trnava. Bližšie informácie 
o fungovaní klubu či jeho členoch 
nie sú známe.
Vieme však, že v Trnave sa pokúsili 
založiť zväz, ktorý by združoval 
všetky kluby fotografov – ama-
térov na Slovensku. Zakladajúca 

1 Roľnícke noviny 1924, roč. 5., č. 29:
„Fotografujete? Potom musíte sa stať členom práve založeného „Klubu  slovenských fotografov amatérov“, kde za niekoľko 
korún mesačného príspevku obdržíte tieto výhody: Sľava až 10% pri nákupe fotopotrieb všetkého druhu: prístrojov, dosák, 
papieru, chemikálií atď. Porada, pomoc, použitie tmavej komory, požičanie rôznych potrieb, zväčšovacích prístrojov atď. 
zdarma. Zdarma obrázkový časopis. Informácie podáva a prihlášky prijíma jednateľstvo v drogérii BRATIA JElÍNEK Trnava, 
Štefánikova ul., tel. 56. Sväz slovenských klubov fotografov – amatérov Trnava.“

Paula Pattermannová so sestrou Štefániou, rod. Szukopovou a deti Karol a Františka 
Pattermannovci, 15. 3. 1915, zdroj: Mária Marková

Pattermannova dcéra ako anjel na posviacke zvonov kláštora uršulínok 15. 5. 1927 v Trnave, 
zdroj: Mária Marková
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schôdza Zväzu klubov amatérskej 
fotografie bola 20. augusta 1924 
a cieľom združenia malo byť po-
vznesenie amatérskej fotografie 
umelecky i technicky. Na čele zvä-
zu stál majiteľ trnavskej drogérie 
Václav Jelínek, ktorý v rokoch 1925 
– 1928 vydával tlačou Foto – vest-
ník Sväzu klubov slovenských 
fotoamatérov. Celorepubliková 
organizácia Zväz československých 
klubov fotografov amatérov v Prahe 
prijala založenie tohto samostat-
ného klubu v Trnave rezervovane 
a okomentovala ho viac než iro-
nicky: „Svaz klubov slovenských 
fotografov amatérov. Drogisté Bří 
Jelínkové v Trnavě vyplnili citelnou 
mezeru v našem životě, založili 
Svaz slovenských amatérskych 
klubu. Těch klubů je tam sice 
tolik, že se dají na prstech ruky 
spočítati, ale když separatizmus, 
tedy také vlastní Svaz. A aby „au-
tonomie“ byla úplná, tož ohlašují 
též vydávaní vlastního slovenského 
časopisu fotografického... Jak bude 
bratry Slováky reprezentovati, jest 
nabíledni. Dobré pořízení.“2 
Slovenský zväz dlhodobo nemal 
výrazný úspech a aj o prvom tr-
navskom klube nadšencov ama-
térskej fotografie sa v ďalšom roku 
(1925) vytratili informácie. Až o rok 
sa v trnavskom týždenníku Nové 
Slovensko dočítame že 5. októbra 
1926 bol v Trnave založený Klub 
fotografov – amatérov už pod 
Zväzom československých klubov 

fotografov – amatérov v Prahe. 
Ten vydával a rozosielal klubom 
tlačený materiál „okružné čítanie“. 
Členovia klubu dostávali bezplatne 
časopis Rozhľady fotografa – ama-
téra, ktorý uverejňoval odborné 

články o fotografii a fotografoch. 
Trnavský klub organizoval v dvad-
siatych a tridsiatych rokoch 20. 
storočia odborné prednášky pre 
členov, ale aj kurzy fotografovania 
pre začiatočníkov. Ročný príspevok 

Rodina Pattermannová, minifoto z negatívu, fotoaparát Mikroma autor Karol Pattermann 
okolo r. 1940 – 1942, zdroj: Mária Marková

Expozičná tabuľka k fotoaparátu Mikroma, 
zdroj: Mária Marková

Elli Keglevič a Gábor pri kartovej partii, Voderady okolo r. 1934, zdroj: ZSM

Člnkovanie na rybníku vo voderadskom parku, v pozadí pagoda, zdroj: ZSM

2 In: Fotografický obzor, 1924, s.128
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člena klubu bol 36 korún, pričom 
len cena za časopis bola 35 korún. 
Klub viedol J. Jeníček (jednateľ klu-
bu, nadporučík, Halenárska ulica 
č. 7 v Trnave). 
Snahy Jelínkovcov o podporu 
amatérskej fotografie v Trnave od 
roku 1924 boli spojené aj s myš-
lienkou expanzie ich podnikania 
práve týmto smerom. Drogéria 
U čierneho psa bratov Jelínkovcov 
pravidelne propagovala predaj 
fotoaparátov a fotografických po-
trieb v týždenníku Nové Slovensko 
či v iných miestnych tlačovinách 
až do roku 1948. Služby pre ama-
térskych fotografov propagovali 
Jelínkovci intenzívne od roku 
1925 do roku 1938. Klub fotogra-
fov – amatérov v Trnave oznámil 
v novinách, že: „14. februára 1927 
o pol ôsmej večer poriada v kres-
liarni štátnej meštianskej školy 
prednášku Dr. Lauschmanna: 
O zväčšovaní k účelom obrazo-
vej fotografie.“ V roku 1934 vyšla 
reklama, kde ponúkla služby pre 
amatérskych fotografov aj konku-
rencia – drogéria U anjela strážcu. 
Majiteľ Viliam Rubý ju prevádz-
koval v Roľníckom dome v Trnave 
(budova Roľníckej vzájomnej 
pokladnice na rohu dnešnej Va-
janského a Hlavnej ulice, dnes 
banka). V roku 1934 sa k predaju 
podobného sortimentu pridala aj 
drogéria Jána Masára na Evanje-
lickom dome. V roku 1935 vyšla 
v novinách reklama na prednášku 
o fotografických novinkách a fil-
movacom prístroji usporiadanú 
v sále Pannonia firmou Kodak, 
spol. s.r.o. Praha. Záujemcom 
premietli aj niekoľko amatérskych 
filmov. V Novom Slovensku sa 
dočítame, že firma Bratia Jelínek 
usporiadala na svätodušné sviatky 
16. a 17. mája 1937 výstavu foto-
amatérskych prác aj s ukážkami 
fotoaparátov. Z prác návštevníci 
najviac ocenili vystavené fotografie 
Dr. Pretzelmayera a učiteľa Detri-
cha. Vo vianočnej reklame svojho 
obchodu uverejnenej v decembri 
1937 uviedli Jelínkovci aktuálne 
ceny fotoaparátov: „Učebné stroj-
ky za 29, 49 a 75 korún, moderné 
fotoprístroje od 195 korún.“ Firma 

bratov Jelínkovcov naplnila svoju 
víziu o rozšírení podnikania na 
sortiment a služby pre amatér-
skych fotografov a o vytvorení 
technického zázemia na pesto-
vanie tohto koníčka medzi ľuďmi 
v meste. 

Zdroje:
1. Hlaváč, Ľudovít: Dejiny slovenskej 
fotografie. Vydavateľstvo Osveta, 1989, 
ISBN 80-217-0086-6, s.121
2. Štátny archív v Trnave, Fond novín 
a časopisov, Nové Slovensko 1927 / 
7, 1930 / 51, 1934 / 28, 1935 / 12, 37, 
1936 / 32, 48, 1937 / 21, 50

 Medzinárodné atletické závody v Trnave 14. 9. 1924, Fotoklub Trnava, zdroj: Gitka 

Odhalenie pomníka M. R. Štefánika v Trnave 19. 10. 1924, Fotoklub Trnava, zdroj: Jozef 

Reklama v Almanachu mesta Trnavy, 1926 Kániková
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Jakub Roháč, Štátny archív v Trnave

Trnavské pamiatky na archívnych plánoch 3. časť

Divadlo Jána Palárika je dnes už 
neoddeliteľnou súčasťou Trojič-
ného námestia, zároveň je to však 
jedna z najstarších budov tohto 
druhu na Slovensku. Na jeho 
mieste stála pôvodne dvojpodlaž-
ná budova hostinca Ad nigram 
aquillam, teda U čierneho orla. Bol 
najreprezentatívnejším hostincom 
v meste, počas svojej návštevy 
v ňom bol ubytovaný aj cisár Jozef 
II. Za hostincom sa nachádzala 
drevená tanečná dvorana, v ktorej 
pôsobili kočovní divadelníci a ne-
skôr tiež divadelný spolok v Trna-
ve. V roku 1830 sa začala plánovať 
výstavba divadelnej sály, na ktorú 
sa vyzbieralo medzi obyvateľmi 
mesta a podporovateľmi kultúry 
viac než 11 000 zlatých. Povolenie 
na stavbu vydala Uhorská komora 
28. apríla 1831.1
Plány vypracoval architekt Bern-
hard Grünn. (obr. 1) Pôvodne 
plánoval divadlo ako samostatnú 
budovu za hostincom. Prístup k nej 
bol z dnešnej Divadelnej ulice, 
ktorá sa v tej dobe nazývala Fran-
tiškánska. (Dnešná Františkánska 
ulica sa nazývala Mníšska, pozn. 
autora.) Na ďalšom pláne navrhol 
odlišný vzhľad fasády (obr. 2). 
Hľadisko malo mať tri podlažia 
a úctyhodné rozmery (obr. 3).
Ešte počas stavby bolo rozhodnuté 
aj o prestavbe hostinca v klasicis-
tickom slohu (obr. 4 a 5), ktorého 
pravá časť mala slúžiť ako vstup 
do divadla (obr. 6). Po ukončení 
prestavby získala budova ucelený 
vzhľad a nad vstupom do divadla 
vznikol ozdobný štít so známym 
latinským chronogramom, ktorý 
odkazuje na rok 1831 (obr. 7). Di-
vadlo malo po dokončení kapacitu 
obecenstva 548 miest, vrátane tých 
na státie. Napriek vypuknutiu cho-

lerovej epidémie bola stavba obdi-
vuhodne rýchlo dokončená. Už 26. 
decembra 1831 sa v divadle konalo 
prvé slávnostné predstavenie.2

Veľkú divadelnú sálu bolo prob-
lematické vykurovať, preto v roku 
1858 navrhol František Liszek sys-
tém na vháňanie teplého vzduchu 

Aj miesta, okolo ktorých chodíme každý deň, majú často oveľa zaujímavejšiu históriu, ako je známe 
širokej verejnosti. V záverečnej časti si priblížime tri miesta, ktoré sa najviac zmenili až v prvej polovici 
20. storočia.

1 ŠIMONČIČ, Jozef. Mojej Trnave. Trnava : B-print, 1998, s. 284
2ČAVOJSKÝ, Ladislav. Divadlo v Trnave. Bratislava :  Obzor. s. 18 – 19.

Plány divadla od námestia a z bočnej uličky z roku 1830.

Alternatívny návrh fasády divadla.

1

2
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do sály. (obr. 8) Nákres znázorňuje 
kotol umiestnený v suteréne diva-
dla. Zahriaty vzduch mal stúpať 
cez prieduchy nahor do hľadiska.
Počas uvoľnenia národnostných 
pomerov sa mestské divadlo stalo 
jedným z centier slovenskej kul-
túry. V trnavskom divadle pôsobili 
okrem Jána Palárika aj Svetozár 
Hurban-Vajanský či Ferko Urbá-
nek.
Budova divadla bola výrazne pre-
stavaná v roku 1907 v secesnom 
slohu do podoby, ktorú má až 
dodnes.3 Na podlaží budovy bý-
valého hostinca vznikla zrkadlová 
sieň Pannonia, kde sa odvtedy 

Priečny a pozdĺžny prierez divadelnou sálou 
z 11.3.1830.

 Návrh prestavby hostinca z 5.8.1831 – fasáda.

3

4

5

Návrh prestavby hostinca z 5.8.1831 – pôdorys podlaží.

3 ŽUFFOVÁ, Jaroslava – STANÍK, Ivan. Urbanistický a architektonický vývoj mesta. In ŠIMONČIČ, Jozef (ed.). Dejiny Trnavy. 
Zväzok prvý. Trnava : Mesto Trnava, 2010, s. 440

Plány základov divadelnej sály a hostinca 
z 24.11.1831.

6
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konali všetky plesy a veľké oslavy 
v Trnave.4 Dodnes je využívaná na 
slávnostné a reprezentačné účely.

  
Na rohu dnešného Námestia 
SNP a ulice Andreja Žarnova sídli 
Okresné riaditeľstvo policajného 
zboru v Trnave. Jeho budova však 
pochádza z obdobia prvej Česko-
slovenskej republiky, o čom sved-
čia aj zachované erby so štátnym 
znakom na priečelí. 
Okresy vznikli na Slovensku až 
v roku 1923, kým v českých kra-
jinách existovali už od roku 1850. 
Novovzniknuté okresné úrady po-
trebovali vhodné a reprezentačné 
sídlo, v Trnave bola preto vyhláse-
ná súťaž na návrh účelovej budovy 
Okresného domu. Zachovala sa 
dvojica zaujímavých funkciona-
listických návrhov, pri ktorých, 
bohužiaľ, nie je priložená žiadna 
sprievodná správa. (obr. 9 – 10). 
V súťaži zvíťazil pôsobivý návrh 
architekta Františka Floriánsa 
z roku 1927, ktorý sa niesol v štýle 
prvorepublikového tradicionalizmu 
(obr. 11).  Výstavba domu sa zača-
la 27. januára 1928 podľa mierne 
pozmenených plánov. Trnavský 
Okresný dom sa tak stal prvým na 
Slovensku.5

  
Dnešné Námestie SNP zmenilo 
svoju podobu niekoľkokrát v his-
tórii. Priame prepojenie tohto 
miesta s centrom Trnavy vzniklo 
po zbúraní Dolnej brány mestské-
ho opevnenia v prvej polovici 19. 
storočia. Práve na tomto mieste sa 
mala 16. decembra 1848 odohrať 
bitka, v ktorej cisárske vojsko pod 
velením chorvátskeho podmaršála 
Baltazára Šimunića prekvapivým 
útokom vytlačilo z Trnavy oddiely 
maďarskej gardy – honvédov, kto-
rých viedol revolucionár britského 
pôvodu Richard Debaufré Guyon.6 

Pohľad na hostinec a divadlo po dokončení z roku 1833.

7

Plány vykurovacieho zariadenia z 22.7.1858.

8

9
9 – 10 – Návrhy Okresného domu od neznámych autorov.

4 ŠIMONČIČ, Jozef. Mojej Trnave. Trnava : 
B-print, 1998, s. 285
5DOBROTKOVÁ, Marta. Trnava v rokoch 
1848 – 1938. In ŠIMONČIČ, Jozef (ed.). 
Dejiny Trnavy. Zväzok prvý. Trnava : 
Mesto Trnava, 2010, s. 274.
6DOBROTKOVÁ, Marta. Trnava v rokoch 
1848 – 1938. In ŠIMONČIČ, Jozef (ed.). Dejiny Trnavy. Zväzok prvý. Trnava : Mesto Trnava, 2010, s. 244
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Zaujímavosťou je, že Guyonovi sa 
podarilo s časťou oddielu ustúpiť 
a svojimi zásluhami si neskôr vy-
slúžil hodnosť generála. Po poráž-
ke revolúcie ušiel do Osmanskej 
ríše a vstúpil do služieb sultána, 
v ktorých získal opäť pozíciu gene-
rála a guvernéra Damašku.7

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní 
boli maďarskí povstalci oslavovaní 
ako hrdinovia aj verejne. Na pa-
miatku padlých honvédov bol preto 
na mieste bitky v roku 1871 vztýče-
ný pomník v tvare obelisku.
Začiatkom 20. storočia bolo koryto 
Trnávky v týchto miestach prekryté 
železobetónovými platňami, čím 
vznikol nový otvorený priestor. Po 
vzniku Československej republiky 
sa národnostné pomery v Trnave 
zmenili v neprospech maďarskej 
menšiny. Keďže v oddieloch pod-
maršála Šimunića bojovali aj slo-
venskí dobrovoľníci, na námestíčku 
na okraji centra stál pamätník ich 
protivníkov. Preto bol pomník 28. 
októbra 1922 presunutý na Nový 
cintorín, kde sa nachádza dodnes 
(obr. 12).
Na uvoľnené miesto mala byť 
umiestnená socha generála Mi-
lana Rastislava Štefánika, ktorý 
nešťastne zahynul 4. mája 1919. 
Sochárovi Jánovi Koniarkovi bola 
zadaná objednávka na sochu, na 
ktorú sa konala aj verejná zbierka. 
Hotové dielo bolo odhalené 19. 
októbra 1924. Na slávnostnom 
podujatí sa okrem Štefánikovej 
matky Albertíny zúčastnilo viacero 
významných osobností, napríklad 
minister s plnou mocou pre správu 
Slovenska Jozef Kállay, či vyslanec 
Československa vo Francúzsku 
Štefan Osuský.8 Bola to vôbec prvá 
socha Štefánika a zároveň dodnes 
jediná v životnej veľkosti. Štefáni-
kovo meno nieslo aj nové námestie 
s elegantne riešeným parkom, kto-
rý sa z veľkej časti nachádzal práve 
na premostení toku Trnávky.
Po komunistickom prevrate vo 
februári 1948 sa Štefánik stal ne-
žiaducou osobnosťou. Postupne 
boli z verejných miest odstraňova-

né jeho podobizne aj meno. Bola 
to však citlivá záležitosť, a tak prvý 
vážny návrh na odstránenie tr-
navskej sochy generála Milana 
Rastislava Štefánika z jej pôvod-
ného miesta padol až v roku 1949. 
Mala byť nahradená pamätníkom 

venovaným osloboditeľskej Červe-
nej armáde, na ktorý bol vypísaný 
konkurz. Do anonymnej súťaže 
sa zapojilo viacero účastníkov, 
väčšinou akademických sochárov 
z pražských ateliérov. Autori pra-
covali s tradičnými materiálmi ako 
žula, pieskovec a bronz. Súčasťou 
väčšiny návrhov bola fotografia 
s vyretušovanou sochou Štefánika, 
na ktorej miesto bol dokreslený 

10

11
Návrh Okresného domu od Františka Floriánsa.

12

Pamätník padlým honvédom z roku 1871. 
Foto autor.

7 FINDLATER, Andrew. Chambers’s Encyclopaedia. In Appleton : Chambers Harrap Publishers, 1863, s. 167 – 168.
8DOBROTKOVÁ, Marta. Trnava v rokoch 1848 – 1938. In ŠIMONČIČ, Jozef (ed.). Dejiny Trnavy. Zväzok prvý. Trnava : Mesto 
Trnava, 2010, s. 273.

13

Schéma námestia od Ladislava Snopka.
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návrh, aby bolo možné predstaviť 
si jeho zapracovanie do prostredia. 
Väčšina návrhov rátala s pôvod-
ným rozložením parku, ktorý stojí 
nad prekrytým korytom Trnávky 
s orientáciou sochy smerom do 
parku na námestí (obr. 13), ako 
aj Ladislav Snopek, ktorý navrhol 
jednoduchý motív vojaka so zdvih-
nutým samopalom (obr. 14). Jeden 
autor však predstavil plán prebu-
dovať ho do podoby štylizovanej 
červenej hviezdy (Obr. 15). V jej 
strede mala stáť socha tankistu 
s víťazoslávnym gestom po preko-
naných útrapách, ktoré však vyjad-
rovalo aj odhodlanosť k ďalšiemu 

boju (obr. 16). Podľa sprievodnej 
správy mal reprezentovať časť ar-
mády, ktorá rozhodujúcim dielom 
prispela k obratu v druhej svetovej 
vojne.
Ďalší návrh zobrazoval vojaka, 
ktorý drží raneného kamaráta 
(obr. 17), iný autor načrtol návrh 
vojaka, ktorý sa skláňa k dievčatku 
(obr. 18). Detailne spracovaný bol 
námet vojaka s dieťaťom v náručí 
(obr. 19). Mal byť umiestnený na 
vyvýšenej ploche, ktorá mala tri 
výstupky s červenými hviezdami, 
určenými na kladenie vencov.
Azda najprepracovanejším návr-
hom bolo masívne súsošie na mo-
hutnom žulovom podstavci, ktoré 
malo znázorňovať dvoch vojakov 
na hliadke, ktorí spoločne chránia 
vlastným telom chlapca.
Obzvlášť zaujímavý a originálny 
návrh predstavuje dvojicu oslobo-
diteľov na motorke, otočenej sme-
rom k centru mesta (obr. 21 – 22). 
Podľa ideového opisu šofér s upre-
ným pohľadom smeruje motocykel 

14

Návrh pamätníka od Ladislava Snopka.

15

Návrh na úpravu rozloženia parku.

16

Návrh pamätníka – víťazný sovietsky tankista.

