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editorial

Pavol Tomašovič

Všimnúť si hviezdu

Rok je ako niť, na ktorú nám striedanie svetla a tmy 
prináša možnosť navliekať korále rôznych odtieňov. 

Je ako doska plná zárezov z dní, 
ktoré nám boli darované na úrok a na dlh. 

Voči tým, ktorí prichádzajú s nami i po nás. V rýchlosti si mnohí 
nevšímame odlesk perál ani hĺbku zárezov vo vlastnej duši. 

Plávame v čoraz rýchlejšom toku podnetov 
bez reflexie vlastných krokov. 

Často sme ponorení do iných obrazov, 
ktoré nám sprostredkoval mediálny svet. 

Každodenne nás presviedča o tom, že problémy 
a podstata spočívajú kdesi inde: v politike, ekonomike, 

biznise či trhu. Pokúša sa nás doň vtiahnuť. 
Ponúka nám východiská i návody, ako máme myslieť a byť úspešní. 

Ako sa stať jeho súčasťou 
a stratiť samých seba v jeho rýchlosti a množstve. 

Vďaka technológiám si vieme vytvoriť dokonca aj ďalší únik z reality: 
alternatívny svet. Vyskladaný z našich individuálnych predstáv 

a priateľov, ktorí nám vyhovujú. 
Máme ho vždy pri sebe, na mobile či v počítači. 

Vznikajúce medzisvety si už nevyžadujú 
investíciu do osobných stretnutí, 

načúvania alebo sklamania. 
Získať sme chceli čas a zakryť vrásky nedostatkov. 

Stačí, aby sme boli na príjme a vybrali si z toho, 
čo sa nám práve hodí. Táto ľahkosť bytia vytvorená mediálnymi 

svetmi prerástla do našej samoty a vyprázdnených dní. 
Istota vystavaná na obrazoch, 

ktoré sa neustále menia a na informáciách, 
ktoré nemajú ukotvenie v kontinuite poznania, 

nás vzájomne odcudzuje a unavuje. Život v oddelených paralelných 
myšlienkových svetoch je na konci dňa 

poznačený bolestivými zárezmi v srdci a na duši.
Zostávame v tichu už len s niekoľkými skutočnými priateľmi. 

S tými, ktorým sme  venovali konkrétny čas, 
s ktorými sme sa reálne stretli pri káve či pri pohári vína, 

ktorých sme dokázali počúvať a porozprávať sa s nimi. 
Práve ich by sme si mali vážiť. 

Každý ich odtieň, každý zárez, ktorý obohatil spoločnú niť života. 
Iba v rámci nej možno porozumieť 

pôvodnej vianočnej výzve vzájomného obdarovania. 
Naplniť to, čo nám bolo dané či darované z lásky. 

A ponúknuť dar života ďalej. Slovom, povzbudením, objatím, 
osobným stretnutím i časom venovaným deťom. 

Udržiavaním reálnej prítomnosti s tými, na ktorých nám záleží. 
Nad každým životom svieti hviezda nádeje. 

Nech jej svetlo oživuje a presvetľuje aj naše dni 
prežité reálne spolu s inými.
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udalosti udalosti

Na svojom tradičnom mieste už 
v čase uzávierky tohto vydania 
stál vianočný strom, pripravené sú 
nové rozprávkové vianočné stán-
ky a robí sa všetko pre to, aby sa 
námestie v srdci Trnavy zmenilo 
na živé vianočné mestečko. Bude 
voňať ihličím, medom, škoricou, 
klinčekmi, klobáskami a inými 
dobrotami, pri ktorých sa mnohí 
z nás radi zastavia na pár slov so 
známymi. Nemôže pri tom chýbať 
ani program, ktorý nám pomôže 
zabudnúť na každodenný zhon 
a prežívať kúzlo okamihu. 
„Chceme priniesť taký program, 
ktorý bude citlivo dopĺňať atmo-
sféru najkrajších sviatkov v roku. 
Zostavovali sme ho s dôrazom na 
to, aby zahrial dušu ako pohár 
horúcej medoviny a doprial od-
dych uponáhľanej mysli,“ hovorí 
Peter Cagala, vedúci úseku kultúry 
Správy kultúrnych a športových 
zariadení Mesta Trnavy. 
V prvý decembrový deň o 19. hodi-
ne spoločne rozsvietime vianočný 
stromček na Trojičnom námestí 
a otvoríme Adventné trhy. Pekný 
zážitok pre celú rodinu bude ko-
runovať koncert speváčky Simy 
Martausovej. 
Prísľubom nezabudnuteľného zá-
žitku je aj príchod Mikuláša, ktoré-
ho privítame spolu s anjelmi i čert-
mi v utorok 5. decembra o 17.15 h 
na námestí sv. Mikuláša, kde ho už 
budú netrpezlivo očakávať všetky 
dobré trnavské deti. Keď Mikuláš 
spoločne s deťmi rozsvieti ná-
mestie, pohne sa so svojím zápra-
hom k Trojičnému námestiu, kde 
o 18. hodine vystúpi Miro Jaroš. 
Hudobný program Adventu v Tr-
nave je plný zvučných mien. Za 
všetkých spomeňme napríklad Kat-
ku Koščovú, Vrbovské vŕby, Juraja 

Hnilicu, Paper Moon Trio či Janais. 
Fajnšmekri si určite nenechajú ujsť 
Štyri adventné koncerty v Kostole 
sv. Jakuba, ktoré sa už stali pravi-
delnou súčasťou kultúrneho diania 
v Trnave. Tento rok prinesú Lúčni-
cu, Ivu Bittovú & Čikori, Spektrum 
i operné hviezdy a ich hostí. 
Najžiarivejšími hviezdičkami na 
pódiu však budú najmä pre svojich 
rodičov deti z trnavských mater-
ských škôl. Jednotlivé škôlky majú 
svoj čas rezervovaný každý štvrtok 
a piatok od 7. do 21. decembra.
Tým najmenším sú určené aj roz-
právky divadla Dvor zázrakov na 
radnici a obľúbené Predvianočné 
tvorivé dielne pre deti. Pestré kre-
atívne aktivity ich čakajú medzi 1. 
a 17. decembrom vždy od piatku 
do nedele v osvedčených priesto-
roch „Pod stĺpmi“ na Hlavnej 8. 
Až do 7. januára 2018 bude fungo-
vať verejné klzisko na Hlavnej ulici. 
Korčuľovať sa dá denne od 10. do 
20. hodiny, korčule je možné si aj 
zapožičať.
O nevšedný zážitok sa postara-
jú štvrtkové a nedeľné výstupy 

na mestskú vežu s lampášom. 
Sprievodca v historickom kostýme 
záujemcov schodík po schodíku 
zoznámi s príbehmi a legendami 
tejto dominanty mesta. 
Veľkým lákadlom budú aj tento rok 
Stredoveké vianočné trhy. Od 15. 
do 17. decembra vďaka nim zažije-
me Vianoce trochu inak. Námestie 
sv. Mikuláša zaplnia doboví reme-
selníci a zvieratká, tešiť sa môžeme 
na originálny program, dobrú zá-
bavu a skvelý starobylý punč. 
Popri radosti a veselosti by sme 
nemali zabúdať ani na tých, ktorí 
v živote nemali toľko šťastia ako 
my. Od 13. do 16. decembra môže-
me kúpou punču v charitatívnom 
stánku Mesta Trnavy podporiť 
dobrú vec. Výťažok z predaja 
poputuje organizáciám tretieho 
sektora, ktoré pracujú v sociálnej 
oblasti. Okrem toho bude počas 
celých Adventných trhov v tomto 
stánku mesta prebiehať predaj 
výrobkov organizácií tretieho sek-
tora zdravotne postihnutých, chrá-
nených dielní a detského domova 
v Trnave. 