17

Návrh pamätníka 
– vojak s raneným kamarátom.
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vpred, vojak za ním víťazoslávne 
máva vojenskou čiapkou. Malo 
to predstavovať príchod prvých 
prieskumných jednotiek predvoja 
Červenej armády pri oslobodení 
Trnavy z 1. apríla 1945.
Plány na nahradenie Štefánikovej 
sochy boli nakoniec odložené až 
do roku 1959, keď bola nahradená 
monumentálnym bronzovým súso-
ším Víťazstvo od sochára Ladislava 
Snopka a architekta Emila Viciana. 
Odkazom na pôvodnú súťaž je je-
den z vojakov na pamätníku, ktorý 
má rovnaký postoj ako na návrhu 
z roku 1950. Súčasťou inštalácie 
sochy bol vysoký podstavec, navy-
še vyzdvihnutý nad úroveň námes-
tia pódiom. Zmenila sa orientácia 
osi námestia, z východozápadnej 
na juhosevernú. Aby sa pred sú-
soším vytvorilo voľné priestran-
stvo, bolo presunuté viac na okraj 
námestia, čím sa celá štruktúra 
čiastočne ocitla mimo premostenia 
Trnávky.
Najstaršia socha Štefánika z dielne 
výnimočného umelca mala šťast-
nejší osud, ako napríklad monu-
mentálne dielo Bohumila Kafku 
v Bratislave. Nebola pri odstra-
ňovaní poškodená a v roku 1969, 
ako dozvuk uvoľňovania napätých 

pomerov, bola nakrátko osadená 
oproti pamätníku Antona Bernolá-
ka (obr. 23). Odtiaľ ale bola opäť 
rýchlo odstránená a až v roku 1989 
tu bolo umiestnené bronzové sú-
sošie Poľnohospodári. 
Na Námestie SNP, hoci nie na pô-
vodné miesto, sa socha vrátila až 
4. mája 1990, na výročie úmrtia 
jedného zo zakladateľov Česko-
slovenskej republiky. Opäť bola 

premiestnená 18. marca 2015, ten-
to raz len v rámci revitalizácie za-
nedbaného parku. Zaujímavosťou 
je aj to, že počas svojej existencie 
vystriedal „trnavský Štefánik“ už tri 
rôzne podstavce. 

Všetky publikované archívne fo-
tografie a plány pochádzajú zo 
zbierok a fondov Štátneho archívu 
v Trnave.

18

Návrh pamätníka – červenoarmejec s dieťa-
ťom v náručí.

Návrh pamätníka – červenoarmejec s diev-
čatkom.

19 20

21

Návrh pamätníka – vojaci na hliadke.

21 – 22 – Návrh pamätníka – osloboditelia na 
motocykli.

22

23

Socha M. R. Štefánika v Promenáde oproti Bernolákovmu pamätníku, 1969.
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Miroslav Trnka ako rodený Trnav-
čan, podnikateľ a filantrop so vzťa-
hom k mestu prišiel pred rokmi 
s projektom kaviarne na námestí, 
ktorá odkazovala na prvorepubli-
kové časy so všetkým, čo k tomu 
patrí, vrátane dizajnu priestoru. 
Správnosť myšlienky potvrdili nie-
len obyvatelia mesta, ktorí majú 
dodnes o kaviareň záujem, ale aj 
rôzne odborné subjekty, ktoré dali 
tomuto prvému projektu niekoľko 
ocenení za interiér i za prevádz-
ku kaviarne. Zdá sa, že podobné, 
hlavne nekomerčné a kreatívne 
poslanie má aj tento, oveľa väčší 
projekt. Navyše chce zasiahnuť 
oveľa väčšie publikum rôznymi ak-
tivitami. „Hlavnou myšlienkou bolo 
vrátiť obyvateľov do centra mesta. 
Chceme dať ľuďom priestor, kde by 
sa niečo dialo a kvôli čomu by sa 
doň oplatilo ísť,“ hovorí Miroslav 
Trnka, ktorý verí, že keď sa obyva-
teľom ponúkne atraktívny program, 
tak ich to z okrajových nákupných 
centier vráti späť do mesta. 
Celý projekt Nádvorie sa skladá 
z niekoľkých budov, ktoré in-
vestori kúpili zo strany Trojičného 
námestia a Štefánikovej ulice. 
Objekty museli prejsť nákladnou 
rekonštrukciou, za posledných 
päť rokov preinvestovali do tohto 
projektu okolo 15 miliónov eur. 
V pôvodných objektoch boli rôzne 
kancelárske priestory, baletná sála 
umeleckej školy, a dolu si Trnav-
čania zaiste pamätajú populárnu 
predajňu lacného tovaru Domácich 
potrieb, vedľa predajňu metrového 
textilu zo Štefánikovej ulice a zo 
strany námestia exkluzívnu predaj-
ňu kníh, platní a obrazov. 
„Na začiatku sme kúpili dve budo-
vy od mesta, ktoré sa spájali dvor-
mi. Od súkromných majiteľov sme 

dokúpili ďalšie budovy a získali tak 
priestor, ktorý je dnes už nádvorím. 
V minulosti totiž boli úzke a malé 
dvory v akejkoľvek historickej zá-
stavbe,“ hovorí Michal Trnka. „Prvé 
roky sme pracovali najmä na static-
kom zabezpečení, oprave štruktúry 
budov. Od začiatku sme spolupra-
covali s tímom reštaurátorov pod 
dohľadom Krajského pamiatkového 
úradu, ktorých sme využívali ako 
konzultantov. Mali sme s nimi veľmi 
dobrú skúsenosť. Vďaka tomu sa 
týmto historickým budovám poda-
rilo vrátiť pôvodný vzhľad.“ 
Objekt z Trojičného námestia 
dostal medzitým za spôsob ob-
novy už aj cenu Fénix – Kultúrna 
pamiatka roka 2017 v súťaži mi-
nisterstva kultúry. Architektonický 
prieskum lokality priniesol celý 
rad vzácnych nálezov od zlatých 
praciek, cez muníciu až po pranier 
či historickú pec. V najhoršom 
stave bola budova od námestia, 
problematické boli aj historické 
objekty zo Štefánikovej ulice, ktoré 
prešli niekoľkými prestavbami naj-
mä v 20. storočí. Podľa architekta 
Matúša Valla sú veľmi hodnotné 

napríklad ich gotické základy, 
pivničné priestory, ale napríklad 
aj unikátny strop, ktorý bol roky 
nenápadne skrytý pod vrstvou 
bieleho náteru, dokonca aj počas 
prevádzky predajne textilu ešte 
v nedávnych rokoch. „Do nádvo-
ria sme pristavili tri nové objekty, 
jeden je predĺžením budovy zo 
Štefánikovej, druhý je celkom nový 
a tretí predĺžením krídla budovy zo 
Štefánikovej ulice. V nových budo-
vách sme sa snažili používať tra-
dičné materiály ako je tehla, drevo 
a zároveň sme nechceli ísť najmo-
dernejším jazykom,“ hovorí Vallo 
a pripomína, že repasovali všetky 
prvky, pri ktorých to bolo možné, 
ako sú okná alebo časti omietok či 
muriva. 
Staré a nové priestory by mali 
kompaktne do seba zapadať 
a samotné Nádvorie by ich malo 
spájať do jedného kreatívneho 
celku. „Celý projekt nádvoria bude 
realizovaný v piatich budovách, 
s tým, že jednotlivé priestory sú 
pridelené konkrétnym funkciám. 
V historických priestoroch bude 
pôsobiť napríklad kultúrne cen-

Nádvorie chce reštartovať život v centre mesta
Výstavy, prednášky, koncerty, ale dokonca aj priestor pre umelcov, ktorí by tam mali mať svoje záze-
mie. Aj také sú ambície nového projektu Nádvorie. Vzniká v samom centre Trnavy v priestore medzi 
Trojičným námestím a Štefánikovou ulicou, a je zložený z viacerých budov a centrálneho nádvoria ako 
priestoru na verejné podujatia. Projekt vstúpil do finálnej fázy, už od marca sa do budov nasťahujú 
rôzne trnavské združenia a začnú svoje aktivity. Investori, koordinátori a autori celého projektu pred-
stavili jeho koncepciu verejnosti.

Martin Jurčo, foto: Nora a Jakub Čaprnka
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Sú v modrej farbe na rozdiel od 
predošlých výplatných strojov, ktoré 
pečiatkovali zásielky na červeno. 
V odtlačku pečiatky je výška výplat-
ného, označenie s adresou a logom 
oprávneného používateľa, QR kód 
a ďalší text. V tretej, textovej a ob-
razovej časti sa pri jubileu mesta 
používal historický obrázok veduty 
Trnavy podľa drevorytu J. Portena 
z r. 1658. Vtedy to bolo slovenským 
unikátom. A v nedávnom období, 
ako si Trnavčania spomínajú, sa na 
obálkach objavili informácie a aj 
poštovo- filatelistická dokumentá-
cia z návštevy sv. otca pápeža Jána 
Pavla II. v Trnave, neskôr aj o jeho 
úmrtí a vyhlásení za svätého. Naj-
novšie, do konca decembra 2017 
mesto používalo štočok výplatné-
ho stroja s textom blahorečenia 
a portrétom profesora trnavského 

gymnázia Titusa Zemana terajším 
pápežom Františkom. 
Trnavský samosprávny kraj podob-
ným spôsobom propagoval napr. 
Národné letecké dni v Piešťanoch, 
najmä však Rok Ľ. Štúra alebo vlani 
Rok J. M. Hurbana. Takéto využívanie 
výplatných strojov trnavskými poda-
teľňami mesta a kraja je na Slovensku 
ojedinelé, je priam raritou, ktorú raz 
v budúcnosti zhodnotí história. 
A zdá sa, že príklad Trnavy našiel 
v kraji svojho nasledovníka, lebo 
nedávno som našiel obálku zo 
Skalice zobrazujúcu takto siluetu 

mesta, na ktorej sa vyníma histo-
rický pohľad na kostol a známu 
Rotundu sv. Juraja, jednu z naj-
starších sakrálnych stavieb kraja, 
postavenú v ranorománskom štýle 
v XI. storočí. 

Mgr. Ján Mička

Trnavské podateľne sú slovenskou raritou 
Mesto Trnava, rovnako ako úrad Trnavského samosprávneho kraja, rozosiela denne občanom desiatky 
listov s oznámeniami alebo rozhodnutiami úradu. Poštové obálky sú opečiatkované prostredníctvom 
výplatných strojov ako tzv. vopred kreditované zásielky. Mesto Trnava i TTSK využívajú svoj výplatný 
stroj v tretej, textovej a obrazovej časti odtlačku na propagáciu významných spoločenských a kultúrno-
historických podujatí a výročí.

trum Malý Berlín, kde je historická 
sála s kapacitou pre asi 200 ľudí 
a auditórium. V ďalších priestoroch 
budú komunitné centrum Kubik 
nápadov, ateliéry a priestory na 
tvorbu mladých kreatívcov,“ hovorí 
Michal Trnka. Vyrastie tu tiež prvý 
trnavský coworking. Je to štýl práce 
viacerých kreatívcov a komunita 
nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým 
spoločné priestory umožňujú zdie-
ľať hodnoty, skúsenosti, nápady 
a profitovať zo spoločného efektu. 
„Administratívne priestory chce-
me obsadzovať firmami, ktoré sa 
zaoberajú kreatívou. Chceme po-
skytovať talentovaným študentom 
na základe výberového konania 
nadštandardné ubytovanie inter-
nátneho typu. Pôjde o mladých 
ľudí, ktorí sú aktívni, tvoria či 
pomáhajú komunitám a podob-
ne. Podporíme ich tým, že im po-
skytneme ubytovanie a zázemie. 
Nemáme ešte referenciu na Slo-
vensku, že by takúto prácu niekto 

robil,“ pokračuje Michal Trnka. 
Na kaviarenské aktivity zo strany 
námestia chcú nadviazať v budove 
na Štefánikovej ulici. Tam vzniká 
reštaurácia, piváreň a pekáreň, 
ktorá bude sídliť práve v priesto-
roch so spomínanou štukou, ktorú 
vraj obohatili majstri v 17. storočí 
pracujúci na štukách v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa. Z objektu vysie-
la na frekvencii 103,9 FM aj nové 
Trnavské rádio. Ako nám povedal 
riaditeľ Nádvoria Dušan Vančo, 
prevádzkovatelia nového priestoru 
majú plány na spoluprácu aj s tr-
navskou samosprávou. Napríklad 
by sa chceli zapojiť do celého radu 
mestských aktivít, ktoré samosprá-
va robí na námestí alebo pri rôz-
nych festivaloch. 
Dátum postupného spustenia 
celého projektu je začiatok apríla 
tzv. festivalom s kultúrnymi pod-
ujatiami. Ako prvé bude pracovať 
v Nádvorí kultúrne centrum Malý 
Berlín, a to už od 2. marca. Na-

chádza sa na prvom poschodí 
meštianskeho domu na Štefáni-
kovej 4. Ide o dvojsálové centrum, 
ktoré sa bude dať využiť na takmer 
akékoľvek podujatia. „Hlavná sála 
je prispôsobená a plnohodnotne 
technicky vybavená pre divadelné 
predstavenia, hudobné koncer-
ty a filmové projekcie. Priestor 
v programe však chceme pravidel-
ne dávať aj literatúre, vzdelávaniu, 
programom pre deti a pokračovať 
budeme napríklad aj v diskusnom 
programe. Z najbližších podujatí 
už 16. marca predstavíme hru 
Mesiac a magnólie obľúbeného 
divadla Kontra,“ hovorí dramaturg 
centra Michal Klembara. 
Projekt Nádvoria je koncipovaný 
s dôrazom na dlhodobú udrža-
teľnosť. Rodina Trnkovcov preto 
vytvorila nadačný fond, ktorého 
výnosy majú financovať prevádzku 
a aktivity Nádvoria do budúcnosti. 
Ide im najmä o to, aby celý projekt 
mohol pôsobiť dlhodobo. 

kultúra
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Desiatky rôznych 
monumentálnych diel 

v architektúre po celom 
Slovensku, napríklad vitráž 
na strope obradnej siene na 

bratislavskom Slavíne, mozaiky 
v železničných staniciach 

v Komárne a v Piešťanoch, 
v kúpeľných i zdravotníckych 

budovách, napríklad veľká 
sklobetónová vitráž v budove 

Farmaceutickej fakulty UK, 
výzdoba exteriéru Strojníckej 

fakulty STU, ale aj mnoho 
výtvarných diel. K tomu 

jeden román Zomrieť v San 
Franciscu. To je skutočne len 

veľmi strohý výpočet diela 
Dezidera Castiglioneho (*26. 

11. 1924 Hlohovec – †1. 3. 2005 
Bratislava). Hoci zomrel len 

nedávno, bol takmer zabudnutý 
a jeho tvorba aj korene 

v rodnom Hlohovci zostali 
nezmapované. A málokto vie, 

že jeho tvorivý vklad i rodinné 
väzby siahajú aj do Trnavy.

V ďalšom pokračovaní edície slávni 
Hlohovčania priniesli pracovníci 
Vlastivedného múzea v Hlohovci 
knižnú publikáciu s názvom Zveč-
nené v kameni a skle. Je životným 
príbehom Dezidera Castiglione-
ho, ktorého rodný dom v tomto 
meste ešte stále stojí. V 19. storočí 
prišla rodina Castiglioneovcov 
z Talianska do Trenčína, a potom 
sa v súvislosti s pracovnými akti-
vitami presunuli do rôznych miest 
na Slovensku. A predkovia Dezi-
dera Castiglioneho do Hlohovca. 
„Z rodu Castiglioneovcov vzišlo 
mnoho známych ľudí. V Hlohovci 
sa narodili Dezider a jeho brat 
Eduard. Ich otec však v 30. rokoch 
zomrel na tuberkulózu a matka sa 
druhýkrát vydala za lekára Júliusa 
Fehéra. K dvom chlapcom pribudol 
tretí chlapec Mikuláš Fehér, ktorý 
bol dlhé roky riaditeľom trnavské-

ho divadla i režisérom divadelného 
súboru Disk,“ hovorí riaditeľ Vlas-
tivedného múzea Jozef Urminský. 
Pripomeňme, že aj Eduard sa 
výrazne uplatnil v umeleckom sve-
te a okrem iných aktivít bol pre-
kladateľom z anglickej, americkej 
a talianskej literatúry. Zaujímavé je, 
že v ich rodine boli ďalšie známe 
osobnosti – básnici Ivan Kupec 
a Ivan Štrpka, známa sexuologička 
Božena Castiglione. 
Dezider Castiglione patril k prvým 
výtvarným umelcom, ktorí sa ve-
novali výtvarnej tvorbe v oblasti 
architektúry. Koncom 70. rokov 
viedol aj oddelenie monumentál-
neho maliarstva na VŠVU. Počas 
svojho života mal len tri výstavy 
– dve v Bratislave a v roku 1984 
v Okresnej galérii Jána Koniarka 
v Trnave. Okrem architektúry sa 
teda Dezider nevzdával klasickej 
maľby a jeho prvé diela vraj kri-
tika nehodnotila veľmi priaznivo, 
pretože vychádzajú z kubistických 
inšpirácií, čo nevyhovovalo vtedaj-
šiemu dobovému ideálu realistic-
kej maľby. Kým výtvarnej tvorbe 
v oblasti architektúry sa venoval 
len niekoľko desaťročí, celý život 

až do vysokého veku zostal práve 
pri tvorbe obrazov braqueovského 
kubizmu 40. rokov. Z množstva 
výtvarných diel v architektúre od-
borníci najviac hodnotia tie zo 60. 
rokov, v ktorých sa odzrkadľujú 
rôzne moderné trendy výtvarného 
umenia. Z tohto obdobia je aj veľká 
sklomozaika nazvaná Partizánske 
ohne (1971) zdobiaca celú čelnú 
stenu jednej z historických pivníc 
viechy, ktorú v tom čase otvorilo 
JRD v rodnom Hlohovci autora 
na Starej Hore. Vtedajší minister 
poľnohospodárstva a výživy Ján 
Janovic podľa spomienok vtedaj-
šieho predsedu družstva Flori-
ána Kubinského očarený týmto 
priestorom a jeho rekonštrukciou 
vo vinohradníckom štýle, sa rozho-
dol darovať umelecké dielo práve 
do tohto objektu. Sklomozaika vo 
vieche Jašter na Starej Hore je situ-
ovaná na čelnú stenu s presahom 
po bočných stranách klenbovej 
pivnice, ktorej efekt dotvára aj pod-
svietenie. Súčasný prevádzkovateľ 
objektu pred rokmi s umiestnením 
diela po rekonštrukcii nepočítal. 
Napokon sa rozhodol inak. Po 
odbornej rekonštrukcii a vyčistení 

Martin Jurčo, foto: Erik Knotek a archív

Tvorba i rodinné vzťahy Dezidera 
Castiglioneho presiahli aj do Trnavy

Vzácna fotografia bratov Dezidera a Eduarda Castiglioneovcov a Mikuláša Fehéra
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sa dielo prejavilo v plnej kráse. Pri 
jednej návšteve odborníci na tieto 
diela zo zahraničia po dôkladnej 
analýze odhadli jeho umeleckú hod-
notu na takmer dvestotisíc eur. Zau-
jímavosťou je, že v čase výroby tohto 
diela malo vtedajšie družstvo družbu 
s vtedajším Zborom nápravnej vý-
chovy v Leopoldove, kde mal svoj 
závod národný podnik Železnobrod-
ské sklo zo Železného Brodu. 
Mnoho ďalších diel nájdeme 
v nemocniciach, poliklinikách, 
obchodných domoch, aulách uni-
verzít, vestibuloch či fontánach. 
Pristavme sa aspoň pri trnavskom 
diele. „Samostatným objektom 
ležiacim mimo hmotu budovy patrí 
aj Castiglioneho realizácia fontány 
v areáli neďaleko Gynekologicko-
-pôrodníckeho pavilónu trnavskej 
nemocnice. Dielo s pozoruhodným 
výsledkom vytvoril v roku 1981 
v spolupráci s Jindrom Martinom. 
Fontánu tvoria štyri spádovito 
umiestnené bazéniky a pozdĺžna 
stena ako pozitív a z druhej strany 
negatív. Túto keramickú mozaiku 
dopĺňajú ďalšie rastlinné detaily. 
Do vizuálnej hry ešte vstupujú aj 

zrkadlenia odrazov motívov z vod-
nej hladiny jednotlivých kaskád. 
Dielo tak vyznieva ako jednoliaty 
celok s podmanivým estetickým 
pôsobením,“ hovorí spoluautor 
knihy Marián Kamenčík, ktorý pri-
pomína, že dielo dlhodobo neslúži 
ako fontána a dnes je v dosť zane-
dbanom stave. Podľa pamätníkov 
bola vraj fontána takmer nevyužitá 
a voda v nej bola zrejme len pri jej 
otvorení. 
Marián Kamenčík spolu s fotogra-
fom Erikom Knotekom zmapovali 

zatiaľ aspoň časť diel Dezidera 
Castiglioneho. Jeho tvorba je 
roztrúsená po celom Slovensku 
a mnohé diela zničil reklamný 
smog, zatepľovanie, rekonštruk-
cie budov novými majiteľmi alebo 
podcenenie hodnoty umeleckého 
diela na fasáde objektu. 
Útla knižka Zvečnené v kameni 
a skle je preto nielen zmapovaním 
tvorby  Dezidera Castiglioneho, ale 
aj pripomienkou celého rodu, ktorý 
v našej kultúre zanechal významnú 
stopu. 