(vm) foto: Matúš Koprda

Advent v Trnave rozžiari centrum mesta, 
prinesie pekný program aj zahreje dušu
Príchod vianočných sviatkov v Trnave už tradične predznamenávajú predvianočné trhy, rozsvietené 
historické centrum mesta plné stánkov s dobrotami a zaujímavý program, ktoré nám dotvárajú tú pravú 
vianočnú náladu. Ani tento rok nebude výnimkou. Advent v Trnave v réžii mestskej samosprávy sa za-
čína v piatok 1. decembra 2017 otvorením Adventných trhov na Trojičnom námestí. 
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Vo štvrtok 21. decembra prinesú 
skauti do Trnavy Betlehemské svetlo 
a odovzdajú ho na pódiu predsta-
viteľom mesta, o deň neskôr sa 
v dome Katolíckej jednoty Slovenska 
uskutoční Štedrá večera pre osame-
lých ľudí a ľudí bez domova.
„Pripraviť predvianočné trhy tak, 
aby bola spokojná čo najväčšia časť 
návštevníkov, je výzvou. Predstavy 
a očakávania ľudí sa rôznia, počas 
uplynulých mesiacov sme však 
intenzívne pracovali na tom, aby 
bol Advent v Trnave pestrý a aby si 
z jeho ponuky mohol vybrať každý. 
Svoj sortiment predstavia desiatky 
predajcov a remeselníkov,“ hovorí 
vedúci odboru dopravy a komunál-
nych služieb Mestského úradu v Tr-
nave Peter Babinec, ktorý zastrešuje 

technickú stránku predvianočných 
aktivít v meste. „Trojičné námestie 
tento rok ozvláštnia nové drevené 
stánky v štýlovom dizajne. Už teraz 
na ne máme veľmi dobrú spätnú 
väzbu, ľuďom sa páčia. Naším 
cieľom je, aby sa sem domáci aj 
návštevníci z okolitých miest radi 
vracali.“ 
K pohodliu návštevníkov Advent-
ných trhov isto prispeje aj predĺ-
žená prevádzka verejných WC na 
Radlinského ulici, ktoré budú otvo-
rené cez týždeň od 8.00 do 22.00 h 
a cez víkendy až do 23.00 h, teda 
v rovnakom čase ako stánky na 
Trojičnom námestí. 
Vianočné mestečko zavrie svo-
je brány 23. decembra. Veríme, 
že dovtedy rozdá mnoho radosti 

a stane sa miestom milých stretnutí 
a pekných spomienok. 
Rok 2017 vyprevadíme o polnoci 31. 
decembra novoročným ohňostro-
jom. Ešte predtým sme pripravili 
malú generálku pre deti, ktoré si 
o 18.00 h užijú svoj vlastný detský 
ohňostroj.
Hoci je koniec roka ešte zdanli-
vo ďaleko, každý z nás vie, ako 
rýchlo vedia dni letieť, obzvlášť tie 
pred sviatkami. Njaväčším prianím 
všetkých, ktorí Advent v Trnave pri-
pravujú, je Trnavčanom i návštevní-
kom mesta spríjemniť predvianočný 
čas a naplniť ich očakávania. 
Aktuálne informácie o Advente 
v Trnave a kompletný program 
nájdete na stránke advent.trna-
va.sk. 

Prvá etapa prác na budúcej prezentácii 
Dolnej brány bude hotová už v tomto roku 

(eu), vizualizácia DV Ateliér

udalosti

Po dohode s pamiatkarmi budú mať 
jej múry výšku 90 cm a múry bar-
bakanu do 60 cm, železobetónová 
doska je však dimenzovaná tak, aby 
dokázala uniesť Dolnú bránu aj v jej 
pôvodnej výške. 
V čase uzávierky tohto vydania sa 
začali práce na osadzovaní druhého 
radu mikropilót, ktoré si vyžiadali 
zmenu organizácie dopravy na kri-
žovatke Vajanského ulice a Námes-
tia SNP. Výjazd z Vajanského ulice 
popred evanjelický dom je uzavretý, 
obchádzková trasa vedie cez Ulicu 
Dolné Bašty a Športovú ulicu alebo 
po Vajanského ulici k Bernolákovej 
bráne. Pravý jazdný pruh smerom z 
Námestia SNP k City Arene po Ulici 
Dolné Bašty je prejazdný.
Betonárske práce sa dajú realizovať, 
aj keď teplota ovzdušia klesne na 
mínus päť stupňov Celzia. To však 
neplatí v prípade murárskych prác 
a mokrých procesov viazaných na 

vápno, preto bude stavba nadzem-
ných častí budúcej prezentácie 
Dolnej brány pokračovať približne 
od polovice marca budúceho roku, 
keď už nebude teplota klesať pod 
päť stupňov Celzia. 
To isté platí aj o východnej vetve 
mestského opevnenia na Hlbokej 
ulici, kde sa začala rekonštrukcia 
a obnova vonkajšieho líca muriva 
od lávky na Starohájskej ulici až 
po amfiteáter. „Nakúpené sú staré 
tehly vyrábané klasickou techno-
lógiou, uskutočňujú sa čistiace 
práce, vyškrabávanie škár a od-
búravanie rozpadnutých tehál, 
aby sme mohli už v marci začať 
s domurovávaním, začisťovaním, 
škárovaním aj reštaurátorskými 
prácami všade tam, kde ostali 
aj zvyšky pôvodných omietok. 
Momentálne sme sa dohodli s pa-
miatkarmi na štyroch výškových 
úrovniach rekonštrukcie, mesto 

však stále dúfa, že pamiatkový 
úrad odsúhlasí dobudovanie 
opevnenia do plnej výšky. Týka sa 
to aj deväťdesiatosemmetrového 
úseku na Michalskej a Halenár-
skej. Táto požiadavka bude ešte 
naliehavejšia po dobudovaní se-
verovýchodnej nárožnej veže, keď 
sa táto časť stane najucelenejším 
a najviditeľnejším úsekom opev-
nenia Trnavy,“ povedal poradca 
primátora pre správu Mestskej 
pamiatkovej rezervácie Trnava 
Milan Horák. 