Divadlo Kontra: Mesiac 
a magnólie
Komédia o zákulisí vzniku filmu 
Odviate vetrom. Čo si počať, ak čas 
neúprosne beží a scenárista nečítal 
predlohu? Legendárny hollywoodsky 
producent David O. Selznick zamyká 
režiséra a scenáristu vo svojej 
kancelárii a prinúti ich k nadľudskému 
výkonu. Mesiac a magnólie v podaní 
Divadla Kontra ponúka výborné 
obsadenie, duchaplný humor, briskné 
dialógy, závratné tempo a neskutočnú 
zábavu.
Mesiac a magnólie napísal Ron 
Hutchinson, ktorý takto vysvetľuje, 
prečo ho inšpirovalo práve zákuli-
sie vzniku Odviate vetrom: „Odvia-
te vetrom je nesporne najúspešnej-
ší film všetkých čias, ale keď v roku 
1936 popredný hollywoodsky 
producent David O. Selznick kúpil 
práva na román Margaret Mitchel-

lovej, kúpil si tým aj svoju nočnú 
moru.“ Vtedajšia verejnosť totiž 
odchádzala z kín pri filmoch, ktoré 
zobrazovali občiansku vojnu.
Selznickov svokor Louis B. Mayer 
využil situáciu a na pôžičku pre za-
čatie produkcie uvalil na neho pa-
ralyzujúce podmienky. Navyše, pre 
problémy s obsadením titulnej roly 
Scarlett O’Harovej sa stal Selznick 
terčom kabaretných vtipov a naj-
strašnejšie zo všetkého bolo, že až 
17 spisovateľov – scenáristov vráta-
ne F. Scotta Fitzgeralda nedokázalo 
dodať taký scenár, aký by si želal.
V réžii Klaudyny Rozhin hrajú 
František Balog, Peter Čižmár, 
Martin Juríček a Antónia Kurimský 
Oľšavská. Informácie o predpred-
aji lístkov nájdete na www.maly-
berlin.sk a www.ticketportal.sk. 
Vstupné 7 €. Predstavenie sa usku-
toční v piatok 16. marca o 19.00 h.

Kapor na scéne: 
O psíkovi a mačičke
Malý Berlín pozýva deti a rodičov 
na predstavenie žilinského di-
vadla Kapor na scéne. O psíkovi 
a mačičke je zábavno-poučná 
rozprávka o tom, ako sa z mačky 
Micky stala doktorka a lieči svo-
jich prvých pacientov. Ako sanitka 
jej asistuje psík Bodrík a svoju 
dôležitú úlohu budú mať aj prí-
tomné detičky. Pomoc bude určite 
potrebovať moriak s raneným 
krídelkom, ktorý si nedával pozor 
na ceste. Poradiť môžu aj krtkovi 
pri výbere okuliarov a dúfajme, že 
presvedčia prasiatko, aby sa ko-
nečne okúpalo. Doktorka Micka sa 
bude musieť pozrieť aj na boľavý 
zúbok psíka Bodríka.
Predstavenie je pre deti od troch 
rokov. Účinkujú Miška Pastorková 
a Jarka Sýkorová. Ak chcete mať 

Kultúrne centrum Malý Berlín – marec 2018
(red)
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istotu, že sa vám ujde miesto, 
napíšte nám e-mail na adresu re-
zervacie@malyberlin.sk. Následne 
vám zašleme potvrdenie o rezer-
vácii. Rezervované vstupenky je 
potrebné vyzdvihnúť najneskôr 15 
minút pred začiatkom predstave-
nia. Vstupné 2 €.
Predstavenie sa uskutoční v nedeľu 
18. marca o 15.00 h.

Knižná revue s Viktorom Suchým
V pondelok 12. marca o 19.00 h sa 
uskutoční prvé tohtoročné vydanie 
Knižnej revue. Hosťom Pero Le Kve-
ta, ktorý pre vás aj tentoraz zostaví 
výber toho najzaujímavejšieho, čo 
práve dorazilo na pulty našich kníh-
kupectiev, bude Viktor Suchý.
Viktor je autor minimalistických 
trojverší, žánrovo blízkych aforizmu 

alebo japonským haiku. Pôsobil ako 
učiteľ slovenčiny, kníhkupec a re-
daktor časopisov Slova a Kultúrne-
ho života. V súčasnosti pracuje ako 
editor a knihovník v Kabinete po-
malosti, spolupracuje aj s vydava-
teľstvom Artforum. Vo vydavateľstve 
Modrý Peter mu minulý rok vyšla 
debutová básnická zbierka Básne 
o počasí. 

Pamiatku Johna Dopyeru pri-
pomína v Trnave od roku 1996 
Dvorana slávy dobra, prvé a jedi-
né múzeum rezofonických gitár 
v Európe, jeho meno nesie jedna 
z trnavských ulíc a roku 2003 
Mesto Trnava udelilo Johnovi 
Dopyerovi aj Čestné občianstvo 
in memoriam. No meno vyná-
lezcu, ktorý vyrástol v Dolnej 
Krupej neďaleko Trnavy, najviac 
zviditeľnil medzinárodný hudob-
ný festival Dobrofest – Trnava 
. Vďaka tomuto jedinečnému 
festivalu sme v rokoch 1992 
– 2008 mohli v Trnave privítať 
dobristov nielen z Európy, ale aj 
zo zámoria, z USA, z ďalekých 
Havajských ostrovov, z Taiwanu, 
ba dokonca aj z Austrálie. Me-
dzi tými, ktorí prišli do Trnavy 
zložiť koncertný hold Johnovi 
Dopyerovi, boli hudobníci do-
slova z celého sveta, vrátane 
tých najslávnejších dobristov ako 
Jerry Douglas, Bob Brozman, 
Randy Kohrs, Rob Ickes, Mike 
Auldridge, Mary Flower, Dave 
Peabody, Catfish Keith, Michael 
Messer či skupina Blue Highway. 
Prostredníctvom Dobrofestu sa 
Trnava nezmazateľne zapísala na 

medzinárodnú hudobnú mapu 
sveta. Festival už, bohužiaľ, patrí 
len do spomienok, lebo posledný 
Dobrofest hodný svojho mena sa 
uskutočnil pred 10 rokmi, v júni 
2008, čo je vlastne ďalšie osmič-
kové výročie. 
V uplynulých rokoch si bývalí 
organizátori Dobrofestu už tri-
krát pripomenuli pamiatku Johna 
Dopyeru a jeho jedinečnej gitary 
menšími koncertmi v Trnave. 
V tomto roku, pri príležitosti 
oboch spomínaných osmičko-
vých výročí, ku ktorým sa pri-
dáva aj 125. výročie narodenia 
vynálezcu (*6. júl 1893), nám 
spomienku na Johna Dopyeru 
i na trnavský Dobrofest prine-
sie ďalšie podujatie – špeciálny 
koncert s názvom Malý Dob-
rofest a s podtitulom Koncert 
pre Johna Dopyeru. Koncert sa 
uskutoční  piatok 23. marca v sá-
le novootvoreného kultúrneho 
centra Malý Berlín v Trnave. Malý 
Dobrofest, samozrejme, nebude 
len spomienkový. Hlavnú úlohu 
po celý večer bude hrať hudba, 
vďaka ktorej sa Malý Berlín pre-
mení na Malý Nashville a v Tr-
nave znova zaznie špecifický 

a jedinečný zvuk rezofonických 
gitár. Návštevníci sa môžu te-
šiť na excelentného Henricha 
Nováka, jedného z najlepších 
európskych hráčov na dobro, 
ktorý vystúpi spolu s gitaristom 
Petrom Luhom. Ďalej to bude 
dvojica najznámejších propa-
gátorov rezofonických gitár 
zo slovenskej bluesovej scény 
Ľuboš Beňa a Bonzo Radványi, 
ktorí v nedávnej ankete interne-
tového portálu bluesmusic.sk 
získali titul Najobľúbenejšieho 
bluesového dua roka 2017 a na 
koncerte predstavia skladby zo 
svojho najnovšieho cédečka. 
A závan medzinárodnej atmo-
sféry, aká panovala v Trnave za 
starých čias Dobrofestu, prinesie 
charizmatický americký country 
spevák Willie Jones s jeho Ban-
dom, v ktorom hrajú slovenskí 
muzikanti, vrátane vynikajúceho 
dobristu Milana Benkoviča.
Hlavným organizátorom podu-
jatia je Trnavská hudobná spo-
ločnosť, ktorá s podporou Mesta 
Trnavy pozýva na Malý Dobro-
fest v trnavskom Malom Berlíne 
všetkých priaznivcov dobrej 
dobro hudby. 

Pozvánka do Malého Ríma 
na Malý Dobrofest v Malom Berlíne
V tomto roku si pripomíname celý rad tzv. osmičkových výročí. No okrem významných štátotvorných 
výročí sú tu aj iné s osmičkou na konci. Jedno dokonca až s dvomi osmičkami: 3.januára roku 1988, 
teda práve pred 30 rokmi, umrel v USA slovenský rodák Ján / John Dopyera, vynálezca rezofonickej 
gitary i jej slávneho dreveného modelu, ktorý nazval pekným slovenským menom – dobro. Rezofonické 
dobro sa v priebehu rokov udomácnilo  na americkej hudobnej scéne do takej miery, že dnes sa pova-
žuje za americký ľudový nástroj, je súčasťou amerického kultúrneho dedičstva a v posledných desaťro-
čiach aj symbolom tzv. unplugged music, čiže akustickej hudby. 

(B)
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Od vzniku prvej Československej 
republiky uplynie v tomto roku celé 
storočie. Hoci už 25 rokov žijeme 
v samostatnom štáte, kultúrne 
kontakty s Českou republikou 
nikdy nestratili význam ani inten-
zitu. Dôkazom nadštandardnej 
„cezhraničnej“ spolupráce je napr. 
umelecké školstvo a školenie bu-
dúcich umelcov.
Kurátorkou medzinárodnej výsta-
vy Zrcadlo ticha v Kopplovej vile 
je Zuzana Duchková. Predstavuje 
tvorbu umelcov a zároveň peda-
gógov z Katedry výtvarnej výchovy 
Pedagogickej fakulty Juhočeskej 
univerzity v Českých Budějovi-
ciach. Ich umelecká tvorba sa 
vyznačuje rozmanitými maliarsky-
mi a grafickými prístupmi. Súvisí 
s rôznymi myšlienkovými názormi, 
generačnou výpoveďou a možno 
i národnou rôznorodosťou. Vy-
stavené diela však spája rovnaká 
alebo podobná téma. Základným 
prvkom tejto výstavy je obraz 
a jeho výstavba, od klasických po 
alternatívne alebo experimentálne 
prístupy.
Dve slová zrkadlo a ticho, použité 
v názve Zrcadlo ticha, sa stotožňu-
jú s celou vizualitou výstavy a slú-
žia ako východiskový bod obrazu. 
Nazeraný predmet sa stretáva so 
svojím obrazom, nech je pred-
metom skúmania čokoľvek. Ticho 
všetko spája a ponúka možnosť se-
baskúmaniav komunikácii so svo-
jím okolím. Samotné zrkadlo viaže 
pre každého umelca iný význam. 
Už v mytológii sa zrkadlo považo-
valo za magický predmet s pozi-
tívnymi i negatívnymi významami, 
bolo určitým nositeľomnebezpe-
čenstva pre toho, kto sa doň díval. 
Pre niekoho sa zrkadlo stáva dvoj-
níkom, priateľom i nepriateľom, ale 
môže ponúkať aj ilúziu videného, 
ktorá neustále plynie a mení sa. 
Azda najviac na výstave upúta 

zrkadlo hladiny, teda fotorealistické 
maľby Petry Vichrovej v cykloch 
Neklidná hladina a Nejistý obraz 
(2010). Tiež jej téma dieťaťa (napr. 
V tramvaji, 2008), ktorá nie je 
v súčasnom umení bežná a spre-
vádza diváka celou výstavou, je 
akýmsi zrkadlom ľudského rodu. 
Petr Brožka zas v sérii Symetrie 
(2017)pracuje s obrazom na úrovni 
experimentu: rozkladá ho na ma-
teriálne zložky a každú vystavuje 
zvlášť (podklad, samotné dielo 
– grafiku, sklo, rám).U Slováka 
Daniela Szalaia sa odraz v zrkadle 
(v cykle Identikit a Selekcia) stáva 
určitou recykláciou, ktorá stráca 
svoju schopnosť výpovede. Na 
celuloid rozstrihanej röntgenovej 
snímky „rytmicky“ nanáša ešte 
zrkadlovú fóliu, ktorá dieliky na-
vzájom spája a poskytuje len určitý 
odkaz na skutočnosť obrazu. Josef 
Lorenc zas vo svojich vrstvených 
grafikách, ale i hlinených a skle-
ných tabuliach vytvára experimen-
tálny, a predsa meditatívne seba-
skúmavý Portrét muža (2016).
V poslednej miestnosti Lenka Vil-
helmová ponúka portréty krajiny 
doplnené snovou zložkou, tichom, 
v autorskej knihe Zrcadla jsou 
zvláštní věc či v cykle Sám se zr-
cadlem (2010 – 2018). Pôvodom 
Slovenka Dominika Sládková-
-Paštéková pracuje v sadrových 
odliatkoch a jednoduchej linoryto-
vej grafike s vrstvením témy častí 
ľudského tela. 
Zrcadlo ticha ponúka širokú škálu 
interpretácií nielen pre samotných 
umelcov, ale aj pre divákov.

Už v januári sa konala v Synagóge 
– Centre súčasného umenia na 
Halenárskej ulici vernisáž výstavy 
[kon]Text, ktorá je samostatnou 
autorskou výstavou sochárky 
Klaudie Korbelič (1990, Bratislava). 
Umelkyňa vyštudovala ateliér So-

chařství 1 pod vedením prof. akad. 
soch. Michala Gabriela na Fakulte 
výtvarných umení Vysokého učení 
technického v Brne (2017). Mo-
mentálne žije a tvorí v Brne a má 
za sebou niekoľko skupinových 
i samostatných výstav na Sloven-
sku aj v zahraničí, takže úspešne 
pôsobí na oboch stranách rieky 
Moravy.
Vo svojej tvorbe sa venuje dvom 
líniám, a to klasickej soche, ktorú 
podrobuje mechanicko-performa-
tívnej deformácii a site-specific 
inštaláciám a objektom. Námety 
čerpá zo súčasnosti, ale i z mi-
nulosti. Spracováva problematiku 
armády, sci-fi, princípy architek-
túry, a zaoberá sa tiež statusom 
súčasného človeka a otázkami jeho 
budúcnosti. Dôležitým prvkom jej 
diel je interakcia zo strany divákov. 
Kurátorkou projektu, ktorý Klau-
dia Korbelič vytvorila site-specific 
priamo pre priestor synagógy, je 
Marianna Brinzová.
Výstava a zároveň dielo [kon]Text 
zahŕňa sériu nafukovacích ob-
jektov, ktoré akoby parazitujú na 
architektúre synagógy, vypĺňajú 
medzery medzi stĺpmi, podopiera-
júcimi bývalé ženské galérie. Masa 
materiálu vytvára akési [ne]hmotné 
nafúknuté a mierne sa vlniace so-
chy, ktoré sa rozpínajú v priestore 
a obtekajú ho. Celková inštalácia, 
vzdialene evokujúca techniku vit-
ráže, je tvorená z materiálov, s kto-
rými autorka pracuje vo svojom 
ateliéri v Brne. Bublinkové, baliace, 
fotografické fólie, igelity, lepiace 

(TS GJK, mkv)

Dve nové výstavy v galérii  

Výstava Zrcadlo ticha spája diela českých 
a slovenských umeleckých pedagógov.

Obe sú dôkazom pretrvávajúcej spolupráce medzi slovenskými 
a českými umelcami pri významnom jubileu vzniku samostatného 

Československa. Pozrieť si ich môžete do 25. marca 2018.

kultúra
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Pri vstupe nás privítala upravená, 
pôvodne automobilová dielňa 
zložená z niekoľkých miestností 
s výmerou zhruba 650 metrov 
štvorcových, pokrytá novučičkým 
kobercom a policami starostlivo 
vybratými na exponáty. Príprava 
trvala Karolovi Lipovskému s pria-
teľmi niekoľko mesiacov, no sa-
motné zbieranie niekoľko rokov až 
desaťročia. Aj keď Karol Lipovský 
nebol profesionál, do tridsiatich 
rokov sa živil cyklistikou. Po roku 
1989 patril k prvým, ktorí v Trnave 
začali podnikať. Venoval sa auto-
doprave, predával bicykle a dnes je 

prevádzkovateľom penziónu. Po-
pritom všetkom zbieral veci z našej 
minulosti a je stále nadšencom 
cyklistiky, a aj prvým zakladateľom 
fanklubu Petra Sagana na Sloven-
sku. Zbieral nielen bicykle, ale jed-
noducho všetko, čo sa mu páčilo. 
V jeho novom Retro múzeu nájde-
me stovky rôznych predmetov 
– od hodín cez celé vybavenie 
kuchyne, šijacie stroje, elektroniku 
od výmyslu sveta, písacie stroje až 
po vozidlá, bicykle, kočíky, kufre, 
nehovoriac o kútiku venovanom 
komunistickým či náboženským 
ideológiám. Zatiaľ má jeho expo-

zícia tri časti, postupne dobuduje 
ďalšie. Hneď v prvej je niekoľko 
unikátnych áut, bicyklov a moto-
cyklov, pri ktorých sa Karol Lipov-
ský pristavuje: „Prvú starú vec som 
mal od pána Pécsiho z Trnavy. Bol 
to drevený ráfik na taký bicykel, 
s akými sa športovalo v uzavretých 
halách ako boli krasojazda či bi-
cyklobal. Dnes sa také zo 60. rokov 
s novučičkým logom Czechoslo-
vakia nezachovali ani v Česku, 
a ja som našiel na jednej trnavskej 
povale hneď niekoľko nových 
zabalených v papieri. Zaujímavý 
bicykel bol opretý v jednom dvore 

Originál pračka z Kovosmaltu, 
auto Jana Wericha či halový bicykel
V posledných rokoch vzniklo najmä v obciach mnoho múzeí, kam putovalo všetko staré, čo obyvatelia 
našli. Zväčša to sú exponáty spojené s poľnohospodárskym charakterom obcí, no neraz ide aj o expo-
zície, ktoré sú nakopením všetkého nepotrebného z domácností. Nové Retro múzeum, ktoré si otvoril 
zberateľ a dlhoročný cyklista Karol Lipovský, je však celkom iné. Exponáty sú zásadne kompletné a ich 
uloženie má svoj presný systém. Starý hangár na Sladovníckej ulici sa premenil na krásne priestory, 
kde nájdeme naozaj len to, čo sa považuje za exponát. Unikátna expozícia má zhruba štyritisíc pred-
metov a stará sa o ňu rovnomenné občianske združenie. Lákadlami sú automobilové rarity či exponáty 
s rôznymi nevšednými príbehmi.

Martin Jurčo, foto: autor

pásky a podobne, sú súčasťou 
jej sochárskych diel alebo slúžia 
na ich zakrývanie / prekrývanie 
v priebehu tvorivého pracovného 
procesu. Tak vzniklo v „štýle“ arte 
povera (umenie z „chudobného 
materiálu“) prekvapujúco zaujíma-
vé a estetické dielo. Umiestnením 
v synagóge získal tento „takmer 
odpad“ nový kontext – [kon]Text. 
Podčiarkuje tunajší genius loci 
s istou dávkou pátosu, krehkos-
ti, dočasnosti a pominuteľnosti, 
no zároveň referuje o súčasnej 
umeleckej produkcii. Inštalácia je 
doplnená o zvukovú stopu, akúsi 
novodobú „pracovnú modlitbu“, 
ktorá vznikla v priestoroch brnian-
skeho ateliéru a zachytávala jeho 
pracovno-výrobné zvuky. 
Počas vernisáže výstavy sa konala 
aj performancia českého vizuálne-
ho umelca Davida Helána (1979) 
s názvom: Content-po (Koncept 
konec kontemplace), ktorá koreš-
ponduje s témou výstavy a vznikla 
priamo k nej. Surreálnym plynutím 

slov svojho autorského textu spre-
vádzal vysýpanie cestovinových 
písmeniek z detského autíčka. 
Ďalšou súčasťou bolo jedenie jabĺk 
z „vešiaku poznania“ odkazujúce-
ho na strom poznania, pri ktorom 
stratilo ľudstvo obdobie nevinnosti 
a začalo fungovať v inom kultúr-

nom [kon]Texte.
Okrem týchto dvoch projektov 
ponúka GJK v podveží synagógy do 
25. marca aj predĺženú výstavu An-
tona Čierneho Môj domov je „vlhká 
hmlistá krajina“, ktorá vo video-
inštalácii reflektuje aktuálnu tému 
extrémizmu v našej spoločnosti. 