Prvá etapa prác na realizácii budúcej prezentácie Dolnej brány mestského opevnenia vstupuje do finá-
le. Archeologické nálezy sú zahrnuté zeminou, aby bez poškodenia prečkali zimné obdobie. V plnom 
prúde sú betonárske práce spočívajúce v osadzovaní mikropilót, ktoré budú chrániť pred poškodením 
kanalizačný zberač z pešej zóny na Námestie SNP. Ešte tento rok by chcela mestská samospráva od-
strániť pevné plochy z územia prezentácie a položiť železobetónovú dosku, ktorá odľahčí budúcu nad-
zemnú stavbu veže.
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Program aktívneho starnutia je za-
meraný na podporu ľudských práv 
starších osôb cestou ich aktivizá-
cie prostredníctvom samosprávy 
a jej verejnej podpory. Zahŕňa 
napr. podporu ich celoživotného 
vzdelávania, občianskych a sociál-
nych aktivít mimo formálneho trhu 
práce, podporu ich nezávislosti, 
dôstojnosti, ekonomickej a sociál-
nej bezpečnosti, vrátane ochrany 
pred zlým zaobchádzaním vo 
všetkých spoločenských sférach 
a vzťahoch. Program aktívneho 
starnutia sa týka predovšetkým 
súčasných seniorov a osôb, ktoré 
dosiahnu seniorský vek v blízkej 
budúcnosti (ako hranica bol sta-
novený vek 50 rokov). Aby bolo 
jeho napĺňanie naozaj adresné, 
prerokovali ho a odsúhlasili aj 
zástupcovia denných centier seni-
orov 10. augusta 2016.
V rámci možností Noviniek z rad-
nice napĺňame Program aktívneho 
starnutia práve prostredníctvom 
informácií, napr. o pripravovaných 
sociálnych projektoch. Zaujímavé 
však môže byť aj „právne dôchod-
kové minimum“, ktoré pre našich 
čitateľov pripravil doc. JUDr. Jozef 
Kudla, PhD., v spolupráci s Práv-
nickou fakultou Trnavskej univerzi-
ty v Trnave.
 Čo je to dôchodok?
Primerané hmotné zabezpečenie 
v starobe je najvýznamnejšou for-
mou sociálneho zabezpečenia pre 
ľudí v seniorskom veku. Finančná 
dávka vo forme dôchodku je spo-
ločenským opatrením regulujúcim 
starobu ako jednu z dôležitých 
etáp života jednotlivca. Najčastej-
šou dávkou vyplácanou seniorom 
sú penzie, ktoré vypláca Sociálna 

poisťovňa. Z odvodov, ktoré za-
mestnávateľ strháva zamestnan-
covi z platu (alebo si ich odvádza 
živnostník sám), vypláca Sociálna 
poisťovňa viacero druhov dávok. 
Najčastejšou dávkou sú dôchodky, 
ktoré na Slovensku poberá viac ako 
1,3 milióna ľudí.
Ako získať starobný dôchodok?
Na to, aby ste ho dostali, treba mať 
odpracovaných najmenej 15 ro-
kov a dosiahnuť dôchodkový vek. 
Ten je 62 rokov a 76 dní jednotne 
u mužov a žien, v roku 2018 to 
bude 62 rokov a 139 dní. Poisten-
com narodeným do 31. decembra 
1954 a ženám narodeným do 31. 
decembra 1961 sa zachováva zní-
žený dôchodkový vek. Týka sa žien 
v závislosti od počtu vychovaných 
detí a poistencov vzhľadom na 
počet odpracovaných rokov v za-
mestnaní zaradenom do I. pracov-
nej kategórie, alebo služby v I. a II. 
kategórii funkcií.
 Čo je predčasný starobný 
dôchodok?
Predčasný starobný dôchodok 
môže dostať ten, kto odpracoval 
najmenej 15 rokov a chýbajú mu 
najviac dva roky do dovŕšenia 
dôchodkového veku a výška jeho 
predčasného dôchodku ku dňu, 
od ktorého o tento požiada, je 
vyššia ako 1,2 násobok životného 
minima pre plnoletú osobu, teda 
je vyššia ako 239,40 eura. Jeho 
suma sa zníži o 0,5 % za každých 
začatých 30 dní obdobia od vzni-
ku nároku.
 Aká je súčasná valorizácia 
dôchodkov?
Oproti valorizácii z januára 2017 si 
dôchodcovia prilepšia. Od januára 
2018 starobný dôchodok porastie 

o 8,40 eura a predčasný o 8,20 
eura, invalidný dôchodok s pokle-
som schopnosti pracovať do 70 % 
o 4,10 eura a s poklesom schop-
nosti pracovať nad 70 % o 7,20 
eura. Vdovský a vdovecký dôcho-
dok porastie o 5,40 eura, sirotský 
o 2,60 eura.
 Aký je minimálny dôchodok?
Nárok naň má poberateľ sta-
robného alebo invalidného dô-
chodku po dovŕšení dôchodko-
vého veku. Podmienku nároku 
splní, ak získa najmenej 30 rokov 
kvalifikovaného obdobia dôchod-
kového poistenia, výška jeho 
dôchodkových príjmov je nižšia 
ako výška minimálneho dôchodku 
a požiadal o priznanie všetkých 
dôchodkov na ktoré by mohol 
mať nárok. Za 30 rokov kvalifiko-
vaného obdobia patrí minimálny 
dôchodok 269,50 eura mesačne. 
Tento sa zvyšuje o 2% sumy ži-
votného minima za 31 až 39 rok 
kvalifikovaného obdobia a o 3% 
za 40 a viac rokov kvalifikovaného 
obdobia. Vzhľadom k zvýšeniu 
sumy životného minima na 199,48 
eur sa od januára 2018 zvýši mi-
nimálny dôchodok za 30 odpra-
covaných rokov na 271,30 eura, za 
40 odpracovaných rokov na 313,20 
eura, za 45 odpracovaných rokov 
na 343,20 eura.
 Čo je vianočný príspevok?
Vypláca sa v decembri penzistom, 
ktorí poberajú starobný, predčas-
ný, invalidný, sociálny, vdovský, 
vdovecký alebo sirotský dôchodok 
v závislosti od súm týchto dôchod-
kov, alebo úhrnu súm týchto dô-
chodkov a ich výška neprekračuje 
určenú sumu. Dostanú ho všetci 
penzisti, ktorých dôchodok ne-

(mkv)

Mesto napĺňa Program aktívneho starnutia
Plnohodnotné zapojenie starších ľudí do života je pre Mesto Trnavu mimoriadne dôležitá téma. Aj pre-
to, že počet seniorov rastie, je potrebné vytvoriť podmienky pre ich plnohodnotné zapojenie do diania 
v meste a zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu ich života. Každý starší človek má svoje predstavy o trávení 
voľného času v dôchodkovom veku, často v závislosti od svojho zdravotného stavu či aj potrebnos-
ti jeho pomoci v rodine. Každý však má právo aj na sebarealizáciu a starostlivosť v prípade, ak je to 
potrebné. Nie každý však o možnostiach, ktoré mu naše mesto ponúka, aj vie. Preto je informovanosť 
jeden z cieľov dokumentu Program aktívneho starnutia seniorov mesta Trnavy na roky 2016 – 2020, 
nadväzujúceho na Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, ktorý schválila 4. de-
cembra 2013 vláda Slovenskej republiky.