Dielo [kon]Text Klaudie Korbelič vypĺňa synagógu ako pulzujúci živý organizmus.
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tak dlho, až ho prerástli kroviny. Až 
potom som ho objavil. Je presne 
taký, aký používali majstri sveta 
a majstri Československa v bicyk-
lobale bratia Pospíšilovci. Druhým 
exponátom bola až po dlhšom 
období fiatka. Získal som ju ešte 
v roku 1991 a začal opravovať až 
po devätnástich rokoch. Dekoro-
val som ju zrkadielkami, ktorých 
je skoro desať a pol tisíca. Tento 
nápad som videl prvýkrát vo Fran-
cúzsku,“ hovorí Karol Lipovský, 
ktorý je aj najnovším držiteľom 
slovenského rekordu za takéto 
dekorovanie. Nebol to preňho prvý 
rekord. Hneď vedľa tejto Fiatky 
600 D z roku 1959 môžeme vidieť 
repliku drevenej dreziny z roku 
1825, na ktorej šiel viac ako hodinu 
a prejdením 18 kilometrov získal 
tiež rekord. 
Karol Lipovský nám ako zanietený 
cyklista postupne ukazuje ďalšie 
zaujímavé stroje. Okrem spomí-
naného halového bicykla to je 
napríklad autentický bicykel z roku 
z 1936, na ktorom súťažil v Kana-
de na pretekoch na sto míľ. Inou 
raritou zavesenou vedľa halového 
bicykla na šnúre je nenápadný stoj 
s názvom Lucifer, ku ktorému má 
Karol Lipovský aj doklady. Odtiaľ vie 
jeho pôvod, dátum výroby aj maji-
teľa. Pochádza z Francúzska a v 30. 
rokoch sa na ňom dopravil jeden 
Trnavčan do svojho rodného mesta. 
Každý exponát je raritou – Tatra 
603, Wartburg, Škoda 100 i Felícia, 
Oktávia, Trabant a dokonca aj dre-
vený voz. Nechýba ani autentické 
čerpadlo na benzín. 
Karol Lipovský zbieral veci postup-
ne, no na systém ich vystavenia stá-
le nebol čas. Venoval sa podnikaniu 
a niekoľko rokov ešte aj športoval. 
Keď si postavil rodinný dom, pri-
budol retrodomček, ktorý si vyrobil 
zo dosiek z jednej starej stodoly. 
Zrazu bolo kde tieto predmety z mi-
nulosti predstavovať. „Na burzách 
som kúpil, čo sa mi páčilo, postup-
ne sa exponáty začali hromadiť. 
Napokon som v mojom penzióne 
urobil uzavretú terasu, v ktorej 
bola prvá moja menšia expozícia,“ 
hovorí. Každá z vecí, ktorú v ex-
pozícii nájdeme, má svoj príbeh. 

„Je to napríklad Tatra, ktorú teraz 
rekonštruujem. Prvým majiteľom 
bol Jan Werich. Kupoval ich hneď 
dve, pre seba aj pre dcéru. V tom 
čase si však súkromná osoba také-
to vozidlo v Československu kúpiť 
nemohla, a tak mu pomohol vyso-
kopostavený funkcionár Lubomír 
Štrougal. V Trnave žije jeden pán, 
ktorý bol pri tejto kúpe, ale mená 
bývalých majiteľov som sa dozvedel 
až z technického preukazu,“ hovorí 
Karol Lipovský a pripomína, že 
veľa exponátov objavil na burzách 
v Česku. Na unikátnosť mnohých 
prišiel až neskôr, ale neprekážalo 
mu, že veľa áut si musel priviezť 
z Liberca, Českej Lípy či ďalších 
miest na druhom konci republiky. 
V expozícii nájdeme aj autentické 
výrobky z Trnavy, napríklad z Ko-
vosmaltu, kde vyrábali aj práčky. 
Nie automatické, aké poznáme 
dnes, ale poloautomaty skombino-
vané z vírivky a žmýkačky. Práčka 
vyzerajúca ako ponorka sa ešte aj 
v 90. rokoch v inovovanej moder-
nej podobe vyrábala v podniku 
Romo Fulnek. „Jeden elektrikár 
si presne takúto okrúhlu pračku 
z Kovosmaltu kúpil. No v nejakej 
vtedajšej súťaži ju o nejaký čas 
aj vyhral. A tak túto novú dal na 
povalu, a tam zabalená prečkala 
od začiatku 60. rokov až do súčas-
nosti. Má potvrdený záručný list, 
všetky papiere. Zaujímavé je, že 
má bulharské nápisy, takže bola 

určená na export,“ hovorí K. Lipov-
ský. Práčok a dobových žmýkačiek 
nájdeme v múzeu veľa, jedna pru-
žinová dokonca z 19. storočia, ale 
aj celkom prvý typ elektrickej práč-
ky. Hneď vedľa je aj vaňa s kotlí-
kom, akú zachytili aj v sérii filmov 
Angelika. Potom prechádzame 
k celej unikátnej zbierke písacích 
strojov, porovnateľnú expozíciu by 
sme azda našli len v Slovenskom 
technickom múzeu v Košiciach. 
Mercedesy, Continentaly, Adlery, 
Remingtony, Olympie až po naše 
Consuly zo zbrojovky Brno. Krás-
ne, vyleštené, akoby sa mali zrazu 
zjaviť v nejakom historickom filme. 
Podobne aj naše a zahraničné 
vysávače podobajúce sa malým 
kozmickým raketám. „Najstarší je 
americký písací stroj Smith z roku 
1903, ktorý má aj malý motorček, 
kalkulačku a telefón.“
Medzi magnetofónmi nachádzame 
napríklad aj malé baterkové, ktoré 
nosili príslušníci tajnej polície pod 
kabátmi a rovnako sa nedostali do 
voľného predaja. „Ďalšia miestnosť 
je zatiaľ prázdna. Chceli by sme tu 
vystaviť nástenné hodiny, porce-
lán a ďalšie zaujímavosti,“ dodáva 
Lipovský. Teraz už len počkať, kým 
sa oteplí, aby klíma v múzeu bola 
príjemnejšia. Potom chce privítať 
aj deti z materských a základných 
škôl, aby videli, aké predmety 
existovali v časoch bez počítačov 
a mobilných telefónov.  

Karol Lipovský pri hodinách takého typu, aké mal v kancelárii vraj aj prezident Edvard Beneš.
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Intelekt básnika a citlivosť jeho 
duše sa pretavili do slova, ktoré 
práve tým, že spája človeka s do-
movom, nebo so zemou, literatú-
ru s ľudskou dušou, napĺňa kaž-
dého vnímavého čitateľa, ktorý 
nerezignoval na hľadanie zmyslu 
a vlastnej identity. 
Viliam Turčány miluje svoj rodný 
jazyk, vďaka ktorému odkrýva 
s čistotou dieťaťa a skúsenosťou 
človeka skrytú symbiózu života 
a sveta. Preto jeho verše rezonujú 
naprieč generáciami. 
Od gymnaziálnych rokov bol 
básnik zviazaný s Trnavou. Svoj 
vzťah k mestu vyjadruje už vo 
svojej debutovej zbierke Jarky 
v kraji (1957). Tento päťčlenný 
debut bol ocenený cenou Ivana 
Kraska a popri vzťahu k mestu 
v nej vyjadruje tak zážitky z det-
stva, úžas nad jarnou premenou 
jarkou na mohutný tok potoka, 
ako aj úctu k žriedlam – k zdro-
jom slovenskej poézie, štúrov-
ským básnikom. Každou ďalšou 
básnickou zbierkou potvrdzuje 
nielen cit ku krajine, zemi, ale 
predovšetkým k jazyku, ktorý do-
káže vybrúsiť ako drahokam do 
najkrajších odtieňov, nielen po 
stránke obsahu, ale i z hľadiska 
formy. Popri pôsobivom a srdca 
sa dotýkajúcom vnímaní okolia 
a sveta, zaujme napríklad jeho 
schopnosť používať palindrom, 
čiže slovo, ktoré možno čítať 

v ľubovoľnom smere. Objavuje sa 
v názvoch zbierok Aj most som 
ja (1977), Oheň z Neho (1993), 
Rada a dar (1995), V okraje jar-
kov (2000), ako i v reflexiách na 
predchádzajúce zbierky. Názov 
U kotvy (1972) zrkadlovo odráža 
názov V toku (1965), pričom je 
zároveň slovnou prešmyčkou 
autorovho mena. 
Viliam Turčány už počas štú-
dia na gymnáziu v Trnave začal 
vnímať hĺbku slova a o to viac 
ho mrzela strata obsahov vo 
výpovediach niektorých ume-
leckých smerov. Reagoval na to 
zverejnením tzv. podrealistického 
manifestu v zborníku Trnavský 
gymnazista. Dôrazu na obsah 
a porozumenie významu zostal 
verný i vo svojej ďalšej tvorbe, 
ktorá bola naviazaná na korene 
kultúry a jazyka. O význame jeho 
práce, umeleckej hodnote básni 
i prekladov by sa dalo veľa písať, 
no dosah jeho diela nemožno 
obsiahnuť. Na potvrdenie tohto 
konštatovania ponúkame súhrn 
jeho ocenení, diel, prekladov 
a rozhovor, ktorý sme s ním pri 
príležitosti životného jubilea pri-
pravili. 

 Čím dlhšiu cestu životom 
človek prejde, tým viac si váži 
miesto, odkiaľ vyšiel. Rodisko, 
ktoré poskytuje zázemie na 
jeho prvé kroky. Ako si spomí-

nate vy na rodnú obec Suchá 
nad Parnou?
Rodná obec bola pre mňa prvým 
dotykom so životom i so slovom. 
Chodil som tam prvých päť tried 
ľudových do školy a odtiaľ som 
pokračoval v štúdiu na gymná-
ziu v neďalekej Trnave. Prvé štyri 
roky som zo Suchej chodieval 
buď bicyklom, alebo autobusom. 
Bicykel som už mal od štyroch 
rokov, čo nebolo v tej dobe samo-
zrejmosťou. Bol som naň hrdý, 
ako aj na to, že som sa mohol na 
ňom bicyklovať spolu s Jožkom 
Silným, ktorý bol v kraji známy ako 
víťaz viacerých pretekov. Ja, malý 
chlapec Vilko, som mohol chodiť 
s veľkým Jožkom, ktorý bol známy 
nielen v Suchej.
Môj rodný dom v Suchej, a som 
na to hrdý, stál v samotnom srdci 
obce. Medzi mostom nad Pod-
hájskym potokom a zákrutou, za 
ktorou sa vchádza do Hoštákov. 
Tam potom cesta ústi k mly-
nu, ktorý spravovala rodina Pilá-
rikovcov. Zo suchovského potoka 
bolo iba kúsok k Parnej. Tu treba 
pripomenúť, že mnohí nespráv-
ne volajú potok Parná. Názov 
potoka, pokiaľ viem, nie je nikdy 

Pavol Tomašovič, foto: Pavol Machovič

Viliam Turčány: Slová by mali prepájať ľudí. 
Vždy som sa snažil, aby text plnil úlohu mostu

Básnici dokážu neobyčajne presne zachytiť poryvy ľudskej duše 
i ducha doby. Poézia predpokladá otvorenosť k neuchopiteľným 

rozmerom bytia. Z nich pramení báseň, ktorá zrkadlí možnosť 
transcendencie i úctu k slovu. Tvorba Viliama Turčányho (*24. 2. 

1928 Suchá nad Parnou) to potvrdzuje. Má nielen svoje mesto, svoje 
rodisko rád, ale vlastnými básňami odkrýva podstatu tejto lásky, 

ktorá sa zhmotňuje do pohladenia slovom. Do formy, ktorej nechý-
ba obsah ani duchovná hĺbka. Vďaka tomu už desiatky rokov od-

krýva harmóniu sveta vonkajšieho i vnútorného a naznačuje pritom 
možnú symbiózu tela i duše. 
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adjektívum, a preto názov rieky 
pochádza z miesta, kde pramení. 
Z Pariny, od ktorej je i názov Par-
na. Suchá nad Parnou sa ešte rok 
pred mojím narodením volala iba 
Suchá. Obec je požehnaná tým, 
že leží na sušine medzi tromi 
potokmi. Jeden z nich, Parna, je 
až za obcou a podchádza ju.
V tomto kontexte možno ešte 
povedať, že názov obce Bohda-
novce nad Trnavou je tak trochu 
nesprávny, pretože obec sa na-
chádza nad Trnávkou. A tá určite 
nie je riekou, veď vieme, že Tr-
návka nie je ani potok, skôr taký 
jarok. Bohdanovce by sa preto 
mali správne volať Bohdanovce 
nad Trnávkou, aby sme zbytočne 
nemiatli ľudí.
 Váš jazyk je nielen kultivo-
vaný, ale i poetický a vyšper-
kovaný. Kde sa rodila vaša 
úcta k slovu a priam zo srdca 
vyvierajúci vzťah k jazyku 
a poézii?
Pokiaľ ide o suchovskú vzdela-
nostnú základňu, tak najväčší 
vplyv mal na mňa učiteľ Imrich 
Oravec v piatej triede, ktorý mal 
veľmi rád poéziu a voviedol ma 
do diel Štúrovcov.V piatej triede 

ľudovej som tak už aj ja začal, 
povzbudený učiteľom, písať. Po 
odchode na gymnázium do Trna-
vy moja túžba vyjadriť sa slovom 
ešte zosilnela.
 Trnava sa pre vás stala nie-
len miestom štúdia a priateľov, 
ale aj múzou. Očarila vás na-
toľko, že ste jej venovali svoje 
vyznanie Mám svoje mesto 
rád.
Trnava ako centrum vzdelanosti 
ma veľmi ovplyvnila. Aj preto ju 
mám rád. Keď som v nej študo-
val, mala tridsaťtisíc obyvateľov, 
bola tretím najväčším mestom 
na Slovensku. No mala päť 
stredných škôl, ktoré sa končili 
maturitou, čo bolo v tej dobe 
ojedinelé. Trnava bola pre mňa aj 
historickým mestom, ktoré bolo 
ostrovom kultúry i duchovného 
života. Hradby, ktorými bola 
obklopená, pripomínali, ako 
naši predchodcovia bránili svoje 
mesto i kultúru pred nájazdmi 
Turkov a nepriateľov.
Mal som to šťastie, že sme tvo-
rili silné ročníky so záujmom 
o vzdelanie a literatúru. Vedo-
mie, že nie som sám, že predo 
mnou boli na gymnáziu takí 

Ocenenia
Ilmiglioridell´anno (Švajčiarsko 
1987), Cena Jána Hollého (1968, 
1981, 1986), Cena Karla Čapka 
(Medzinárodná federácia prekla-
dateľov 1993), Doktor literatúry 
(Akadémia umenia a kultúry, Ka-
lifornia, USA, 2000), Pribinov kríž 
I. triedy (2001), Cena prezidenta 
Talianskej republiky za rozvíjanie 
slovensko-talianskych kultúrnych 
vzťahov (2002), Cena FraAngeli-
ca – cena Biskupskej konferencie 
(2003), Čestný doktorát Trnavskej 
univerzity (2005), Cena Zory Je-
senskej za celoživotné preklada-
teľské dielo (2007), Cena ministra 
kultúry Slovenskej republiky za 
rok 2008 za celoživotné dielo 
a výnimočnú prekladovú tvorbu, 
Cena predsedu Národnej rady SR 
za rok 2009 za literatúru, Cena 
Pavla Straussa za rok 2012, Cena 
Slovenských pohľadov za poéziu 
za rok 2013, Čestné občianstvo 
Mesta Trnava 2014, Cena Blaho-
slava Hečka za celoživotné dielo 
(2017).
Poézia
Jarky v kraji (1957), V toku (1965), 
U kotvy (1972), Oliva (1974), Aj 
most som ja (1977), Piesne (1978), 
Podľa vôd a voľných polí (1978), 
Srdce, DrSc. (1987), Zrkadlová 
sieň (1988), Oheň z Neho (1992), 
Rada a dar (1995), Srdce zve 
a vyzváňa (1998), V okraje jarkov 
(2000), Obrazy, čiže Mária i rám 
(2002), Proglas. Preklady a bás-
nické interpretácie (2012, 1.vyda-
nie)
Preklady
Jan Neruda: Balady a roman-
ce (1955), Nový život (1958, spolu 
s J. Felixom), DanteAlighieri: Bož-
ská komédia (Peklo, 1965, Očistec, 
1982, Raj, 1986 – prvé dve časti 
v spoluprácis J. Felixom), Vy, jas-
né, sladké vlny (1978, antológia 
talianskej ľúbostnej poézie), Veľ-
pieseň Šalamúnova (2000, spolu 
s K. Gábrišom), Preklady (1980), 
GianniRodari: Poklad na dne ka-
lamára (1983), Vergilius: Bukoli-
ky (1993), Konštantín Filozof – sv. 
Cyril: Proglas (1996, 1998, 2004, 
preklad zo staroslovienčiny E. 
Pauliny). Pre mládež básnicky 
prerozprával Ovidiove Preme-
ny a Vergiliovu Eneidu.

V týchto dňoch sa dožíva životného jubilea nielen básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam 
Turčány (90), ale aj historik, muzeológ a publicista Dr. Peter Horváth (75). Na snímke je ich 
spoločné vystúpenie na galaprograme Trnavských dní v roku 2008, ktorý v divadle režíroval 
Jakub Nvota. Redakcia NzR obom jubilantom – nositeľom ocenenia Čestný občan mesta 
Trnavy srdečne blahoželá.
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študenti, ako Mihálik či Válek, 
ma veľmi inšpirovalo a povzbu-
dzovalo k tvorbe. Bezprostredne 
som mal pred sebou silnú sku-
pinu mladých básnikov a lite-
rátov a podnecovali ma aj moji 
spolužiaci. S poéziou som sa 
stretával i v konfrontácii s nimi. 
Pre našu tvorbu bolo dobré aj to, 
že vychádzal zborníček Trnavský 
gymnazista, v ktorom sme pub-
likovali. V ňom bol zverejnený 
aj podrealistický manifest, ktorý 
som ako oktaván v marci 1947 
vyhlásil so spolužiakom Jánom 
Darolom. Bol myslený spola 
vážne, spola humorne. Tak to 
brali aj pedagógovia, ktorí sa nás 
pýtali, či si robíme iba špás, ale-
bo to myslíme vážne. Bolo tam 
jedno i druhé.
 Na čo ste chceli upozorniť 
týmto manifestom, paródiou na 
Bretonov druhý manifest surre-
alizmu?
No, keďže panoval ešte nadrea-
lizmus, s ktorým sme nesúhlasili, 
považovali sme za dôležité to 
nejakým spôsobom pomenovať 
a pritom neublížiť. Aj preto sme 
to poňali tak trochu humorne. 
Nadrealizmus totiž nerešpektoval 
žiadne pravidlá, každý si mohol 
písať, čo chce, bez ohľadu na to, 
či tomu niekto rozumie. Čo koho 
do toho, že ty máš predstavy, 
ktorým rozumieš len sám, ak ich 
nevieš podať takým spôsobom, 
aby si z toho aj iní niečo vzali? 
Preto sme začali hovoriť o pod-
realizme ako o ceste z nadrade-
nosti ku koreňom, k pochopeniu 
základov vlastnej kultúry.
 Je zaujímavé, že tento spô-
sob istej nadradenosti a neko-
munikácie s čitateľom sa často 
objavuje aj dnes. Literát by sa 
asi nemal vyhovárať na to, že 
nezrozumiteľnosť textu pra-
mení z neschopnosti čitateľa, 
ale mal by hľadať spôsob zro-
zumiteľného sprostredkovania 
posolstva.
Pochopiteľne. Musí byť zrozumi-
teľný. Nemôže to byť tak, že on 

si pospevuje bez ohľadu na to, či 
mu niekto rozumie alebo nie. To 
ma potom nezaujíma.
 Ak by ste siahli do gymnazi-
álnych čias, na ktorého profe-
sora si najviac spomínate?
Z pedagógov, ktorí ma ovplyv-
nili, si spomínam na profesora 
Františka Jakubca, ktorý nás 
oboznamoval aj so situáciou 
v Rusku. Často mal prame-
ne, ktoré začali byť zakázané, 
pretože boli namierené proti 
už panujúcemu boľševizmu. 
Dozvedeli sme sa napríklad 
aj to, že manžel Achmatovej 
bol vodcom básnickej skupiny 
akmeizmus. „Akmé“ je vrchol 
a to je už blízke k parnasismu. 
Tí sa snažili o krásu literárneho 
diela s dôrazom na precíznu 
formu s rozmanitosťou žánrov. 
Čiže čiastočne to, čo sme chceli 
obnoviť. Nám nešlo o obnovenie 
akejsi vlády čistého umenia, ale 
o rešpektovanie určitého poriad-
ku jazyka, ktorý vedie k dorozu-
meniu, a nie naopak. Aby sme 
boli zrozumiteľní ľuďom. Musia 
platiť spoločné pravidlá, aby 
sme si rozumeli.
 Hlboká úcta k jazyku a sna-
ha porozumieť podstate vypove-
daného sa odzrkadlila vo vašich 
prekladoch a prebásneniach 
klasických diel. Čo vás najviac 
ovplyvnilo pri prekladateľskej 
práci?
Určite išlo o snahu pochopiť 
daný text a jazyk. Zásadný 
význam mala pre mňa spoluprá-
ca s Jozefom Felixom. Mimocho-
dom, skúšal ma na prvej štátnici 
z francúzskej literatúry. Na za-
čiatku našej spolupráce mi naj-
skôr dal preložiť 26. spev Dante-
ho Pekla, zaradený do antológie 
zo svetovej literatúry. Potom sme 
už spoločne pokračovali pri pre-
klade Božskej komédie, ktorá je 
zložená zo 14 233 veršov.
 Vy ste to už spomínali vo 
viacerých rozhovoroch, že 
všetky tie verše ste sa naučili 
najprv naspamäť.

No, musím sa priznať, že, žiaľ, 
dnes ich už všetky neviem. 
Každý nový spev (spolu 100 
spevov), ktorý som prekladal, 
som sa dopredu musel naučil 
naspamäť, aby, kdekoľvek som 
sa nachádzal, mohol som s ním 
robiť. Vždy som aspoň sedem 
spevov musel mať v hlave. Bola 
to nesmierna pomoc, lebo vtedy 
neboli počítače, ale používali 
sme vlastnú pamäť. V nej som 
mal uložený i predchádzajúci 
spev v prebásnení i v pôvodnom 
tvare a učil som sa nasledujú-
ci. Kontinuita a porozumenie 
vzájomného prelínania boli pre 
prebásnenie dôležité. Už som to 
kdesi hovoril, že takto som mal 
v pamäti vyše štyristo veršov 
v origináli, stoštyridsať veršov 
v prebásnení a na prebásnení 
ďalších vyše sto veršov som 
pracoval. Práca na definitívnom 
tvare spevu mi trvala niekoľko 
týždňov. Preklad Pekla mi spolu 
s Félixom trval päť rokov a i mne 
samému trvalo päť rokov spra-
covanie prekladu Raj. Iba Očis-
tec, ktorý je asi vždy najdlhší, 
trval pre rôzne dôvody zhruba 
17 rokov.
Mnohí literárni kritici vyzdvihli 
vašu brilantnú prácu s jazykom 
a slovom. Vašu tvorbu charak-
terizuje popri citlivosti k obsahu 
a kontextu aj hudobná rytmika 
textu i používaná forma. Často sa 
napríklad v názvoch vašich básni 
objavuje palindrom.
Určite nešlo len o hru. Vždy som 
sa snažil, aby text plnil úlohu 
mostu. Tie spájajú brehy. Slo-
vá by mali prepájať ľudí. Most 
umožňuje priechod z jednej 
i druhej strany mosta. Tak, ako 
možno text palindromu čítať 
z oboch strán, tak by malo byť 
slovo zrozumiteľné pre všetkých, 
ktorých oslovuje. Nie som zá-
stanca toho, že literát či ten, kto 
pracuje so slovom, si hovorí čo 
chce, bez ohľadu na obsah, kon-
text a ľudí, ku ktorým je slovo 
smerované. 

kultúra
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Psychologický thriller v piatich 
obrazoch, aj tak by sa dal stručne 
vystihnúť dej hry Vláda tmy od 
Leva Nikolajeviča Tolstého, ktorú 
napísal v roku 1886. V Rusku bola 
vzápätí zakázaná, ale hrala sa s veľ-
kým úspechom v Paríži a neskôr 
aj v Moskve. Vzdelaný šľachtic 
z Jasnej Poľany L. N. Tolstoj (1828 
– 1910) mal ako osvietený, realis-
tický a racionálny človek veľké vý-
hrady voči pravoslávnej cirkvi, ktorá 
podľa neho udržiavala zaostalosť 
ruského ľudu a podporovala po-
krytectvo, nemorálnosť a tmárstvo 
– vládu tmy. Hra, ktorá mala teraz 
v Trnave slovenskú premiéru, sa 
však už pri prvom uvedení v Rusku 
stala priam manifestom vzdelaných 
Rusov. Trnavské divadlo ju uvádza 
bez prestávky a divákov viac ako 90 
minút udržiava v mrazivom očaká-
vaní nasledujúcich udalostí.
Tolstoj sa v snahe zbaviť literatúru 
„vyčačkanosti“ a vytvoriť umenie 
pre ľudí a o ľuďoch priblížil vo 
svojej prozaickej tvorbe i v divadel-
nej hre Vláda tmy k psychologickej 
hĺbke Shakespearových tragédií, 
čo tvrdili už jeho súčasníci. Realis-
tické až expresívne psychologické 
vykreslenie jednotlivých postáv 
má nadčasový potenciál, hoci zá-
kladom je jednoduchý príbeh, ku 
ktorému autora inšpiroval skutočný 
súdny proces. Archetypy údelu 
človeka, ktorý stratil úctu k iným, 
a tým aj bázeň pred najvyššími 
morálnymi princípmi, nesie v hre 
viacero postáv, takmer nemožno 
nájsť hlavnú. Všetko dianie však 
spája Nikita, driečny dedinský pa-
holok. Berie si, čo mu život ponúka 
aj neponúka, a vášeň, ktorú vyvo-
láva, má fatálne následky. Až také, 
že zasiahnu i jeho samého. V tejto 
drsnej úlohe sa predstavuje mladý 
herec Martin Kochan, ktorý ju zvlá-

dol veľmi dobre. Podobne bravúrne 
sa svojej úlohy zhostila aj jeho 
milenka a neskôr manželka Anisja 
– Silvia Holečková. Krehké žieňa je 
v negatívnej role veľmi presvedčivé, 
symbolicky si tu zlo nevyberá medzi 
silným a slabým, krásnym či škare-
dým. Chamtivosť je zas stvárnená 
v role Nikitovej matky, ktorú hrá 
hosťujúca Tajna Peršić. Hriech tu je 
len slovo, ale na jeho účinok najviac 
doplatia tí najslabší a najzraniteľnej-
ší, napr. Anisjina hluchá nevlastná 
dcéra Akulina, obsadená študentkou 
herectva Nikolettou Dékány. Skvelé 
herecké etudy predvádza aj Michal 
Jánoš v úlohe dedinského blázna 
a vydedenca Mitriča.
Na javisku DJP má hra experi-
mentálny nádych. Začína sa len 
tichým otáčaním javiskovej točne, 
počas ktorej sa takmer nahí herci 
postupne pomaly obliekajú do 
svojich kostýmov. Jednotná nahota, 
symbolizujúca ich „rovnakosť“, sa 
premieňa oblečením do svojej spo-
ločenskej roly, ale v jadre medzi 
nimi nie je rozdiel. Počas piatich 
obrazov sa scéna Jána Husára 
obsadená stohmi slamy mení len 
nepatrne, na točni je však zároveň 

vyvýšené miesto predstavujúce 
pravoslávny chrám ako jasný vi-
zuálny prvok ruskej kultúry. Nety-
pickým prvkom je aj takmer stála 
prítomnosť postáv, ktoré sú mimo 
aktuálneho deja, čím sa vyzdvihuje 
súbežnosť času ako dôležitý pr-
vok príbehu. Významnou zložkou 
predstavenia je sugestívna súčasná 
hudba Róberta Mankoveckého 
s ruskými ľudovými i liturgickými 
prvkami, ktorá podčiarkuje drama-
tickosť deja. Kostýmy Marije Hav-
ran sú udržiavané v monochroma-
tickej bielo-sivo-čiernej farebnosti. 
Farby tak nerozptyľujú a nechávajú 
viac vyniknúť hereckú zložku, na 
ktorej toto predstavenie s celou 
svojou bolesťou a nešťastím stojí.
A aby sme nezabudli pripojiť va-
rovanie zo stránky www.djp.sk: 
V predstavení sa fajčí a používa 
kadidlo. Inscenácia nie je vhodná 
pre divákov mladších ako 15 rokov. 
Prečo, to neprezradíme, ale veríme, 
že si toto dramatické (teda napí-
navé) dramatické (teda divadelné) 
predstavenie nenecháte ujsť. Veď 
nebýva zvykom, aby si už na verej-
nej generálke hra vyslúžila úprim-
né standing ovation. 

kultúra

Miroslava Kuracinová Valová, foto: René Miko 

Vláda tmy mala v Trnave slovenskú premiéru
Lev Nikolajevič Tolstoj: Vláda tmy. Dramaturgia: Lucia Mihálová; kostýmy: Marija Havran; scéna: Ján 
Husár; hudba: Róbert Mankovecký; réžia: Matúš Bachynec. Hrajú: Tomáš Vravník, Silvia Holečková, 
Nikolett Dékány a. h., Martin Kochan, Tajna Peršić, Ingrida Baginová a. h., Michal Jánoš, Martin Be-
ňuš, Martin Križan, Tomáš Mosný, Mária Jedľovská, Nina Kočanová, Marta Hulmanová. Premiéra: 24. 
februára 2018 v Divadle Jána Palárika.

kultúra
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Aj v hokeji sa sny občas splnia
Keď do Trnavy prišiel armádny celok zo Sofie, trénerským kolegom domáceho Ľubomíra Kobetiča bol 
v ten nezabudnuteľný večer hviezdny Veniamin Alexandrov. 

šport

Jaroslav Lieskovský

Jozef Lukovič mal šport a pohyb v srdci
Akosi sa nám zubatá vyciera. Nešetrí ani športové legendy. V predošlých Novinkách z radnice sme písali 
o skone Jozefa Matúša, teraz prichodí dať zbohom Jozefovi Lukovičovi (* 29. 11. 1913 – † 26. 1. 2018). 

Keď som v septembri 1968 prišiel 
do Trnavy za vysokoškolským štú-
diom, hodiny telocviku v rozvrhu 
boli samozrejmosťou aj pre budú-
cich učiteľov slovenského a anglic-
kého jazyka. Medzi našimi kantormi 
z katedry telesnej výchovy a športu 
nešetril odborný asistent J. Lukovič 
osobným príkladom. 
To už mal za sebou trnavské gym-
naziálne štúdium v tamojšej bašte 
pohybových aktivít pod dohľadom 
nezabudnuteľného propagátora 
atletiky Jána Hajdócyho, pes-
trý futbalový úsek v rodnej obci, 
dnešných Jaslovských Bohuniciach, 
ba aj priekopnícku etapu trnav-
skej DŠO Slávia. Keď na sklonku 
päťdesiateho tretieho roku vznikol 
tento žlto-modrý subjekt, J. Lukovič 
dostal dôveru už v zakladajúcom 
výkonnom výbore, sedemčlennom. 
„Kto sedí za pecou, stovky sa nedo-

žije,“ tvrdil. A podľa toho aj konal. 
Neustále bol v pohybe. Spomínam 
si na trnavské obdobie v znamení 
indexov. J. Lukovič mal trénersky 
pod palcom viaceré atletické objavy. 

Rovnako zanietene vtedy koučoval 
druholigové volejbalistky Telový-
chovnej jednoty Vysoké školy. Po-
čas chvíľ osobného voľna sa však 
nezriedka zapájal aj do brigádniče-
nia pri výstavbe rozsiahleho telo-
výchovného areálu na Prednádraží, 
či pri šéfovaní  tanečného súboru, 
ktorému pri zrode dal pomenovanie 
Pedagóg. Obdivuhodný organizátor 
sa dočkal v jeseni života mnohých 
spoločenských pôct. Tiež mu podľa 
zásluhy udelili Cenu mesta Trnavy.
Nášho obľúbeného telocvikára 
z katedry voľakedajšej PdF UK teda 
už niet. Najstarší Trnavčan si pri 
odchode z tohto sveta pribalil na 
cestu úctyhodnú nádielku, 104 od-
žitých rokov. Nečudo, že masmédiá 
už o ňom prezradili poriadnu hŕbu 
zaujímavých faktografických infor-
mácií. Jednoducho, veľký človek so 
srdcom plným pohybu. 

Na prelome šesťdesiatych a se-
demdesiatych rokov bola pre 
mňa, vysokoškolského študenta, 
častá návšteva športových pod-
ujatí v Trnave úplnou samozrej-
mosťou. Pri hokejových zápasoch 
Vojenskej telovýchovnej jednoty 
Dukla som sa najradšej pohybo-
val v priestoroch vedľa domácej 
striedačky. Imponovalo mi, ako 
hráči v červeno-žltom výstroji na 
slovo rešpektujú pokyny svojho 
mladého trénera Ľubomíra Ko-
betiča (* 6. marca 1941). Rodák 
zo Suchej nad Parnou učil mate-
matiku a fyziku, no rozumel sa aj 
hokejovému fachu. 
Neskôr, už na redaktorskom 
poste, som urobil nejeden roz-

hovor s úspešným trnavským 
lodivodom vojenskej družiny. Na 
otázku, ktorý duel z jeho pes-
trej športovej kariéry si položí 
pri konečnom bilancovaní na 
piedestál, bez dlhšieho otáľania 
odvetil: „Priateľské medzinárodné 
stretnutie našej Dukly s CSKA So-
fia pred vypredaným hľadiskom 
nezakrytého zimného štadióna.“ 
Kobetič na objasnenie vtedajšej 
výnimočnosti vysvetlil, že v ten 
trnavský večer sa mu splnil veľký 
hokejový sen. 
Armádny celok z bulharskej met-
ropoly totiž pri vystúpení v slo-
venskom Ríme kormidloval Ve-
niamin Alexandrov (* 18. 4. 1937 
– † 6. 11. 1991), počas bohatej 

hráčskej kariéry slávny útočník 
zbornej komandy. Stručne zhrň-
me jeho výnimočnosť. V období 
1963 – 1968 bol šesťnásobným 
majstrom sveta i Európy a vo vit-
ríne opatroval aj dve zlaté medai-
ly zo zimných olympijských hier 
(1964, 1968). Spod piatich kruhov 
si ešte v jednom prípade priniesol 
bronz (1960). Za reprezentačné 
A-mužstvo svojej krajiny odohral 
161 oficiálnych medzištátnych 
stretnutí, v ktorých nasúkal sú-
perom 119 gólov. Desaťnásobný 
šampión ZSSR mal v lige zakni-
hovaných za CSKA Moskva rovné 
štyri stovky duelov s bilanciou 
345 presných zásahov. Úžasný 
kumšt ľavého krídla prvej útočnej 

Jaroslav Lieskovský, foto: archív autora
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Tejto zimy, počas jedného z turnajov 
s koženou loptou v našej mestskej 
hale, prišiel na pretras aj výnimočný 
duel prvoligových bílích andelov 
spred troch desaťročí, z druhej polo-
vice osemdesiateho siedmeho roku. 
V jedenástej časti jesennej nádielky 
sa v centre Šariša odvíjal nevídaný 
scenár. Frustrovaní Prešovčania 
získali v predošlých desiatich kolách 
najvyššej československej súťaže iba 
tri body, takže proti trnavským hos-
ťom vyrukovali s poriadnou maste-
nicou. Aké obrátky to nabralo? Ešte 
v prvom polčase majstrovského me-
rania síl na trávniku Tatrana skončili 
obaja brankári Trnavy v sanitkách 
tamojších zdravotníkov. Krátko po 
úvodnom hvizde vyniesli z trávnika 
Vlastimila Opálka (* 7. 2. 1959 – † 5. 
10. 1995). 
Inkriminovaný okamih sa udial 
v deviatej minúte, keď Opálek išiel 
robinzonádou po lopte a od proti-

hráča schytal likvidačný kopanec do 
tváre. Tesne pred koncom prvého 
polčasu rovnako pochodil jeho ko-
lega Pavol Gabriška (* 24. 1. 1960). 
Skôr menovaný kapitán hostí okrem 
iného utŕžil fraktúru čelnej duti-
ny. Mal v nej päť úlomkov. Vlasta 
operovali štvrtého novembra 1987 
v Bratislave. Neskôr ešte musel ísť 
pod skalpel s doráňaným nosom. 
Náhradník P. Gabriška skončil v ten 
deň rovnako. „Vyrazil som loptu 
a vzápätí ma protihráč bezohľad-
ne zasiahol do tváre,“ vysvetlil. So 
zlomeninou lícnej kosti aj očami 
podliatymi krvou ho previezli pria-
mo do operačnej sály prešovskej 
nemocnice. Paľa ešte v ten deň 
operovali. Pritom za oba likvidačné 
zákroky Molku a Taláška neudelil 
rozhodca Havlíček domácim vinní-
kom ani len žlté karty. 
Tréner trnavského kolektívu Stani-
slav Jarábek a jeho asistent Ladislav 

Jaroslav Lieskovský, foto: Štefan Balek

Prešovská galiba trnavských brankárov
Spomienka na atypický futbalový zápas prvoligistov Spartaka TAZ v metropole Šariša, keď ho musel 
dochytať stredopoliar Ján Gabriel 

Vlastimil Opálek odchytal v trnavskej brá-
ne 176 prvoligových duelov. Náš záber je 
z vystúpenia spartakovcov na nitrianskom 
štadióne.

formácie sovietskeho hokejového 
orchestra, pravidelne nastúpi-
všej v zložení Loktev – Aľmetov 

– Alexandrov, bol pri televíznych 
prenosoch jednoducho nepre-
hliadnuteľný. „A tento bohatier 

od ľadu sa zrazu stal na jeden 
trnavský zápas mojím trénerským 
kolegom,“ dodal Ľ. Kobetič. 

Hokejisti VTJ Dukla Trnava a CSKA Sofia po skončení priateľského medzinárodného zápasu v našom kráľovskom meste. Tréner bulharského 
celku Veniamin Alexandrov, predtým chýrny moskovský reprezentant, je v hornom rade vpravo (biela košeľa s viazankou). Po jeho ľavici stojí 
kouč domácich vojakov Ľubomír Kobetič.
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Bývalý reprezentant a organizátor 
rôznych cyklistických podujatí, 
okrem iného zakladateľ prvého 
fanklubu Petra Sagana na Slo-
vensku, už neraz prekvapil origi-
nálnymi nápadmi. Ten najnovší 
vyrazí dych mnohým. V Trnave na 
konci Sladovníckej ulice, povedľa 
železničnej trate, otvoril Lipovský 
v stredu 14. februára dlho chysta-
né Retro múzeum. Spolu s ďalšími 
členmi neziskového občianskeho 
združenia s rovnakým názvom 
urobil záslužný počin na záchra-
nu mnohých historicky vzácnych 
exponátov. V priestranných halách 
jedného z nádvorí za bytovkami si 
záujemcovia spomedzi širokej ve-
rejnosti, vrátane školských skupín, 
môžu pozrieť i Karolovu zbierku 
dlhoročnej športovej záľuby, cyk-
listiky. Je v nej napríklad replika 
dreveného výrobku bez pedálov (r. 
1817) aj velocipéd s veľkým pred-
ným kolesom. 
V sedle historických bicyklov si Li-
povský vyjazdil dva tituly majstra 
sveta veteránskej organizácie IVCA 
(Kanada 2006, Morava 2013). Pri-

pomeňme i Lipovského rekordný 
„cyklobeh“ na 40-kilogramovej 
drezine. V stredu 26. septem-
bra 2012 dosiahol na asfaltovom 
okruhu slávistického areálu 18 167 
metrov. Doteraz najviac na svete. 
Akiste nielen telovýchovných 

priaznivcov zaujmú bicykleba-
lové unikáty, na ktorých získali 
bratia Jan a Jindřich Pospíšilovci 
okrúhlych 20 prvenstiev v maj-
strovstvách sveta a navyše 25 
titulov v M-ČSSR. Tiež sa stali 
Športovci roka 1979 a osemnásob-

Jaroslav Lieskovský, foto: zdroj Igor Svítok, Slovenské rekordy 

Retro múzeum na Sladovníckej už otvorené
Organizovaná cyklistika v Trnave má 125 rokov. Úctyhodné číslo. Do dlhého zoznamu neprehliadnuteľ-
ných osobnosti športového diania na dvoch kolesách s vlastným pohonom patrí Trnavčan Karol Lipovský. 

Trnavčan Karol Lipovský pri jednej z figurín novootvoreného Retro múzea na Sladovníckej ulici.