udalosti
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„Tí, ktorí si myslia, že silový tré-
ning nie je pre seniorov vhodný, 
sa mýlia. Práve posilňovanie za-
braňuje predovšetkým stratám 
kostnej hmoty, ktoré sú častou 
príčinou rôznych zranení, zlepšuje 
fyzickú kondíciu a pomáha lepšie 
zvládať bežné činnosti v domác-
nosti,“ zdôrazňuje Aneta Holešová 
z kancelárie Zdravé mesto Trnava. 
Ranné desaťminútovky sú podľa 
náročnosti a nadväznosti rozde-
lené do piatich cvičebných blokov 
zostavených certifikovanou fyzio-
terapeutkou doktorkou Danielou 

Kadlecovou tak, aby ich zvládlo 
čo najväčšie množstvo aktívnych 
seniorov. Tešiť sa môžu na pestré 
zostavy cvikov na posteli, stoličke 
či v stoji. Namiesto činiek slúžia 
na posilňovanie ľahko dostupné 
a skladovateľné pomôcky ako na-
príklad gumy a lopty. Všetkých päť 
cvičebných blokov predcvičil Jozef 
Vilém zo Zariadenia pre seniorov 
na Ulici Terézie Vansovej v Trnave. 
„Pán Vilém je skvelým príkladom 
toho, že aj vo vyššom veku je mož-
né žiť svoj život aktívne. Človek 
nikdy nie je pristarý na to, aby 

mohol začať s pravidelným cviče-
ním. Šport je skvelým pomocníkom 
pri odďaľovaní príznakov starnutia, 
pomáha zvládnuť choroby, a najmä 
je nekonečným zdrojom energie 
a pozitívnej nálady,“ dodáva Aneta 
Holešová. 
Seniori, ktorým sa cvičenie zapáči, 
v ňom môžu pokračovať dlhodobo, 
lebo staršie diely desaťminútoviek 
budú pravidelne reprízované. Pre 
tých, ktorým nevyhovuje vysie-
lací čas, budú videá k dispozícii 
v internetovom archíve mestskej 
televízie.   

Ranné desaťminútovky pre seniorov v televízii
Zdravé mesto Trnava v spolupráci so Strednou Zdravotníckou školou v Trnave a Mestskou televíziou 
Trnava pripravilo pre trnavských seniorov cvičebný program pod názvom Ranné desaťminútovky. Pro-
jekt je súčasťou Programu aktívneho starnutia, ktorý realizuje mestská samospráva. Cieľom televíz-
nych desaťminútoviek je inšpirovať seniorov k vhodnej fyzickej aktivite priamo v ich domácnostiach. 
Odvysielané by mali byť v mestskej televízii počas decembra 2017 v ranných hodinách.

prevyšuje 60% priemernej mesač-
nej mzdy vykázanej Štatistickým 
úradom SR za rok predchádzajúci 
roku, v ktorom sa vypláca. Dosta-
nú ho všetci, ktorých dôchodok 
neprekročí hranicu 547,20 eura.
 Kto má nárok na vdovský 
a vdovecký dôchodok?
Nárok naň má žena po manže-
lovi alebo manžel po manželke, 
ktorý/á ku dňu smrti poberal/
a starobný, predčasný či invalid-
ný dôchodok, alebo ku dňu smrti 
splnil/a podmienky nároku na 
starobný dôchodok, tiež ak získal/
a počet rokov dôchodkového po-
istenia potrebný na vznik nároku 
na invalidný dôchodok, popr. ak 
zomrel/a v dôsledku pracovného 
úrazu alebo choroby z povolania. 
Jeho výška je 60% starobného ale-
bo invalidného dôchodku, na ktorý 
mal alebo by mal nárok zomretý 
manžel/ka ku dňu smrti.
 Invalidný dôchodok
Tento možno priznať tomu, kto 
je invalidný, odpracoval potrebný 
počet rokov a ku dňu vzniku invali-
dity nesplnil podmienky nároku na 
starobný, alebo mu nebol priznaný 
predčasný dôchodok. Za osobitne 
stanovených podmienok ho môže 
dostať aj človek, ktorý sa stal in-
validným pred dovŕšením veku, 

v ktorom končí povinná školská 
dochádzka, alebo v období, v kto-
rom bol nezaopatreným dieťaťom. 
Zákon č.461/2003 Z. z. o sociál-
nom poistení podrobne upravuje 
rozsah a náležitosti sociálneho 
poistenia, organizáciu a právne 
vzťahy súvisiace s jeho vykonáva-
ním. Tiež upravuje aj náležitosti 
a výkon starobného dôchodkového 
poistenia, druhy príslušných dávok 
a podmienky nároku na ich vyplá-
canie. Odporúčame si zákon pre-
študovať, k dispozícii je v Zbierke 
zákonov i na internete.
 Starodôchodcom sa zvýšia 
penzie
Od januára budúceho roku sa viac 
ako 120 tisíc slovenským starodô-
chodcom, to znamená tým, ktorí 
odišli do dôchodku do konca roka 
2003, prepočítajú penzie. Nove-
la zákona o sociálnom poistení, 
vďaka ktorej sa tak stane, bola 
schválená parlamentom 20. 6. 2017 
pod číslom 184/2017 Z. z. Počet 
starodôchodcov je v súčasnosti asi 
450 tisíc. Z nich sa novela týka len 
tých, ktorých suma dôchodku by 
bola vyššia, ak by táto bola vypo-
čítaná podľa Z. č. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení, ktorý je účin-
ný od 1. 1. 2004. Starodôchodcova, 
ktorí spĺňajú danú podmienku 

a odišli do penzie v období od 1. 
10. 1988 do 31. 12. 2003, si pri-
lepšia priemerne o 47 eur. Každý 
dôchodok bude Sociálna poisťovňa 
prepočítavať zvlášť, pričom zvýše-
nie sa bude pohybovať v rozmedzí 
od 10 do 100 eur. Pôjde predo-
všetkým o dôchodcov, ktorí boli 
ekonomicky aktívni a ich zárobok 
bol nad úrovňou priemernej mzdy. 
Starodôchodcom, ktorým vznikol 
nárok na dôchodok podľa predpi-
sov účinných pred 1. 10. 1988, sa 
dôchodok nebude prepočítavať, 
ale sa im zvýši o pevnú sumu 
25,50 eur. Pôjde o starodôchod-
cov, ktorí odišli do penzie v rokoch 
1965 – 1988. Starodôchodcovia 
o prepočítanie penzie nemusia 
žiadať. Prepočet urobí Sociálna 
poisťovňa, ktorá bude každého 
o zmene informovať. Rozhodnutie 
vydá najneskôr do 31. 10. 2018. 
Pri prepočítavaní dôchodkov bude 
postupovať podľa veku od najstar-
ších dôchodcov po najmladších. 
Ak o novej sume dôchodku bude 
rozhodnuté do októbra 2018, kaž-
dému bude táto doplatená spätne 
od 1. 1. 2018. V prípade, že by sa 
starodôchodca vyplatenia vyššej 
penzie nedožil, nárok na výplatu 
týchto súm prejde na manželku, 
resp. manžela či deti. 