Kuna sa cez polčasovú prestávku 
rozhodli presunúť do brány jedného 
z hráčov v poli. Ak Trnavčania chce-
li v zápase pokračovať, inú možnosť 
nemali. Voľba padla na stredopolia-
ra Jána Gabriela. Ten odchytal  dru-
hých 45 minút s čistým kontom! 
Spomienkový návrat P. Gabrišku 
k smoliarskemu debutu v prvoligo-
vej bráne futbalistov Spartaka TAZ 
bol po dlhých rokoch už v uvoľne-
nom tóne: „Vlasto mal vtedy fazónu 
ako hrom. Šanca sa mi teda na-
skytla až v Prešove, no s dohrou na 
nemocničnom lôžku. Akurát som 
mal týždeň pred svadbou. Kvôli 
dorantanej čeľusti sa cúvnuť ne-
dalo. Hostia boli pozvaní, zákusky 
napečené.“
V A-mužstve už tretí gólman ne-
figuroval. A tak vedenie Spartaka 

muselo situáciu po víkende ope-
ratívne vyriešiť. Z RH Sušice, kam 
narukoval po skončení elektrotech-
nickej fakulty, sa do civilu vrátil 
Bohumil Ecker (* 25. 2. 1962). Pre-
tože už prekročil hranicu 23 rokov, 
nemohol figurovať v kádri juniorov. 
Z dôvodov mimoriadnej situácie 
vyhovela športovo-technická ko-
misia federálneho VFZ trnavskej 
žiadosti o dodatočné zaradenie 
Eckera na prvoligovú súpisku. Pri 
zostávajúcich štyroch kolách jesen-
ného rozpisu mu kryl chrbát Igor 
Švajda (* 27. 3. 1969). Odchovanec 
Spartaka chytal za juniorku a v tej 
sezóne mal striedavý štart. Ecker 
sa dovtedy objavil v zostave prvo-
ligovej Trnavy iba raz. V apríli 1981 
na štadióne košickej Lokomotívy 
vystriedal po dvanástich minútach 

zraneného Miloša Bartoša.  
Vo futbalovej rubrike oprášme ešte 
epizódu z marca 1988, teda spred 
rovných tridsiatich rokov. Na aktív 
do Prahy sa pri nástupe jarnej časti 
federálnej ligy vybralo trnavské 
trio: podpredseda futbalového 
oddielu Ervín Kumančík, kapitán 
A-mužstva Vlastimil Opálek a autor 
tohto príspevku z pozície redak-
tora Spartakovca. Mimochodom, 
v hodnotiacej sekcii prvoligových 
tlačovín sa náš bulletin dostal do 
najlepšej trojice, spolu s periodi-
kami Bohemiansu a Slavie. Počas 
pracovného pobytu v metropole 
ČSSR nám bolo príjemné sledovať, 
akej širokej pozornosti a priazni 
sa Opálek tešil medzi pracovníkmi 
masmédií i zástupcami všetkých 
hráčskych kabín. 
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Šport v skratke 
 (lies)

 V EXEKUTÍVE AJ TRNAVČA-
NIA – Úvod predošlého mesiaca 
vyhradili v športovom Senci pre 
konferenciu Slovenského futba-
lového zväzu. Jej súčasťou bola 
voľba riadiacich orgánov. Pri roz-
hodovaní o podobe výkonného 
výboru dostali dôveru dvaja skú-
sení Trnavčania. Okrem Ladislava 
Gádošiho, bývalého medzinárod-
ného arbitra a staronového predse-
du ZsFZ, sa do riadiacej exekutívy 
celoštátneho futbalového orgánu 
dostal aj Dušan Radolský. Ten 
uspel v kandidatúre na post zá-
stupcu trénerov, keď v tajnej voľbe 
mu dôveru vyslovilo 52 delegátov. 
Jeho protikandidát Ladislav Borbély 
získal 34 hlasov.

 HETRIK BELKOVEJ 
– Pri oprašovaní novinárskeho ar-
chívu neušiel pozornosti významný 
deň v trnavskej hale z februára 
1988. Pred plným hľadiskom de-
filovali laureátky celoslovenskej 
ankety o najlepšiu futbalistku ´87. 
Tretí primát získala Anka Belková 
(TJ Skloplast Trnava). Okrem nej 
zaradili do najlepšej jedenástky 
ďalšie dve členky domáceho od-
dielu, Oľgu Dobšovičovú a Martu 
Macejovú. Súčasťou pestrého 
programu boli exhibičné vy-
stúpenia džudistov, športových 
gymnastiek, krúžku erobiku, či 
folkloristov zo súboru Dudváh. Vo 
futbalovom bloku najskôr dosta-
li priestor dievčenské prípravky. 
O záver vydarenej telovýchovnej 
šou sa postarali internacionáli 
domáceho Spartaka a slovenský 
výber žien. Bývalí prvoligisti vyhrali 
9:7.

 O KOZMONAUTOV POHÁR 
– Majcichovská desiatka 2018 sa 
pobeží v nedeľu 4. marca o 12.00 
h. Rovinatý okruh v uliciach Maj-
cichova má oficiálny certifikát 
SAZ-u. Technický rozpis tvorí osem 
kategórií dospelých: M, M40, M50, 
M60, M70+, Ž, Ž35, Ž50+ a k tomu 
dve juniorské kategórie (dievčatá, 
chlapci do 19 rokov). V cieli nebude 
žiaden časový limit, takže prete-
kov sa môžu zúčastniť aj rekreační 
začiatočníci. Vlani prišlo na štart 
tohto 10-kilometrového behu, pro-
filovo najrýchlejšieho na Slovensku, 
až 405 mužov, žien a juniorov. Na 
absolútnych víťazov čaká putovný 
pohár prvého československého 
kozmonauta Vladimíra Remeka, 
ktorý bol čestným štartérom M-10 
trikrát. Okrem finančných odmien 
sa početný pelotón opäť môže tešiť 
na tombolu s vyše stovkou hodnot-
ných vecných cien. Pre desiatkarov 
z Trnavy i teraz chystajú usporiada-
telia bezplatnú prepravu. Autobus 
odíde o 10.30 h spred železničnej 
stanice. Aj spiatočný odvoz zdarma 
bude po rovnakej trase, s odcho-
dom o 15.15 h od majcichovského 
kultúrneho domu. V sprievodnom 
programe nechýbajú ani súťaže 
škôlkarov a školákov na kratších 
tratiach, priestor dostanú od desia-
tej hodiny.

 POLSTOROČNÉ JUBILEUM 
– Plavecký oddiel Telovýchovnej 
jednoty Vysoké školy Trnava vzni-
kol 1. októbra 1968 z podnetu ta-
mojšieho učiteľa Ladislava Hlavaté-
ho. Tejto jesene teda uplynie päť-
desiat rokov od vzniku úspešného 
športového subjektu. Pod strechou 

pedagogickej fakulty sa postupne 
dala dokopy súdržná partia. Vy-
držala doteraz, od osemdesiateho 
šiesteho už pôsobiaca pod názvom 
PK STU. Sezóna 2017 dokonca 
prepísala trnavskú históriu mok-
rých úspechov. Vysokoškolský 
klub z nášho starobylého mesta 
totiž premiérovo vyhral šesťkolový 
Slovenský pohár družstiev. Pestrú 
nádielku tohtoročných pretekár-
skych aktivít v 25-metrovom bazé-
ne na Prednádraží otvorila koncom 
februára Veľká cena Trnavy. Tradič-
ný medzinárodný míting sa skončil 
po uzávierke marcových Noviniek 
z radnice. Reportážne postrehy zo 
44. ročníka dvojdňového festivalu 
teda prinesieme v ďalšom vydaní. 

 PROLÓG ODŠTARTUJE LIGU 
– Termínová listina cyklistických 
zápolení 2018 postupne dostáva 
konečnú podobu. Jej súčasťou 
bude dvadsiata štvrtá edícia Tr-
navskej cyklistickej ligy. Tiež 
z celoslovenského pohľadu ide 
o obdivuhodný projekt, doteraz 
bez jediného prerušenia. Začne sa 
prológom v stredu 28. marca. Na 
cestách Trnavy a jej okolia dostanú 
možnosť až do septembra všetci 
záujemcovia, bez rozdielu veku či 
výkonnosti. Podrobné informácie 
budeme prinášať aj na stránkach 
NzR. Záštitu nad 20-dielnym ligo-
vým seriálom úzkych galusiek opäť 
preberá primátor mesta Trnavy 
Peter Bročka. Pripomeňme, že lan-
ský úvod na Kamennej ceste sa stal 
korisťou Martina Chrena. Mladý 
pretekár domáceho CK Olympik 
napokon vyhral kompletnú TCL-
-ku. 

ní laureáti kráľovskej cyklistickej 
ankety. „Dvojkolesové tátoše sláv-
nych moravských súrodencov sme 
našli úplne zabudnuté, k zvyškom 
bicyklov sa nám dalo dostať iba 
po odstránení náletových drevín, 
bodliakov a žihľavy,“ prezradil. 
Ako počas vernisáže nového tr-
navského múzea v polovici minu-

lého mesiaca povedal Igor Svítok 
z agentúry Slovenské rekordy, 
do vitríny K. Lipovského aktuál-
ne pribudol ďalší pozoruhodný 
certifikát. Dostal ho za zhotove-
nie ucelenej mozaiky osobného 
automobilu Fiat 600 z roku 1959. 
Karosériu oblepil Lipovský úcty-
hodnými 10 484 kúskami malých 

zrkadiel s obrúsenými hranami. 
Náročná práca pri tvorbe tohto 
svetového unikátu mu trvala deväť 
mesiacov. Niet pochýb, že krst 
najnovšieho výtvoru K. Lipovského 
zožal pri otvorení výstavy zaslúže-
ný aplauz. 
Viac o novom múzeu prinášame  
na stranách 35-36.



44 Novinky z radnice 45marec 2018

šport

Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
GK

M. Jablonický – J. Plachetka, Vyšná Boca – Banícky kahanec – Slovakia Tour – IM 16. 10. 2017, posta-
venie po ťahu 30.h5

Tak ako v každom športe, aj v krá-
ľovskej hre sa treba postarať o to, 
že raz bude treba nahradiť starých 
šachistov omladinou. Príkladom 
takejto starostlivosti o mládež sú 
šachisti v Trnave-Modranke, kde 
vyrástlo viacero šachových nádejí. 
K jedným z nich patrí aj FM (Fide 
majster) Martin Jablonický (*1999), 
ktorý každoročne absolvuje viacero 
šachových turnajov doma i v za-
hraničí. Jeho šachové majstrovstvo 
si ukážeme na dvoch víťazných 
partiách. Prvá je z tradičného Tat-
ranského openu, ktorý sa uskutoč-
ňuje každoročne na jeseň vo Vy-
sokých Tatrách, kde jeho súperom 
bol skúsený hlohovský šachista 
a súčasne aj extraligový hráč. De-
väťkolový turnaj sa konal v Tatran-
skej Lomnici od 8. do 15. októbra. 
Koncom minulého roka (2017) sa 
uskutočnil už jeho 63. ročník. Me-
dzi 185 účastníkmi nechýbal ani 
mladý Martin (umiestnil sa na 8. 
priečke so ziskom 6 b.), syn sú-
časného prezidenta Slovenského 
šachového zväzu Františka Jab-
lonického, ktorý tiež hral v tomto 
turnaji. Svoj voľný čas mohli účast-
níci turnaja využiť na rekreáciu, 
turistiku po našich veľhorách, lebo 
aj šachisti musia mať počas hrania 
šachovej partie dobrú fyzickú kon-
díciu. V miniatúrnom dueli objavíte 
s prehodením ťahov Schlechterov 
variant v slovanskej obrane dám-
skeho gambitu (D94).

Martin Jablonický (2319) – Vla-
dimír Škreňo (2225)
Tatranská Lomnica – Open Tat-
ry 13. 10. 2017
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 d5 4.Jc3 c6 
5.e3 g6 (5. - Sd6 6.Sd3 Jbd7 7.0-
0 0-0 8.e4 d:e4 9.J:e4 J:e4 10.S:
e4 h6 11.Sc2 e5 12.b3 Ve8 13.Ve1 
e:d4 14.V:e8+ D:e8 15.D:d4 Sc5 
16.Dd3 Jf8 17.Sb2 Se6 18.Vd1 De7 
19.Sd4 Ve8 20.h3 Dd6 21.Dc3 S:
d4 22.V:d4 Da3 23.Vd2 f6 =) 6.Sd3 

Sg7 7.0-0 0-0 8.b4 d:c4 (8. - Jbd7 
9.Sa3 d:c4 10.S:c4 Dc7 11.Vc1 b6 
12.Sd3 Sb7 13.Db3 h6 14.Vc2 Vfd8 
15.Vfc1 Sf8 16.Je4 Vdc8 17.Sb2 Jd5 
+/=) 9.S:c4 b5?! (9. - b6! 10.Sb2 
Sb7 11.Db3 Dc7 12.Vac1 Jbd7 
13.Sd3 a5 14.a3 a:b4 15.a:b4 Dd6 
16.Va1 Jd5 17.J:d5 c:d5 18.b5 Vfc8 
19.Sa3 Db8 20.Vfc1 Va7 21.V:c8+ S:
c8 22.Vc1 Sb7 =) 10. Sd3 a5 11.b:
a5 D:a5 12.Sd2 Da3 13.Dc2 Sb7 
14.Vfb1 Vc8 15.Vb3 De7 16.a4 
c5 17.V:b5 S:f3 18.g:f3 c:d4?? (18. 
- Jbd7! 19.d:c5 J:c5 20.Va2 J:d3 
21.D:d3 Jd7 22.a5 Je5 23.De2 Dd7 
24.Vb4 Dc6 25.Je4 f5 26.Jg5 h6 
27.f4 Dd5 28.Se1 h:g5 29.f:e5 Vc1 
30.Vc2 Va1 31.e4 D:e5 32.Kg2 V1:
a5 33.Dc4 Sf8 34.Sc3 Dd6 35.Vd2 
Da6 36.Dd4 e5 37.Dc4+ D:c4 38.V:
c4 Va4 39.Vc6 V4a6 40.V:a6 V:
a6 41.e:f5 g:f5 42.S:e5 Kf7 43.f4 g:
f4 =) 19.Jd5! J:d5 20.D:c8+ Df8 
21.Vc1 Ja6 22.D:f8+ (22.Db7 Jac7 

23.V:c7 J:c7 24.D:c7 Vc8 25.Df4 d:
e3 26.S:e3 Vd8 27.Sf1 e5 28.Dc4 
Vc8 29.Db3 De7 30.a5 Dd6 31.Vb7 
De6 32.Vb8 De8 (32. - D:b3 33.V:
c8+ Sf8 34.Sh6 Db4 35.a6 g5 36.a7 
Dd6  37.S:f8 +-) 33.V:c8 D:c8 34.a6 
+-) 22. - S:f8 23.Va5 Jdc7 24.S:a6 
d:e3 25.f:e3 J:a6 26.Se1 1:0

O tri dni neskôr už sedel Martin 
za šachovnicou na inom turnaji, 
kde sa jeho súperom stal trnavský 
šachový veľmajster v seniorskom 
veku. Vekový rozdiel medzi nimi 
bol 54 rokov. V dramatickej partii 
plnej zvratov (v otvorení dámskym 
pešiakom - A45) nakoniec vyhrala 
mladosť, hoci väčšie praktické skú-
senosti boli na strane 72-ročného 
veľmajstra. 36. ročník Medzinárod-
ného šachového turnaja Banícky 
kahanec, zaradený do seriálu Slo-
vakia Tour, sa minulý rok odohral 
vo Vyšnej Boci (Nízke Tatry). Hrali 
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sa dva kruhové turnaje pre 10 hrá-
čov: GM-veľmajstrovský (Ø rating 
2405F) a IM-majstrovský turnaj 
(Ø rating 2262F). Prekvapujúcou 
víťazkou majstrovského turnaja 
sa stala len 16-ročná Poľka WFM 
Alicja Sliwicka so ziskom 61⁄2 bodu, 
ktorá súčasne splnila normu WGM 
a pripísala si viac než 100 Elo-bo-
dov do medzinárodného šachové-
ho rebríčka. Martin skončil v silnej 
konkurencii na predposlednej 9. 
priečke s tromi bodmi.

Martin Jablonický (2319) – Ján 
Plachetka (2337)
Vyšná Boca – Banícky kahanec 
– Slovakia Tour – IM 16.10. 2017
1.d4 Jf6 2.Sf4 c5 (2. - d5 3.e3 c5 
4.d:c5 Da5+ 5.Jc3 e6 6.a3 D:c5 
7.Jb5 Ja6 8.b4 Dc6 9.Jf3 Se7 10.Jfd4 
Db6 11.c4 d:c4 12.S:c4 0-0 13.0-
0 Sd7 14.Dd3 S:b5 15.J:b5 Vfd8 
16.De2 Jd5 17.Sg3 Vac8 18.Vfd1 
Jac7 19.J:c7 J:c7 20.Vac1 Je8 =) 3.e3 
e6 (3. - c:d4 4.e:d4 Jd5 5.Sg5 h6 
6.Sc1 Jc6 7.Jf3 e6 8.c3 Se7 9.Sd3 
0-0 10.0-0 Dc7 11.Ve1 b6 12.Se4 
Jf6 13.d5 J:e4 14.V:e4 Ja5 15.Sf4 d6 
16.d:e6 f:e6 17.Sg3 Kh8 =; 3. - Db6 
4.Jc3 c:d4 5.e:d4 Jc6 6.d5 Jb4 7.a3 
Ja6 8.Vb1 d6 9.Jf3 g6 10.Sb5+ Sd7 
11.S:d7+ J:d7 12.Se3 Dc7 13.Sd4 Jf6 
, Palchun vs. Dzhumagaliev, Soči 
2017; 4. - d5 5.Jb5 Ja6 6.d:c5 D:
c5 7.Jf3 Sg4 8.Se5 Sd7 9.Dd4 Vc8 

10.D:c5 V:c5 11.J:a7 Jb4 12.Jd4 Jg4 
13.c3 Jc2+ 14.J:c2 J:e5 15.Jd4 e6 
16.Jb3 Vc7 17.Jb5 Vc8 18.a4 Se7 
19.Se2 0-0 20.0-0 Jc4 +/=) 4.Jf3 b6 
5.Jc3 c:d4 6.Jb5 d6 (6. - Jd5 7.Sd6 
a6 8.S:f8 K:f8 9.Jb:d4 Sb7 10.Se2 
d6 11.0-0 Jd7 12.c3 Vc8 13.Jb3 Ke7 
14.Dd4 J5f6 15.Dh4 Dc7 16.Vad1 
d5 =, 6. - Ja6 7.e:d4 Se7 8.Jd6+ S:
d6 9.S:d6 Je4 10.Se5 f6 11.Sf4 0-
0 12.Sd3 f5 13.c3 Jc7 14.0-0 Jd5 
15.Sc1 Sb7 16.Ve1 Dc7 +/=, 6. - d:
e3?? 7.Jc7+!!) 7.D:d4 Jd5 8.Da4 
Sd7 9.S:d6 Jc6 (9. - a6? 10.S:f8 K:
f8 11.c4 Je7 12.Vd1 Jbc6 13.Jc3 Dc7 
14.Da3 Vd8 15.Se2 Sc8 16.0-0 Sb7 
17.V:d8+J:d8 18.Vd1 Ke8 19.Jg5 h6 
20.Jge4 Jc8 21.Sf3 Vg8 22.Jd6+ J:
d6 23.D:d6 D:d6 24.V:d6 S:f3 25.g:
f3 b5 26.c:b5 a:b5 27.J:b5 +-) 10.e4 
a6 11.e:d5 a:b5 12.D:b5 Jd4 13.J:
d4 S:d6 (13. - S:b5?? 14.S:b5+! 
Dd7 15.d:e6 f:e6 16.Sg3 Sc5 17.0-0 
S:d4 18.S:d7+ Ke7 19.Vad1 S:b2 
20.Vfe1 e5 21.S:e5 S:e5 22.V:e5+ 
+-) 14.Db3 0-0 15.d:e6 f:e6 16.0-0-
0 Kh8 17.Sb5 V:f2 18.Kb1 e5 19.Je6 
S:e6 20.D:e6 Vf6 21.Dd5 Vc8 22.a4 
Dc7 (22. - Vc5 23.Db7 Dc7 24.De4 
Vf4 25.De2 De7 26.g3 Vf6 27.Vhf1 
V:f1 28.V:f1 De6 +/-) 23.c3 g6 (23. 
- Dc5 24.Vhe1 h6 25.D:c5 V:c5 
26.g3 Vc7 27.Vd5 Ve7 28.Ve4 Sc7 
29.Vd2 +/-) 24.h4 h5 25. De4 Vd8 
26.g4 h:g4 27.D:g4 Vf4 28.Dg5 De7 
29.V:d6? (Chyba, po ktorej mohol J. 

Plachetka remizovať. 29.D:g6! Dh7 
30.h5 D:g6+ 31.h:g6+ Kg7 32.Vh7+ 
K:g6 33.Vb7 Kg5 34.V:b6 Sc5 35.V:
d8 S:b6 36.Ve8 e4 37.b4 Sa7 38.a5 
+-, 30. - Se7 31.Vde1 Sf6 32.Vh2 
D:g6+ 33.h:g6+ Kg7 34.Vg2 Vd6 
35.Vee2 Sh4 36.V:e5 V:g6 37.Vd2 
Vf2 38.Vd7+ Vf7 +-) 29. - D:d6 
30.h5 (Pozri diagram!) 30. - Df6?? 
31.Dh6+ Kg8 32.Vg1 Df5+ 33.Ka1 
Vd6 34.h:g6 1:0
Ako mal správne čierny hrať v 30. 
ťahu, aby remizoval? Otázku 
kladieme našim čitateľom – rie-
šiteľom. Uvidíme, ako bude ďalej 
pokračovať Martinova šachová 
kariéra, keď bude musieť zladiť 
svoju ďalšiu účasť na šachových 
turnajoch s náročnými školskými 
povinnosťami. Želáme mu za ša-
chovými stolíkmi ešte veľa víťaz-
stiev a všetko dobré k blížiacim sa 
narodeninám.
Riešenie koncovky z partie Báňas 
vs. Lanč: Partia sa dala udržať na 
remízu po: 50.Dd7! Jf4 51.Vf2 Va1+ 
52.Vf1 Jh3+ 53.D:h3 De3+ 54.Kh2 
V:f1 55.Dg4+ Kf8 56.Dc8+ Kg7 
57.Dg4+ Kh7 58.Df5+ Kg8 59.D:
e5 Dh6+ 60.Kg3 Vh1 61.De7 f6 
62.De6+ Kg7 63.Dg4+ Kf8 64.Dc8+ 
Kg7 65.Dg4+ Kh8 66.Dc8+ =, 59. 
- Vh1+ 60.K:h1 De1+ 61.Kh2 Dh4+ 
62.Kg1 De1+ = Bojovný duel až do 
konca dvoch trnavských medziná-
rodných majstrov. 

Zimný halový turnaj žien na tvr-
dom povrchu trnavského TC Em-
pire sa hral vo februári štvrtý raz. 
Mal dotáciu 15-tisíc amerických 
dolárov. Víťazné trofeje putovali do 
zahraničia zásluhou nenasadených 
tenistiek. Štvorhra sa stala korisťou 
poľskej dvojice Paulina Czarniková, 
Daria Kuczerová. V sobotnom fi-
nále ťahal za kratší koniec moldav-
sko-český tandem Anastasia De-
tiucová, Johana Marková. O trnav-
skom triumfe poľských deblistiek, 
prvom spoločnom v ich kariére, 

sa rozhodlo až v supertajbrejku 
(10-2). Devätnásťročná Moldav-
čanka, výborne ovládajúca češtinu, 
si všetko vynahradila o deň ne-
skôr, keď v záverečnom stretnutí 
singlistiek zostala na jej finálovej 
rakete o dva roky mladšia Ruska 
Sofia Lansereová (5:7, 6:0, 6:3). 
Víťazka dvojhry uviedla: „Na ceste 
za svojím prvým singlovým titulom 
z okruhu ITF ma čakalo päť trojse-
tových zápasov. Teším sa, že som 
to zvládla. hoci v samom závere už 
nebolo síl nazvyš. Zabrať mi dalo 

najmä náročné semifinále s českou 
obhajkyňou prvenstva Pernillou 
Mendesovou.“ 
Svoj dátum konania už pozná aj 
10. ročník antukového ITF turnaja 
v Trnave, najväčšieho podujatia 
tenistiek v rámci Slovenska. S dotá-
ciou 100-tisíc USD sa bude hrať na 
vonkajších dvorcoch TC Empire od 
12. do 20. mája a súčasne v ňom 
pôjde o pocty medzinárodných 
majsteriek SR. Trnava si teda pone-
chá pre jubilejný vrchol svojej pes-
trej sezóny mimoriadne výnimočný 

Jaroslav Lieskovský, foto: Ivan Kopčáni

Triumf nenasadených zahraničných tenistiek
Empire Slovak Open 2018 si ponechá výhodný termín tesne pred parížskym Roland Garros
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BUDOVA NA MÚZEJNOM NÁM. 3
tel. 033/55 12 913, 033/55 12 911, 
e-mail: zsmuzeum@zupa-tt.sk, info: 
www.zsmuzeum.sk

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

Výstavy.......................................
  22. marca o 17.00 h 
TRNAVSKÝ OBJEKTÍV 2018
Vernisáž výstavy 48. ročníka sú-
ťaže neprofesionálnych fotografov 
okresov Trnava, Piešťany a Hloho-
vec
do 21. mája 2018
  MINERÁLY SVETA
geologická výstava doplnená foto-
grafiami 
sprístupnenie od 9. marca 2018 do 
konca februára 2019
  ZBIERKOVÝ PREDMET ME-
SIACA

Marec – mesiac knihy
z knižného fondu ZsM

PODUJATIA ................................
  ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL
Kurz zdobenia kraslíc

SPOLUPRÁCA 
S NÁVŠTEVNÍKMI......................
  CYKLUS 
PREDNÁŠOK NA OBJEDNANIE
Marec: Okolo trnavských hradieb, 
komentovaná
prezentácia starých fotografií
  HOLLÉHO PAMÄTNÍK
Podujatie organizované Trnavským 
osvetovým strediskom
obvodné kolo Trnava: 
14. a 15. marca
obvodné kolo vidiek: 
27. a 28. marca 

  KVÍZ O MÚZEU – vedomostný 
kvíz pre žiakov II. stupňa ZŠ
Sprievodné podujatie k návšteve 
expozícií a výstav ZsM
Kvíz rozširuje informácie o činnosti 
múzea ako pamäťovej inštitúcie
V cene vstupného do múzea – na 
požiadanie

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA 
TRNAVSKÉHO 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5, 
Trnava
LETNÁ SEZÓNA: 1. 3. – 31. 10.

OTVÁRACIE HODINY: 
V pondelok zatvorené 
Ut – pia: 8.30 – 12.30 h – na ob-
jednanie
13.00 – 14.30 h – prítomný lektor
Víkend: 11.00 – 17.00 h pre vopred 
objednané skupiny nad 10 náv-
števníkov

EXPOZÍCIE:
Pamätná izba Mikuláša Schneidera 
Trnavského, Dvorana slávy dobra, 
S láskou za pravdu – expozícia 
z cirkevných dejín Trnavy

Výstavy.......................................

POZNÁTE HUDOBNÉ 
NÁSTROJE?
výstava zo zbierok ZsM
do 31. 12. 2018

PODUJATIA ............................
PROGRAM SPOLUPRÁCE 
SO ŠKOLOU
  BOLO U NÁS MORE – výtvar-
ná dielňa pre deti od 3 do 10 rokov 
na objednanie. vstupné pre MŠ 
0,50 € / 1 osoba
Pre deti 6 – 10 rokov 1 € alebo 1 
kultúrny poukaz / 1 osoba
Pedagogický dozor má vstup zdarma
  MAĽBA NA KAMENE 
– výtvarná dielňa pre žiakov ZŠ, 
hendikepovaných návštevníkov 
a dôchodcov na objednanie

Západoslovenské múzeum

pozvánky

termín z vlaňajška. Viaceré aktérky 
sa totiž presunú z trnavskej antu-
ky do Paríža, kde 21. mája začnú 
kvalifikačnú časť na grandslamový 
Roland Garros. Trnavské publikum 
môže každý rok bezplatne sledo-
vať vrcholný tenis žien, vrátane 
účinkovania popredných hráčok 
svetového rebríčka WTA. Napríklad 
vlani bola u nás semifinalistkou 
dvojhry Anastasia Potapovová. Jej 
krajanka Anna Kalinská sa rok 
predtým tešila v Trnave z víťaznej 
šerpy za štvorhru (po boku do-
mácej Terezy Mihalíkovej). Obe 
ruské reprezentantky nastúpili 
minulý mesiac za svoju krajinu 
v bratislavskom Fed Cupe proti 
Slovenkám. 

Tereza Mihalíková, členka domáceho klubu aj tamojšej tenisovej akadémie. Postupovú cestu 
jej v druhom kole zahatala neskoršia finalistka Lansereová
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Vstupné 1 € alebo 1 kultúrny pou-
kaz / 1 osoba
Pedagogický dozor má vstup zdar-
ma

  MIKULÁŠ SCHNEIDER 
TRNAVSKÝ – vedomostný kvíz 
pre žiakov II. stupňa ZŠ
Sprievodný program k expozícii 
o živote a diele hudobného skla-
dateľa Mikuláša Schneidera Trnav-
ského
Kvíz nasleduje po absolvovaní 
sprievodného slova v expozícii

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
Námestie sv. Mikuláša 10, tel. č. 
033 / 5514421
LETNÁ SEZÓNA: 1. 3. – 31. 10.
OTVÁRACIE HODINY: 
V pondelok zatvorené 
Ut – pia: 8.30 – 12.30 h – na ob-
jednanie
13.00 – 14.30 h – prítomný lektor
Víkend: 11.00 – 17.00 h pre vopred 
objednané skupiny nad 10 náv-
števníkov
EXPOZÍCIA
WILLIAM SCHIFFER 
život a dielo sochára a medailéra

Výstavy.......................................
OBJAVITELIA A CESTOVATELIA 
Cestopisy z historickej knižnice
do 29. 3. 2018

SLOVÁCI, 
PÍŠTE PO SLOVENSKY!
Výstava k 250. výročiu narodenia 
A. Bernoláka
do 31. 12. 2017

PODUJATIA ..............................
Sprievodné podujatie k výstave
OBJAVITELIA A CESTOVATELIA 
Čítanie pre MŠ z knihy Vipo cestuje 
po Európe
Čítanie žiakov I. stupňa ZŠ z knihy 
Smelý zajko v Afrike (J. Cíger-Hron-
ský)
Čítanie žiakov II. stupňa ZŠ z knihy 
Cesta cez Turecko a Egypt do Svä-
tej zeme (Daniel Šustek)
Trvanie: 15 – 20 minút

tel.: +421 33 55 11 659
imfogjk., www.gjk.sk

PRIPRAVOVANÉ VÝSTAVY:

Synagóga – Centrum súčasného 
umenia

  29. marca o 18.00 h 
Fero Bohunický: DEFORMA
socha – objekt
Kurátor: Filip Krutek
do 26. 4. 2018

  Klaudia Korbeličová: [kon]text 
site–specific inštalácia mladej slo-
venskej sochárky 
Kurátorka: Marianna Brinzová
do 25. 3. 2018 

  Anton Čierny: Môj domov je 
„vlhká hmlistá krajina”
site-specific inštalácia v podkroví 
synagógy
Kurátor: Roman Popelár
 do 25. 3. 2018

Kopplova vila

  ZRCADLO TICHA
Medzinárodná výstava šiestich 
výtvarníkov zo Slovenskej a Českej 
republiky, ktorej námetom je obraz 
a jeho výstavba – od klasických, 
cez alternatívne až po experimen-
tálne prístupy 
Kurátorka: Zuzana Duchková
do 25. 3. 2018

  AKVIZÍCIE 2017
GJK roku 2017 nadobudla do zbie-
rok aj diela, ktoré boli podporené 
z verejných zdrojov Fondom na 
podporu umenia: Zem Miloša Bal-
gavého ml., Superkompozícia – za-
tepľovanie Martina Kochana, Irónia 
imaginácie Pala Macha a Ivana 
Csudaia 
Koncepcia: Filip Krutek
do 29. 7. 2018

záhrada Kopplovej vily
  DIONÝZ TROSKÓ
Výstava sochárskych objektov, kto-
rých ideový rámec vzišiel zo snahy 

reinterpretovať architektúru zabud-
nutých industriálnych pamiatok
Kurátor: Filip Krutek
do 25. 3. 2018

  Sochár JÁN KONIAREK (1878 
–1952)
Zakladateľ moderného slovenské-
ho sochárstva – stála expozícia 
sochárskej tvorby 

  KLENOTY DOMOVA – výber 
diel zo slovenského výtvarného 
umenia 20. storočia

  GALÉRIA PORTRÉTOV – vý-
ber diel z kolekcie portrétneho 
žánru reprezentujúcich vývoj 
portrétneho maliarstva od kon-
ca 18. storočia po súčasnosť zo 
zbierok GJK

AKCIE / AKTIVITY......................
  16. marca o 18.00 h 
Komentovaná prehliadka výstavy 
Zrcadlo ticha za účasti kurátorky 
a slovenských autorov 
  ART Laboratórium 2018
Tvorivé dielne a výtvarná tvorba 
k aktuálnym výstavám pre MŠ, ZŠ, 
SŠ podľa záujmu škôl 

Rázusova 1, www.kniznicatrnava.sk, 
kniznica@kniznicatrnava.sk, zákazníc-
ka linka: 033/55 13 896

TÝŽDEŇ 
SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2018

 5. marca o 17.00 h v čitárni
Slávnostné otvorenie Týždňa 
slovenských knižníc 2018
BESEDA S JOZEFOM BANÁŠOM
Známy spisovateľ bude hovoriť 
o svojich nových knihách Kód 
9.1.7, Somár je Švajčiar a o osob-
nosti Alexandra Dubčeka 
 6. marca 
od 13.00 do 15.00 h v učebni 
AKO REŠERŠOVAŤ?
Prezentácia pre záujemcov, ktorí sa 
chcú dozvedieť, ako urobiť rešerš
 7. marca o 10.00 h v čitárni
POHLADENIE 2 – čítanie z tvorby 
spisovateľky Gabriely Spustovej-

pozvánkypozvánky

Knižnica J. Fándlyho

Galéria j. Koniarka
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-Izakovičovej s prvkami poetote-
rapie
 7. marca od 10.00 do 14.00 h 
v študovni
KONZULTAČNÝ DEŇ pre 
všetkých seniorov, ktorí potrebujú 
pomoc pri práci s počítačom
 8. marca o 17.00 h v čitárni
POETKA A JEJ HISTORICKÉ RO-
MÁNY
Stretnutie so spisovateľkou Zuza-
nou Kuglerovou

SPRIEVODNÉ AKCIE
Jednorazový vstup zdarma
Amnestia na pokuty
Na všetky podujatia Týždňa slo-
venských knižníc je voľný vstup
.......................................................

 13. marca o 18.00 h v Zrkad-
lovej sieni Divadla Jána Palárika
MUŽ Z MORA – prezentácia no-
vej knižnej zbierky lekára, spisova-
teľa a pedagóga Miroslava Danaja. 
Podujatie cyklu Trnavská poetika
 21. marca o 10.00 h v čitárni
SPOMÍNAME SO SLOVENSKÝM 
ROZHLASOM
Stretnutie pre seniorov v rámci pro-
jektu Aktivita ako dominantný spô-
sob starnutia. Hosť: Martin Jurčo

PRE DETI....................................

JARNÉ PRÁZDNINY V KNIŽ-
NICI – ZAŽEŇ NUDU S NAMI 
ZÁBAVNÝMI SÚŤAŽAMI
Stretnutia počas Týždňa sloven-
ských knižníc 2018
začiatok vždy o 10.00 h 
v oddelení pre deti
5. 3. – Kufor plný vedomostí
6. 3. – Vedomostný milionár
7. 3. – S abecedou do sveta
8. 3. – Nehádaj sa, hádaj s nami
9. 3. – Literavedko

 12. marca o 10.00 h 
v oddelení pre deti
TAKÝ DOMČEK MAĽOVANÝ... 
Stretnutie so spisova
teľkou Gabrielou Spustovou
 16. marca o 9.00 h 
v oddelení pre deti
DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY
Literárna hodina o živote a diele 
slovenského rozprávkara Pavla 

Dobšinského
 23. marca od 18.00 h v odde-
lení pre deti a v pobočke Tulipán
NOC S ANDERSENOM 2018
Dobrodružná noc pre odvážnych 
čitateľov. Medzinárodné podujatie pre 
deti do 15 rokov pri príležitosti Medzi-
národného dňa detskej knihy a 210. 
výročia narodenia H. CH. Andersena. 
Hlasné čítanie, dramatizácia, súťaže, 
beseda, tvorivá dielňa, chatovanie 
s deťmi v iných zapojených krajinách. 
Hostia: Miroslava Varáčková, Oksana 
Lukomska, Ján Mička  
 28. marca o 10.00 h 
v oddelení pre deti 
V MIERI ŽIŤ A TVORIŤ...
Stretnutie s ilustrátorkou Oksanou 
Lukomskou
 29. marca o 10.00 h 
v oddelení pre deti
VEĽKÁ NOC PRICHÁDZA
Tvorivá prázdninová dielnička
 ANTONIO VIVALDI
Hudobno-slovné pásmo pri príle-
žitosti 340. výročia narodenia ta-
lianskeho skladateľa pre žiakov 2. 
stupňa ZŠ a študentov SŠ
V hudobnom oddelení na Ulici M. 
Schneidera Trnavského 5
 VÍTANIE JARI
Pásmo o jarných zvykoch a tradí-
ciách našich predkov pre žiakov 1. 
stupňa ZŠ a školské kluby
V hudobnom oddelení na Ulici M. 
Schneidera Trnavského 5
 ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE
Hudobno-slovné pásmo s maňuš-
kou určené pre deti MŠ
V hudobnom oddelení na Ulici M. 
Schneidera Trnavského 5

Záujemcovia o kolektívnu návštevu 
si môžu dohodnúť termín osobne 
v hudobnom oddelení, telefonicky 
(033/55 11 590) alebo emailom 
(hudobne_oddelenie@kniznicatr-
nava.sk)

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

 1. štvrtok 19.00 ŤAPÁKOVCI 
 2. piatok 10.00 ŤAPÁKOVCI 
 3. sobota 19.00 VLÁDA TMY 

 7. streda 10.00 MLYNÁRKIN 
PYTAČ 
19.00 TIMON ATÉNSKY 
 8. štvrtok 19.00 ZMIERENIE 
alebo DOBRODRUŽSTVO 
PRI OBŽINKOCH 
 9. piatok 19.00 
SLUHA DVOCH PÁNOV 
 11. nedeľa 16.00 
MODRÝ VTÁK 
 12. pondelok 10.00 
MODRÝ VTÁK 
 13. utorok 10.00 
DIMITRIJ SAMOZVANEC 
 15. štvrtok 19.00 
VEĽKÝ GATSBY 
 16. piatok 19.00 
VEĽKÝ GATSBY 
 19. pondelok 10.00 
DIVNÝ JANKO 
 20. utorok 19.00 PLASTICKÝ 
OBRAZ 
 21. streda 19.00 KONTRABAS 
– Slovenské komorné divadlo 
Martin 
 22. štvrtok 10.00 MALÝ 
PRINC 
 23. piatok 10.00 MALÝ PRINC 
 24. sobota 19.00 TRI LETUŠ-
KY V PARÍŽI 
 26. pondelok 19.00 VLÁDA 
TMY 
 27. utorok 19.00 ACH TIE 
ŽENY, ACH TÍ MUŽI 
 28. streda 10.00 MLYNÁRKIN 
PYTAČ 

ŠTÚDIO....................................... 
 14. streda 10.00 [NA GUT] 
ZAČÍNAME!
22. štvrtok 19.00 PALÁRIK 
alebo BESKYDOV 
 28. streda 19.00 LETNÉ OSY, 
ktoré nás štípu ešte aj v novem-
bri 

Okružná 20, tel. 0907 790 046, 
www.trnavskemc.sk, 
www.facebook.com/
TrnavskeMaterskeCentrum

 1. 3. / 10.00 ZDRAVÉ NÔŽKY 
– cvičenia hravou formou, treba sa 
nahlásiť vopred 
18.00 CVIČENIE PRE ŽENY 

Divadlo j. Palárika

pozvánky pozvánky

TRNAVSKÉ MATERSKÉ 
CENTRUM
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pozvánky