4 Novinky z radnice 5december 2017/január 2018

udalosti

Cieľom česko-slovenského pro-
jektu bolo nadviazanie kontaktov 
medzi českými a slovenskými zá-
kladnými školami a osemročnými 
gymnáziami a podpora čítania 
prostredníctvom výmeny záložiek 
do kníh. Žiaci vyrobili záložku 
do knihy, na ktorej ľubovoľnou 
technikou stvárnili tému česko-
-slovenského projektu a vymenili 
si ju s partnerskou školou z Českej 
republiky. 
„Našou úlohou bolo vzájomne 
komunikovať, vymieňať si zálož-
ky do kníh, nadviazať priateľské 
kontakty. Žiaci vyrábali záložky 
rozmanitých tvarov a veľkostí s po-
mocou rozličných techník počas 
vyučovania, v školskom klube detí, 
v rámci krúžkovej činnosti alebo 
doma podľa svojich zručností, 
možností a veku. Výrobu sme 
spestrili hlasným čítaním českých 

rozprávok a príbehov,“ povedala 
koordinátorka projektu zástupkyňa 
riaditeľky Mária Hrnčíriková. 
Doplňujúcim programom výroby 
záložiek boli žiacke besedy o ob-
ľúbených knihách a zaujímavých 
kladných alebo neobľúbených zá-
porných hrdinoch, hodiny tichého 
alebo hlasného čítania, dramatizá-
cie rozprávok, vyučovacie hodiny 
zamerané na predstavenie českého 
jazyka v podobe čítania ukážok 
z rozprávok od Františka Hrubína 
a Jiřího Trnku.
Projekt sa skončil výmenou 31. 
októbra, balík so záložkami pre 
českú školu obsahoval i propa-
gačné materiály o našom meste. 
Partnerské školy prostredníctvom 
koordinátoriek Márie Hrnčírikovej 
a Mgr. Peškovej dostali na pamiat-
ku fotografie z akcií. „O priebehu 
projektu sme informovali na we-

bovej stránke školy a vo vestibule 
knižnice sme spravili nástenky. Na 
webových sídlach sme uverejnili aj 
najkrajšie záložky a napísali články 
o priebehu projektu do nášho škol-
ského časopisu,“ doplnila Mária 
Hrnčíriková. 

Záložky spojili žiakov z Trnavy a Ústí nad Labem
(red)

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne vyhlásili 
pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc pre základné školy a osemroč-
né gymnáziá 8. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet kniž-
ných príbehov. Na projekte sa zúčastnila aj Základná škola na Atómovej ulici v Trnave. Jej partnerskou 
školou bola ZŠ s MŠ na Novej ulici v Ústí nad Labem.

„Prvotnou ideou projektu boli 
prednášky, ktoré sa nám však 
nezdali ako efektívny spôsob ko-
munikácie s dnešnou mládežou. 
Preto sme hľadali iný, kreatívnejší 
spôsob. Rozhodli sme sa pre ani-
máciu, ktorá dokáže osloviť široké 
spektrum ľudí od malých detí až 
po dospelých a výstižne pretlmočiť 
myšlienku projektu. Z množstva 
ponúknutých konceptov sme si 
vybrali námet s názvom Aj zlo-
duchovia majú spôsoby, ktorý je 
pre našu cieľovú skupinu najroz-
poznateľnejší. Hlavnú úlohu v ňom 
zohrávajú hrdinovia najobľúbenej-

ších súčasných rozprávok ako na-
príklad postava Gru z rozprávky Ja, 
zloduch, Mimoni, či Stormtrooper 
z obľúbeného filmu Star Wars. Na-
priek tomu, že sú to záporné posta-
vy, nehanbia sa prejaviť slušné spô-
soby a pustia dôchodcov sadnúť si. 
V animácii nemusia explicitne vy-
stupovať deti, posolstvo budú odo-
vzdávať príklady zo sci-fi univerza, 
v ktorom sa hrdinovia pohybujú,“ 
hovorí Aneta Holešová z kancelárie 
Zdravé mesto Trnava sociálneho 
odboru mestského úradu. 
Po vytvorení bude animácia vysie-
laná na obrazovkách autobusov 

mestskej hromadnej dopravy spo-
ločnosti ARRIVA v Trnave a na so-
ciálnych sieťach. Predbežný termín 
vysielania je december 2017.
„Projekt má byť aj akousi skúškou 
účinnosti. Na základe jeho efek-
tívnosti by sme v rámci Zdravého 
mesta Trnava radi pokračovali 
spracovávaním ďalších výchov-
ných tém. V budúcnosti by sme 
chceli vytvoriť aj spoluprácu medzi 
dennými centrami seniorov a zá-
kladnými školami v Trnave, kde 
by mohol vzniknúť priestor na 
spracovanie rôznych ďalších tém,“ 
dopĺňa Aneta Holešová. 

Animácia deti naučí uvoľniť seniorom miesto 
Kancelária Zdravé mesto Trnava v spolupráci s trnavským kreatívnym štúdiom Donuts Factory usku-
točňuje projekt pod názvom Uvoľni miesto seniorom. Cieľom projektu je výstižnou a pútavou formou 
naučiť mladšiu generáciu, že pri cestovaní hromadnou dopravou sa patrí uvoľniť sedadlo seniorom. 
Myšlienka vznikla ako súčasť Programu aktívneho starnutia, ktorý realizuje mestská samospráva. Jej 
iniciátormi boli aj na základe vlastných skúseností samotní trnavskí seniori. 

(red)
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Jozef Viskupič (nar. 8. februára 
1976 v Trnave) absolvoval Peda-
gogickú fakultu UK (dejepis – ob-
čianska výchova a etika), potom 
masmediálnu komunikáciu na 
trnavskej UCM. Bol manažérom 
viacerých projektov a na stoličku 
župana si sadá hlavne so skúse-
nosťami poslanca Výboru NR SR 
pre kultúru a médiá. Jeho mottom 
je známy citát uznávaného prvého 
československého prezidenta To-
máša Garrigue Masaryka Nebáť sa 
a nekradnúť. My sme sa nového tr-
navského župana Jozefa Viskupiča 
pýtali najmä na „trnavské kontexty“ 
jeho budúcich aktivít. Keďže na 
županskú stoličku si ešte len sadá, 
prisľúbil nám, že na podrobnosti 
jednotlivých tém si vraj budeme 
musieť počkať do prvého mesiaca 
v županskom úrade. 

 Dnešní tridsiatnici isto spo-
mínajú na atmosféru alternatív-
nych podujatí trnavského Káčka 
v druhej polovici 90. rokov, 
ktorú vyhľadávala veľká časť 
mladých Trnavčanov. 
- Veľmi mladý som vplával do Štu-
dentského klubu Archa, kde som 
sa stal predsedom študentského 
klubu. Zhodou okolností, tieto roky 
v súčasnosti mapuje naše nové 
trnavské rádio. Snažil som sa vtedy 
nájsť aj partiu, vyrábať kultúrne 
programy, ako napríklad študenti 
zabávajú študentov, autorské čítač-
ky, unpluggedy, výstavy. Začiatky 
aktivít Archy boli aj začiatkom vzni-
ku nového priestoru na výstavy. 
Veľa ľudí kultúry a kreativity tam 
našlo svoj domov. Boli to pre mňa 
také kultúrno-manažérske základy 
a následne sme to potom povýšili 
do projektov, ktoré už prinášali 
koncerty, či divadelné predstavenia. 