VLASTNOU VÁHOU, nahlasova-
nie na 0911 088 078
19.00 CVIČENIE PRE TEHOTNÉ 
s trénerkou Mgr. Ankou Surjako-
vou, nahlasovanie na 0911 088 078
 2. 3. / 10.00 FARBÍME A TVO-
RÍME – tvorivé dielničky pre rodi-
čov s deťmi – mramorovacie farby 
 5. 3. / 16.30 ENGLISH TE-
ATIME – anglické konverzácie 
s Mackou, nahlasovanie vanma@-
seznam.cz
 6. 3. / 9.00 HUDOBNÁ ŠKOLA 
YAMAHA Robík
10.00 Prvé krôčiky k hudbe
17.00 CVIČENIE PRE ŽENY 
VLASTNOU VÁHOU s trénerkou 
Mgr. Ankou Surjakovou
 7. 3. / 9.00 GITAROVÝ KRÚ-
ŽOK pre začiatočníčky a mierne 
pokročilé s Mgr. Máriou Durcovou
16.30 VESELÁ GITARA – anglič-
tina s Ikou Kraicovou pre deti do 
štyroch rokov 
 8. 3. / 10.00 ZDRAVÉ NÔŽKY 
– cvičenia hravou formou, treba sa 
nahlásiť vopred 
18.00 CVIČENIE PRE ŽENY 
VLASTNOU VÁHOU
19.00 CVIČENIE PRE TEHOTNÉ
 9. 3. / 10.00 PODPORNÁ 
SKUPINA NOSENIA DETÍ – na-
hlasovanie nosime.deti.trnava@g-
mail.com
 12. 3. / 9.30 PODNIKAŤ, 
ALEBO ZAMESTNAŤ SA? – pred-
náška, hosť Ing. Róbert Schmidt
16.30 ENGLISH TEATIME – ang-
lické konverzácie s Mackou, nahla-
sovanie vanma@seznam.cz
 13. 3. / 9.00 HUDOBNÁ ŠKO-
LA YAMAHA Robík
10.00 Prvé krôčiky k hudbe
17.00 CVIČENIE PRE ŽENY 
VLASTNOU VÁHOU s trénerkou 
Mgr. Ankou Surjakovou
 14. 3. / 9.00 GITAROVÝ KRÚ-
ŽOK pre začiatočníčky a mierne 
pokročilé s Mgr. Máriou Durcovou
10.00 ZDRAVÉ NÔŽKY – cviče-
nia hravou formou, treba sa nahlá-
siť vopred
10.30 SPIEVANKY – detské pes-
ničky pri gitare s Ľubošom
16.30 VESELÁ GITARA – anglič-
tina s Ikou Kraicovou pre deti do 
štyroch rokov
17.30 PLOCHÉ NÔŽKY – stretnu-

tie s fyzioterapeutkou Mgr. B. Ma-
cháčkovou, prednáška s ukážkou 
cvičení, vhodné aj pre väčšie deti, 
vstupné 6,5 €, nahlasovanie v MC
 15. 3. / 10.00 LIFE KOUČING 
– Ako podporovať svoje silné 
stránky, Mgr. E. Michalcová, vstup-
né 5 €
18.00 CVIČENIE PRE ŽENY 
VLASTNOU VÁHOU
19.00 CVIČENIE PRE TEHOTNÉ 
16. 3. / 10.00 TÚŽBY NAŠICH 
DETÍ – Ako skĺbiť výchovu s ra-
dosťou zo života, moderovaná dis-
kusia s Ing. Vierkou Babečkovou, 
lektorkou Akadémie praktického 
rodičovstva
17. 3. / 10.00 SYMTOTERMÁL-
NA METÓDA PLÁNOVANIA RO-
DIČOVSTVA – prirodzená metó-
da,  vedú manželia Ľuboš a Evka 
Šarközyovci, nahlásiť sa do 15. 3., 
cena 2 €/ pár 
 19. 3. / 9.30 CVIČENIE NA 
FITLOPTÁCH – ďalšie dve sku-
piny o 10.15 a o 11.00 podľa veku 
detí, nahlásiť sa do 15.3. na danie-
la.golisova@gmail.com
16.30 ENGLISH TEATIME – ang-
lické konverzácie s Mackou, nahla-
sovanie vanma@seznam.cz
 20. 3. / 9.00 HUDOBNÁ ŠKO-
LA YAMAHA – Robík
10.00 Prvé krôčiky k hudbe
17.00 CVIČENIE PRE ŽENY 
VLASTNOU VÁHOU s trénerkou 
Mgr. Ankou Surjakovou
 21. 3. / 9.00 GITAROVÝ KRÚ-
ŽOK pre začiatočníčky a mierne 
pokročilé s Mgr. Máriou Durcovou 
10.00 ZDRAVÉ NÔŽKY – cviče-
nia hravou formou, potrebné na-
hlásiť sa vopred 
17.30 KURZ PRÍPRAVY NA DOJ-
ČENIE A MATERSTVO – kurz 
s RNDr. Vierou Červenou, FCP, 
potrebné nahlásiť sa vopred
16.30 VESELÁ GITARA – anglič-
tina s Ikou Kraicovou pre deti do 
štyroch rokov 
 22. 3. / 10.00 MONTESSORI 
HERNIČKY – potrebné nahlásiť sa 
vopred, vstupné 2 € /rodina
18.00 CVIČENIE PRE ŽENY 
VLASTNOU VÁHOU
19.00 CVIČENIE PRE TEHOTNÉ 
 23. 3. piatok 10.00 PODPOR-
NÁ SKUPINA DOJČIACICH MA-

TIEK – pravidelné mesač. stretnu-
tie, vst. 2,5 €
 24. 3. / 9.00 UČÍME SA ŠIŤ 
VRECKÁ – kurz šitia s Ing. J. Mi-
kulášovou, nahlasovanie do 22. 3.
 26. 3. / 9.30 CVIČENIE NA 
FITLOPTÁCH – ďalšie skupiny 
o 10.15 a o 11.00 podľa veku die-
ťaťa
16.30 ENGLISH TEATIME – ang-
lické konverzácie s Mackou, nahla-
sovanie vanma@seznam.cz
 27. 3. / 9.00 HUDOBNÁ ŠKO-
LA YAMAHA – Robík
10.00 Prvé krôčiky k hudbe
17.00 CVIČENIE PRE ŽENY 
VLASTNOU VÁHOU s trénerkou 
Mgr. Ankou Surjakovou
 28. 3. / 9.00 GITAROVÝ KRÚ-
ŽOK pre začiatočníčky a mierne 
pokročilé s Mgr. Máriou Durcovou 
10.00 ZDRAVÉ NÔŽKY – cvi-
čenia hravou formou - potrebné 
nahlásiť sa vopred
10.30 SPIEVANKY – detské pes-
ničky pri gitare s Ľubošom
16.30 VESELÁ GITARA – anglič-
tina s Ikou Kraicovou pre deti do 
štyroch rokov
 29. 3. / 10.00 LIFE KOUČING 
– Tvorím seba a svoj život – Mgr. 
Eva Michalcová, vstupné 5 €
18.00 CVIČENIE PRE ŽENY 
VLASTNOU VÁHOU
19.00 CVIČENIE PRE TEHOTNÉ

kinohviezdatt@gmail.com, 
www.kinohviezda.trnava.sk

 1. 3. / 16.00 TLMOČNÍK – pre-
miéra
18.00 ČERVENÁ VOLAVKA – pre-
miéra
20.30 WINCHESTER: SÍDLO DÉ-
MONOV – premiéra
 2. 3. / 16.00 VČIELKA MAJA 2
18.00 TLMOČNÍK
20.00 WINCHESTER: SÍDLO DÉ-
MONOV
 3. 3. / 15.30 VČIELKA MAJA 2
17.30 LADY BIRD
19.15 ČERVENÁ VOLAVKA
21.35 WINCHESTER: SÍDLO DÉ-
MONOV
 4. 3. / 13.30 VČIELKA MAJA 2

Kino Hviezda
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15.30 VČIELKA MAJA 2 
17.30 TLMOČNÍK
19.30 LADY BIRD
 5. 3. / 16.30 TLMOČNÍK
18.30 LADY BIRD
20.30 ČERVENÁ VOLAVKA
 6. 3. / 16.00 TLMOČNÍK
18.00 DVOJITÝ MILENEC
20.00 BRATŘÍČEK KAREL
 7. 3. / 16.00 LADY BIRD
19.30 Tri Tvorivé Tvory
 8. 3. / 19.00 ÍRSKA KLIATBA
 9. 3. / 16.00 LEO DA VINCI: MI-
SIA MONA LISA
18.00 OTCOVA VOLGA
20.00 PRIANIE SMRTI
 10. 3. / 15.30 LEO DA VINCI: 
MISIA MONA LISA
17.30 OTCOVA VOLGA
19.30 PRIANIE SMRTI
21.30 WINCHESTER: SÍDLO DÉ-
MONOV
 11. 3. / 13.30 LEO DA VINCI: 
MISIA MONA LISA
15.30 LEO DA VINCI: MISIA MONA 
LISA
17.30 OTCOVA VOLGA
19.30 PRIANIE SMRTI
 12. 3. / 16.30 LEO DA VINCI: 
MISIA MONA LISA
18.30 OTCOVA VOLGA
20.30 PRIANIE SMRTI
13. 3. / 16.00 OTCOVA VOLGA
18.00 BABA Z ĽADU 
20.00 NIKDY SI TU NEBOL
 14. 3. / 16.00 LEO DA VINCI: 
MISIA MONA LISA
17.30 PRIANIE SMRTI
20.00 Cestovateľské kino 
– KANADA
 15. 3. / 16.00 CESTA ZA KRÁ-
ĽOM TROLLOV – premiéra

17.50 BACKSTAGE – premiéra
20.00 Cestovateľské kino 
– KANADA
 16. 3. / 16.00 CHLOE 
A TRPASLÍCI
18.00 KVETINÁRSTVO 
(FEBIOFEST)
20.00 SUMERGENCE (FEBIOFEST)
 17. 3. / 15.30 CHLOE A TRPAS-
LÍCI
17.30 CESTA ZA KRÁĽOM TROLLOV
19.30 HMYZ (FEBIOFEST)
21.30 CUKRÁR (FEBIOFEST)
 18. 3. / 13.30 CHLOE A TRPAS-
LÍCI
15.30 CESTA ZA KRÁĽOM TROL-
LOV
17.30 BACKSTAGE
19.30 PREZIDENT BLANÍK (FEBI-
OFEST)
 19. 3. / 17.00 TOMB RAIDER
20.00 SILNÉ REČI stand-up come-
dy show
 20. 3. / 16.00 BACKSTAGE
18.00 TAK KÁŽE BOH
20.00 THELMA
 21. 3. / 16.30 CESTA ZA KRÁ-
ĽOM TROLLOV
18.30 BACKSTAGE
20.30 TOMB RAIDER
 22. 3. / 18.00 Ander z Košíc
20.30 TOMB RAIDER
 23. 3. NEPREMIETAME
 24. 3. / 15.30 VČIELKA MAJA 2
17.30 KRÁLIK PETER
19.30 PACIFIC RIM. POVSTANIE
21.30 ONI 2: NOČNÁ KORISŤ
 25. 3. / 13.30 VČIELKA MAJA 2
15.30 VČIELKA MAJA 2
17.30 KRÁLIK PETER
19.15 MÁRIA MAGDALÉNA
 26. 3. / 16.30 KRÁLIK PETER

18.30 OHROZENÉ DRUHY (CDLC 
2018)
20.30 RODIN (CDLC 2018)
 27. 3. / 16.00 PACIFIC RIM: 
POVSTANIE 3D – český dabing
18.00 MÔJ SYN (CDLC 2018)
20.00 LUMIÉRE! (CDLC 2018)
 28. 3. / 17.00 NIEKTO TO RÁD 
ZAHALENÉ (CDLC 2018)
20.00 Smarttalk 
 29. 3. / 16.30 SHERLOCK GNO-
MES – premiéra
18.30 GAUGUIN (CDLC 2018)
20.30 DAREBÁK A PRETEKÁRKA 
(CDLC 2018)

 30. 3. / 16.00 KRÁLIK PETER
18.00 OPERÁCIA ENTEBBE
20.00 THE STOPOVER (CDLC 2018)
 31. 3. / 15.30 SHERLOCK GNO-
MES
17.30 OPERÁCIA ENTEBBE
19.30 PACIFIC RIM: POVSTANIE
21.30 ONI 2: NOČNÁ KORISŤ
 1. 4. / 13.30 SHERLOCK GNO-
MES 3D
15.30 SHERLOCK GNOMES
17.10 MÁRIA MAGDALÉNA
19.30 READY PLAYER ONE: HRA SA 
ZAČÍNA 3D
 2. 4. / 16.30 OPERÁCIA ENTE-
BBE
18.30 PACIFIC RIM: POVSTANIE
20.30 READY PLAYER ONE: HRA 
SA ZAČÍNA
 3. 4. / 16.00 SHERLOCK GNOMES
 4. 4. / 16.00 MÁRIA MAGDALÉNA
8.30 ONI 2: NOČNÁ KORISŤ
20.30 READY PLAYER ONE: HRA 
SA ZAČÍNA 

 4. marca o 16.00 h 
v sále Marianum 
UDEĽOVANIE OCENENÍ 
MESTA TRNAVY

 13. marca o 18.00 h 
v Zrkadlovej sieni 
Divadla Jána Palárika
Trnavská poetika: MUŽ Z MORA
Uvedenie novej knihy lekára, pe-

dagóga a spisovateľa Miroslava 
Danaja. Moderujú Štefan Kuzma 
a Pavol Tomašovič 
Hudba: The Breakers
Organizátori: Knižnica Juraja Fán-
dlyho, Divadlo Jána Palárika, Klub 
priateľov Trnavy, Spolok sloven-
ských spisovateľov a Slovenský 
PEN klub s podporou Fondu na 
podporu umenia

 14. marca o 19.00 h 
v Malom Berlíne
IMPROLIGA
Súťaž v divadelnej improvizácii. Dvoj 
– trojčlenné tímy si žrebujú tému 
alebo napr. aj žáner, na ktorý musia 
tri minúty improvizovať. Vzniká pri 
tom veľa zábavných scénok a situá-
cií. Zapojiť sa môže každý

Kalendár kultúrnospoločenských podujatí 

pozvánky
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 15. a 16. marca 
ŽENY 21. STOROČIA
15. marca o 17.30 h 
v Malom Berlíne
AKO SA NEZBLÁZNIŤ V 21. 
STOROČÍ? Prednáška o psycho-
hygiene modernej ženy pod ve-
dením lektoriek Brigid Trimajovej 
a Jany Kašákovej
16. marca o 17.30 a 19.00 h 
v štúdiu tanca a pohybu 
Alegria na Hlavnej 15
ŠKOLA TANCA 
V RYTME LATINO
Ženy 21. storočia sú v dvestoper-
centnom nasadení na všetkých 
frontoch dnešného uponáhľaného 
sveta. Mesto Trnava im prostred-
níctvom dvojdňového podujatia 
pri príležitosti Medzinárodného 
dňa žien ponúka možnosť zasta-
viť sa a užiť si čas len pre seba. 
Vstup na podujatia je voľný 

 22. marca o 17.00 h 
v Západoslovenskom múzeu
TRNAVSKÝ OBJEKTÍV 2018
Vernisáž výstavy fotografií 48. 
ročníka súťaže neprofesionálnych 
fotografov okresov Trnava, Piešťa-
ny a Hlohovec

 22. marca o 18.30 h 
v západnom krídle radnice
KAT A JEHO REMESLO 
V DEJINÁCH
Pozývame vás na prednášku, kto-
rá sa začne prehliadkou západ-
ného krídla radnice a bývalého 
katovho domčeka. Čo bola katov-
ňa? Prečo sa pred popravou od-
súdeným zaväzovali oči? Mohol 
kat liečiť? Ako sa opravovala ši-
benica a kedy bol kat nešikovný? 
Na všetky otázky vám odpovie 
slovenská historička a etnologička 
Katarína Nádaská

 23. marca o 19.00 h 
v Malom Berlíne
MALÝ DOBROFEST 
Účinkujú: Willie Jones Band feat. 
Milan Benkovič (USA/SK), Hen-
rich Novák a Peter Luha, Ľuboš 
Beňa & Bonzo Radványi
vstupné 7 eur

 24. marca o 20.00 h 
v Divadelnom štúdiu DISK 
Blaho Uhlár a kolektív DISK: 
CHODNÍK
Scenár: Kolektív tvorcov s pou-
žitím fragmentu z Wiliama Sha-
kespeara
Réžia: Blaho Uhlár
Hrajú: Monika Babicová, Jozef Be-
lica, Daniel Duban, Missi Chudá, 
Silvia Ištoková, Zuzana Jankow-
ská, Braňo Mosný, Ján Rampák 
a Alžbeta Sersenová
Chodníkom kráčajú ľudia k sebe 
i od seba. Približovanie a vzďa-
ľovanie sa ľudí, variácie na 
partnerský život sú základným 
motívom predstavenia. Vzťahy 
sú agresívne, až brutálne, ale aj 
krehké a povznášajúce. Postavy 
hľadajú harmóniu a naplnenie 
svojho života. Málokedy sa im to 
darí, načierajú do detských spo-
mienok, hľadajú ho v religiozite. 
Náhle porozumenie až súzvuk 
duší vystrieda bolestný rozchod. 
Tragédia a groteskno sa spájajú 
v ucelený komunikatívny tvar.
Vstupné: 4 eurá, študenti: 3,50
Rezervácie na daniel@duban.sk. 
Predpredaj v TTi mestská veža 

 24. a 25. marca o 17.00 h 
v Malom Berlíne
Francúzske kino: CRÈME 
DE LA CRÈME
Výber toho najlepšieho z nových 
francúzskych filmov. V Malom 
Berlíne si môžete pozrieť tri ex-
kluzívne premiéry a titul nomi-
novaný na Zlatú palmu. V sobotu 
24. marca to budú snímky Obá-
vaný a 120 tepov za minútu, v ne-
deľu 25. marca Lumièr a Darebák 
a pretekárka

NA KVETNÚ NEDZELU
 18. – 25. marca 
na Hlavnej ulici
OD SMRTNEJ 
PO KVETNÚ NEDZELU
Veľkonočné zdobenie korza tr-
navskými materskými školami
25. marca o 14.00 h 
pred radnicou

MALOVANÉ VAJÍČKO MÁM
Zdobenie trnavského korza pred 
radnicou trnavskými folklórnymi 
súbormi
15.00 h HOJA, DUNDA HOJA 
Účinkujú folklórne súbory Trnaf-
čan, Trnavček a Drienka 
16.00 h v Ružovom parku
MORENOVANIE, VYNÁŠANIE 
MORENY
LETEČKOVANIE, PRINÁŠANIE 
LETEČKA
15.00 – 18.00 
v Kalokagatii – CVČ 
VEĽKÁ NOC – kreatívne dielne

 26. marca o 18.00 h 
na radnici 
v zasadacej miestnosti 
mestského zastupiteľstva
PARTICIPATÍVNY ROZPOČET 
PRE TRNAVU 2018
Pozývame vás na prvé verejné 
stretnutie k Participatívnemu roz-
počtu Trnava 2018. Stretnutie je 
otvorené pre všetkých, ktorí sa 
chcú dozvedieť, čo je participatív-
ny rozpočet, ako funguje a ako sa 
doň môžu zapojiť 

 28. marca o 18.00 h 
v Zrkadlovej sieni 
Divadla Jána Palárika
Trnavská hudobná jar 2018 
HOMMAGE 
A OLIVIER MESSIAEN
Juraj Tomka – husle, Andrej Gál 
– violončelo
Martin Adámek – klarinet, Zuza-
na Biščáková – klavír
Kamil Mikulčík – recitácia 
O. Messiaen, P. Machajdík

 29. marca o 19.00 h 
v Malom Berlíne 
ARCHITEKTÚRA SLADOVNÍ: 
PIVO A INDUSTRIÁL
Spojenie piva a industriálnej ar-
chitektúry, to je téma, ktorej sa 
bude venovať šiesta prednáška 
z cyklu o industriálnej Trnave. Reč 
bude o sladovniach. Prednášať 
bude opäť architekt a jeden zo 
zakladateľov projektu Čierne diery 
Miroslav Beňák 

pozvánky



 Streda, 28. marec 2018, 18.00 
Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika 
HOMMAGE A OLIVIER MESSIAEN
Juraj Tomka – husle, 
Andrej Gál – violončelo
Martin Adámek – klarinet, 
Zuzana Biščáková – klavír
Kamil Mikulčík – recitácia 
O. Messiaen, P. Machajdík

 Sobota, 7. apríl 2018, 19.30
Kostol sv. Jakuba, františkánsky
DUCHOVNÁ HUDBA 
KATEDRÁL VEĽKEJ BRITÁNIE I.
Zbor Katedrály sv. Petra v Exeteri / 
Anglicko
Timothy Noon – dirigent, 
Timothy Parsons – organ 
J. Taverner, J. Dove, H. Purcell, 
S. S. Wesley, J. Stainer, G. F. Händel

 Pondelok, 9. apríl 2018, 20.00  
Bazilika sv. Mikuláša v Trnave 
DUCHOVNÁ HUDBA KATEDRÁL 
VEĽKEJ BRITÁNIE II. 
Zbor Katedrály Panny Márie 
v Edinburgu / Škótsko
Duncan Ferguson – dirigent
G. F. Händel, G. Fauré, B. Britten, 
F. Poulenc

 Nedeľa, 29. apríl 2018, 19.00
Koncertná sieň Marianum
GRAND PIANO RECITAL
Eugen Indjic / Paríž
R. Schmumann, F. Chopin

 Piatok, 11. máj 2018, 19.30 
Kostol sv. Jakuba / františkánsky 
BACHCHOR KÖTHEN
JESU MEINE FREUDE
Martina Apitz, dirigentka / DE
Motetá J. S. Bacha a jeho súčasníkov

 Štvrtok, 31. máj 2018, 20.00
Bazilika sv. Mikuláša
L´ORGANO VIRTUOSO
Giulio Mercati / IT
G. F. Händel, G. Cavazzoni, 
L. C. Daquin, J. S. Bach, L. Vierne, M. Duruflé

 Nedeľa, 10. jún 2018, 20.00
Bazilika sv. Mikuláša
DUCHOVNÁ HUDBA 
DVOCH TRNAVSKÝCH 
SPOLUŽIAKOV
Pod záštitou J. E. Mons. Jána Oroscha, 
arcibiskupa trnavského
Trnavský komorný orchester, Tirnavia, 
Tamás Bubnó – dirigent / Budapešť
sólisti: Hilda Gulyásová – soprán, Lucia 
Duchoňová – alt, Matúš Šimko – tenor, 
Tomáš Šelc – bas, Vladimír Kopec – organ 
Zoltán Kodály 
Mikuláš Schneider-Trnavský

 Piatok, 15. jún 2018, 19.00
Evanjelický kostol
MUSICA CAPRICORNI
Lujza Marková – čembalo / SK – FR 
Delphine Leroy – baroková priečna 
flauta / FR 
G. Ph. Telemann, J.-M. Leclair, J. S. Bach, 
J. Hotteterre, G. F. Händel

TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR 2018
50. ročník festivalu klasickej hudby

MESTO TRNAVA, BACHOVA SPOLOČNOSŤ NA SLOVENSKU
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner festivalu