Keď prejdem do súčasnosti, myslím 
si, že štátu chýba zákon o spon-
zoringu, ktorý by bol o donoroch 
a podporovateľoch kultúrnych 
projektov. Zišlo by sa to viacerým 
kultúrnym inštitúciám, keďže sú 
finančne poddimenzované. 
 S médiami, kultúrou, marke-
tingom, kultúrnym manažmen-
tom súviselo aj vaše vzdelanie 
a štúdium. Neskôr ste patrili 
k tímu, čo pripravoval rôzne 
projekty v trnavskom amfiku po 
jeho rekonštrukcii. Tam vznikol 
aj priestor na klubové podujatia 
i masovejšie programy pre širo-
kú verejnosť. 
- Všetko vzniklo tak, že sme hľa-
dali iný, vyšší level oproti poduja-
tiam, ktoré sme pripravovali dovte-
dy. Patril som k tým, ktorí tlačili 
na amfiteáter, aby sa tento typ 
kultúrneho stánku rozbehol. Bola 
niekoľkokolová súťaž na projekt 
trnavskej mestskej samosprávy. 
Združili sme sa trnavskí gymnazisti 
– Jakub Nvota, Kamil Žiška, ľudia 
okolo divadla a hudby. A s naším 

projektom sme uspeli. V rokoch 
2008 – 2010 priniesol mnohé pod-
ujatia, ktoré presiahli lokálny roz-
mer. Napríklad, dlho nekoncertoval 
Richard Müller. Pozvali sme ho do 
Trnavy a po dlhom čase odpálil 
nanovo svoje aktivity. Samozrejme, 
nebolo to také jednoduché. Celko-
vo sme urobili 47 masových podu-
jatí a okolo dvesto malých javisko-
vých foriem ako divadelné kaviarne 
či džezové stretnutia. Vytvorili sme 
aj projekt stredného typu. To bolo 
akési prerobenie festivalu Trnavský 
jazzyk, ktorý bol sformátovaný 
na strednom type pódia v hornej 
časti hľadiska amfiteátra pri mú-
zeu. Z ďalších aktivít spomeniem, 
že sa nám podarilo presvedčiť 
vedenie niektorých firiem, že dni 
otvorených dverí nemusia mať vo 
fabrikách, ale môžu pozvať ľudí do 
kompaktného a uceleného priesto-
ru Amfiku. A ešte jedna srdcovka. 
Pripravili sme v Trnave koncert 
skupiny Europe. Rokmi sme sa 
však rozutekali, každý za inou 
prácou.

Viskupič: Župan nesmie byť pasívny, musí 
iniciovať spoluprácu všetkých zainteresovaných 

Martin Jurčo, foto: autor

Trnavčania ho dnes poznajú predovšetkým ako poslanca Národnej rady SR, ktorý sa nebál prezento-
vať životaschopným programom a uchádzať sa o pozíciu predsedu Trnavského samosprávneho kraja. 
Po úspešných voľbách prichádza do obdobia, keď bude musieť svoju dohodu s občanmi aj uskutočniť. 
Hovorí, že sľúbil, čo sa dá splniť, aj keď to bude niekedy veľmi náročné. A ako odborník pre oblasť kul-
túry chce okrem hlavných „županských“ tém venovať pozornosť najmä kultúrnym inštitúciám kraja.
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 Poďme do vášho začínajúceho 
županského obdobia, ktoré je aj 
rozprávaním o budúcnosti. Píšete 
celkom novú kapitolu života Tr-
navského samosprávneho kraja. 
A ohlasovali ste už po úspešných 
voľbách veľa zmien v prístupe 
k riadeniu úradu kraja, krajskej 
samosprávy a jeho inštitúcií. 
V čom je výhoda, že župan má 
skúsenosti poslanca NR SR?
- Najmä rozmer v nastavovaní pa-
rametrov. Máte možnosť spoznať 
svet verejnej správy. Viete koho 
osloviť, za kým ísť, ako sa niektoré 
procesy dajú vybaviť a ktoré sú 
jednoducho nepriestrelné. Po-
dobne je to aj v dotačnej politike 
a grantovom systéme. Funkcie 
župana a poslanca by však nemal 
vykonávať jeden človek. Chcem sa 
venovať funkcii naplno, a preto sa 
k 31. decembru vzdávam poslanec-
kého mandátu. Moja nástupkyňa 
Natália Galisová vo Výbore pre 
kultúru a médiá bude s ministrom 
Marekom Maďaričom v pokračovať 
v témach, ktoré sme začali. Nielen 
však môj rezort kultúry, ale aj re-
zort školstva, dopravy, sociálnych 
vecí a rodiny sú parametrami pre 
župu. To je tých 6 – 7 piliero-
vých kompetencií, ktoré má župa 
nastavené. Navyše, chcem byť 
tým županom, ktorý otvorí tému 
transformácie krajov. Potvrdzuje 
sa, že pojem vyšší územný celok 
je trochu odtrhnutý od občanov, 
ktorí skôr akceptujú tradičné regi-
óny. V našom kraji je to napríklad 
oblasť Záhoria, Žitného ostrova, 
trnavského regiónu a podobne.
 Ako si predstavujete konkrét-
nu spoluprácu s trnavskou mest-
skou samosprávou?  
- Moje prvé kroky po voľbách 
viedli a vedú k starostom a pri-
mátorom. Aby samospráva dávala 
logiku, nemal by byť kraj nevidi-
teľnou organizáciou. S tým súvisí 
aj väčšie komunikovanie úloh kraja 
a posilnenie propagácie. Mnohí 
starostovia a primátori povedali 
neraz, že nevedia, načo im je kraj. 
Chcel by som dosiahnuť, aby sa 
nedívali na kraj ako na inštitúciu, 
ktorá im berie 30 percent z podie-
lových daní. Musí to byť inštitúcia, 

ktorá je v mnohých parametroch 
nápomocná. Chcem vytvoriť aj 
nejakú formu priamej komunikácie 
kraja so starostami a primátor-
mi na kvartálnej alebo polročnej 
báze. Všetkých 251 sídiel v kraji 
musí nájsť spôsob, aby sme mohli 
ťahať za jeden koniec. Trnava ako 
krajské mesto má špeciálne po-
stavenie. Nič nové nepoviem, keď 
skonštatujem, že na úrovni mesta 
boli vždy komplikované vzťahy 
so župou spojené s ignoranciou, 
podobne ako mi hovorili primátori 
okresných miest. Musíme pripra-
viť taký typ projektov, ktorý bude 
viditeľný pre obyvateľov Trnavy 
a miest a obcí, je to teda najmä 
rekonštrukcia ciest a budovanie 
cyklotrás. Musíme pracovať aj na 
výzve Európskeho hlavného mesta 
kultúry, ktoré bude o niekoľko ro-
kov opäť aktuálne. Máme na to ná-
rok a treba už na tom začať praco-
vať. To sú zásadné veci, kde mesto 
a kraj musia ťahať za jeden koniec. 
Projekt EHMK prináša benefity pre 
celý región. Okrem toho musím 
spomenúť základnú spoluprácu 
župy s obcami a mestami v oblasti 
čerpania veľkého balíka peňazí 
ukrytého v kultúrno-kreatívnom 
priemysle. Myslím najmä peniaze 
v rôznych grantoch a dotačných 
systémoch. Podrobnosti k ďalším 
témam a oblastiam budem pre-
zentovať o niečo neskôr. Sme na 
začiatku cesty, keď si musíme aj 
cez personálny a ekonomický audit 
úradu kraja zistiť, aký je súčas-
ný stav procesov v rámci úradu, 
a z tejto situácie vychádzať. 
 V Trnave bude teda táto 
spolupráca súvisieť najmä so 
spoločnými projektmi na úze-
mí mesta. Ako ste spomínali, 
ide najmä o kultúrne inštitúcie 
a stredné školy. 
- Perlou je budova Divadla Jána 
Palárika, a ďalšie erbové inštitúcie 
ako je galéria, knižnica a múzeum. 
Spomeniem aspoň divadlo. Potre-
bujeme ho zobudiť. Táto inštitúcia 
poskytuje veľký priestor na kreativi-
tu. Musíme zadefinovať jeho úlohu, 
možné projekty a vrátiť slávu našej 
scény, ktorá niekedy dokázala svo-
jím programom osloviť aj návštev-

níka z iného regiónu. To je zadanie. 
Chcel by som, aby sme priniesli 
metódu naprogramovania každého 
typu predstavenia ako konkrétneho 
projektu. Kreatívcom dať úlohu 
to vymyslieť a ekonómom nájsť 
finančné krytie konkrétnych projek-
tov. To znamená, že na každý pro-
jekt by boli oslovení tvorcovia, čo 
by prinieslo oveľa väčšiu pestrosť 
do programu. Niekedy stačí pozvať 
do Trnavy tých správnych ľudí. 
Samostatnou oblasťou je stav bu-
dovy, ktorú chcem riešiť ako svoju 
prioritu. Jeden z veľkých skvostov, 
ktorý je navyše na námestí nášho 
mesta, musí byť naozaj skvostom, 
ktorý by mal byť otvorený nie iba 
v čase večerného predstavenia. 
A nevyužitý je aj potenciál nádvoria 
divadla a foyeru. Ich sprístupnenie 
by sa riešilo v rámci projektu re-
konštrukcie fasády. 
 Ako ste pripomenuli, plánu-
jete sa stretnúť s výtvarnými 
umelcami, ktorí niekoľko rokov 
kritizujú personálne otázky 
v galérii.
- Kraj je zriaďovateľom až osem-
nástich kultúrnych inštitúcií. Pokiaľ 
ide o galériu, podporím rekon-
štrukciu budovy Kopplovej vily 
GJK. Z kultúrno-spoločenského 
pohľadu je potrebné urobiť kroky, 
aby sa galéria stala atraktívnejšou 
pre domácich návštevníkov i pre 
turistov. Pomôcť by tiež mohol 
nový grantový program pre oblasť 
kultúry, ktorý má zameranie aj na 
podporu voľnočasových kultúrnych 
a umeleckých aktivít a ľudovej 
kultúry, ale aj na rozvoj nezávislej 
profesionálnej kultúry a kreatív-
neho priemyslu v kraji. Verím, že 
konkrétne kroky napomôžu i pri 
udržaní mladých ľudí v meste 
a kraji. Galérie Jána Koniarka sa 
tiež bude týkať zavedenie trans-
parentných výberových konaní na 
miesta riaditeľov kultúrnych inšti-
túcií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
župy. Tie sa budú opakovať kaž-
dých 5 rokov.
 Hovoríte o zážitkovej turistike, 
ktorou by sa naše mesto malo 
výraznejšie zviditeľňovať.
- Myslím, že tu máme veľmi veľa 
historických príbehov od Bela IV., 
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prvé slovenské kráľovské mesto, 
cez kráľa Ľudovíta, ktorý tu vydával 
dcéru, žil tu viac ako v sídelných 
mestách a dokonca tu zomrel. Mô-
žeme ísť jeden príbeh za druhým. 
To mne chýba a Trnava by sa mala 
predstavovať najmä cez túto príbe-
hovú históriu. To je aj časť rozvoja 
cestovného ruchu. O jednom z pro-
jektov nebudem zatiaľ hovoriť, aby 
som ho nezakríkol. Práca, sociálne 
služby, doprava, kultúra, školstvo, 
ale aj schopnosť podať našu his-
tóriu formou propagácie, aj to je 
úloha pre manažment kraja. 
 Jednou z vašich úloh je do bu-
dúcna aj návrh posilnenia rozpoč-
tu v oblasti rekonštrukcie ciest. 

- Zameriame sa na rozvoj integ-
rovanej dopravy v kraji aj medzi 
susediacimi krajmi navzájom, 
samozrejme, vrátane kombinácie 
vlakovej a autobusovej dopravy 
ako jedného organického celku. 
Zámerom je, aby na jeden lístok 
bolo možné využívať tak vlakovú, 
ako aj autobusovú dopravu. Bu-
deme presadzovať zabezpečenie 
bezodkladného dofinancovania 
opravy cestných úsekov, ktoré sú 
v havarijnom stave. Tomu musí 
a bude zodpovedať aj rozpočet 
kraja v tejto kapitole. S veľkými 
problémami bojujú na mnohých 
miestach v kraji, Trnavu a široké 
okolie nevynímajúc. V takýchto 

prípadoch nemôžeme donekoneč-
na čakať len na štát. Župan nesmie 
byť pasívny, musí iniciovať spolu-
prácu všetkých zainteresovaných 
pri hľadaní riešenia. Musí zo svojej 
pozície vyvíjať verejný tlak na kom-
petentných, na štátne inštitúcie, 
aby vo veci konali. Nemienim sa 
uspokojiť len s čiastkovými výsled-
kami či prísľubmi. Musíme sa tiež 
postarať o reálny rozvoj a podporu 
budovania cyklotrás – teda nielen 
na papieri vytvárať a podpisovať 
všelijaké projekty, ale ich aj realizo-
vať v teréne. Som presvedčený, že 
iba kvalitná dopravná infraštruk-
túra vytvorí podmienky pre rozvoj 
cestovného ruchu. 

Martin Jurčo, foto: autor

Okrem medicíny sa treba spoliehať 
na intuíciu a počúvať prírodu

Gynekologicko-pôrodnícke 
oddelenie a novorodenecké 
oddelenie majú k sebe asi 

najbližšie zo všetkých pra-
covísk v trnavskej nemocni-
ci. Gynekologicko-pôrodníc-
ke oddelenie bolo založené 
v roku 1939 a nachádzalo 

sa na prvom poschodí vte-
dajšieho očného oddelenia. 

Prvým prednostom tohto 
oddelenia bol Elemír Nemec. 

Detské a dojčenské odde-
lenie začínalo v rovnakom 

období, prvým prednostom 
bol Viliam Scheffer, neskôr 
Dezider Natšin a napokon 

najdlhšie obdobie Ján Gruj-
bár. V 60.a 70. rokoch malo 
osemdesiattri lôžok a veľké 
spádové územie. Pristavíme 
sa dnes pri novorodeneckom 

oddelení, ktoré dnes pra-
cuje v pavilóne v zadnom 
trakte nemocnice spolu so 

spomínaným gynekologicko-
-pôrodníckym oddelením. 

Prvým primárom samostat-
ného novorodeneckého od-

delenia bol Ján Ulehla.

Na tomto oddelení sme sa ne-
pristavili náhodou. Na štátny 
sviatok 17. novembra sme si 
pripomenuli tiež Svetový deň 
predčasne narodených detí. 
Medzi budovami, ktoré sú po 
celom svete na ich počesť a na 
znak solidarity s ich rodinami 
osvetlené na purpurovo, nechý-
bala ani trnavská radnica. Du-
šou novorodeneckého oddelenia 

Fakultnej nemocnice v Trnave je 
dlhé roky Rozália Mišová (nar. 
16. januára 1956 v Cíferi). Po 
absolvovaní trnavského gymná-
zia J. Hollého v rokoch 1975 – 81 
študovala pediatriu na Lekárskej 
fakulte UK v Bratislave. Od roku 
1981 pracuje v trnavskej nemoc-
nici (s atestáciou z pediatrie 
a neonatológie). Najprv pôsobila 
na detskom oddelení a od roku 
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1985 pracuje na novorodenec-
kom oddelení. Od roku 1996 je 
primárkou tohto oddelenia a od 
roku 2002 aj krajskou odborníč-
kou v odbore neonatológie.

 Každý, kto vás pozná, vie, 
že žijete svojou prácou. Mali 
ste v živote nejaké vzory, 
ktoré vás inšpirovali v tomto 
zameraní?
- Po absolvovaní Lekárskej 
fakulty UK v roku 1981 som 
nastúpila na detské oddelenie 
vtedajšieho OÚNZ v Trnave 
k primárovi Františkovi Višinské-
mu. Myslím, že on bol jedným 
z tých, ktorí nás učili mať radi 
túto prácu. Pediatria bola pre 
mňa zaujímavá, ale vždy ma 
najviac zaujímali práve novoro-
denci, bolo to tak aj na fakulte. 
Každé narodenie človeka je ta-
kým malým zázrakom, keď sa 
začína samostatný život. A práve 
počas pôrodu sa zo zdravotné-
ho hľadiska môže kedykoľvek 
a čokoľvek stať. Vždy hovorím, 
že aj jednoduchý pôrod môže 
byť bojom o život. A byť pri tom 
mi pripadalo neskutočné zaují-
mavé, vedela som, že práve toto 
chcem robiť.  
 Ako ste spomínali, začia-
tok vašej práce v nemocnici 
sa datuje do roka 1981. Kde 
vtedy bolo novorodenecké 
oddelenie?
- V tom čase bolo súčasťou det-
ského oddelenia. Nachádzalo sa 
tam, kde sú dnes interné ambu-
lancie. Kde sa dnes nachádza 
interné oddelenie, bola gyne-
kológia, a dolu bolo novorode-
necké. Bola to jedna miestnosť 
s jedným inkubátorom. Keď 
sa narodilo choré dieťa, tak sa 
vybavoval prevoz do Bratislavy 
na Bezručovu ulicu. Iná techni-
ka nebola. Nebol rooming ako 
dnes, každé tri hodiny sa deti 
prevážali k matkám. Krátko po 
mojom nástupe do nemocni-
ce sa otvárala už aj súčasná 
budova. Intenzívka hneď na 

začiatku ešte nebola, ale roz-
šírili sa priestorové možnosti, 
zdravé deti boli už na dvoch 
poschodiach. Po dvoch rokoch 
sa otvorila aj intenzívka pre no-
vorodencov, čo bol na tú dobu 
veľký prielom. Zásluhu na tom 
mali hlavne lekári Ivan Stredán-
sky a Helena Paulíniová.
 Keď sa povie novorodenec-
ké oddelenie, každý si pred-
staví hlavne inkubátor. Ako sa 
zmenilo technické vybavenie 
a čo všetko dokážete na ta-
komto oddelení poskytnúť?
- Dnes je obrovská výhoda, že 
aj tie oddelenia, ktoré nemajú 
intenzívku, nie sú vybavené len 
postieľkami. Aj malé novoro-
denecké oddelenia majú tzv. 
otvorené inkubátory. Ak sa na-
rodí dieťa, ktoré hneď potrebuje 
pomoc, vedia ho zastabilizovať 
pred prevozom aj tu. Veľký po-
sun je aj v tom, že v neonatoló-
gii každé tri roky preskúšavame 
resuscitáciu. Je to zásluha na-
šich predchodcov, že sa zaviedol 
takýto systém. Každý pracovník 
prechádza teoretickou aj prak-
tickou skúškou, či vie kriesiť 
novorodenca. Aj bezproblémovo 
prebiehajúci pôrod sa môže 
skončiť tak, že novorodenec 
bude potrebovať pomoc. A na 
toto sme pripravení. Ďalšia vý-
hoda je aj diferencovaná starost-
livosť o novorodenca. Teda – 
nerobíme všetci všetko. To zna-
mená, že na Slovensku sú tzv. 
perinatologické centrá, ktoré sa 
starajú o extrémne nedonosené, 
500 – 600 gramové deti. Potom 
sú pracoviská ako sme my, tie sa 
volajú JIRS-ky, kde máme prí-
stroje na ventiláciu a staráme sa 
o nedonosené deti, ktoré majú 
od 800 gramov. A sú oddelenia, 
kde je základná výbava, ale cho-
ré deti transportujú do vyšších 
pracovísk, teda aj k nám. K nám 
patria spádovo také oddelenia 
zo Skalice a z Piešťan. 
 Aké sú vzťahy medzi jed-
notlivými oddeleniami? Je 

tu novorodenecké oddelenie 
a gynekologicko-pôrodnícke, 
ktoré úzko spolupracujú.
- Dieťa sa narodí v pôrodni-
ci. Keď prijímajú v ambulancii 
pacientku, nás informujú, či je 
riziková. Vieme o tom, čo nás 
čaká, a kedy máme očakávať 
narodenie rizikového pacienta. 
Náš lekár a sestrička sú prizva-
ní k pôrodu. Máme 23 lôžok 
pre zdravé deti a desať lôžok 
pre choré. Z toho sú tri lôžka, 
ktoré nazývame ostrovy života, 
podobne ako je na dospelom 
oddelení ARO. Tam je dieťa 
zabezpečené, ak mu zlyhávajú 
životné funkcie. Gynekologicko-
-pôrodnícke a novorodenecké 
oddelenia nemocnice asi spolu-
pracujú najužšie. 
 Hovorili sme o prístrojovom 
vybavení, ale niekedy možno 
ani netreba zložité vymýšľa-
nie. Jednoducho je dôležité, 
aby sa novorodenec cítil ako 
v prirodzenom prostredí. 
- Na to slúžia aj niektoré cel-
kom jednoduché pomôcky. 
Najnovšou pomôckou sú jedno-
duché háčkované chobotničky. 
Vymysleli to dakde v Dánsku. 
Ak má novorodenec pri sebe 
takúto háčkovanú chobotničku, 
chytá ju, a tak sa obmedzuje 
vyťahovanie a vytrhávanie si 
všetkých hadičiek. Ďalšou za-
ujímavosťou je lôžko, ktoré sa 
v posledných rokoch využíva. 
Vyzerá ako hniezdo a prirodze-
ne imituje tvar maternice. Často 
sa nás pýtajú aj na to – ako to 
vidíme v niektorých filmoch – či 
nemôže prísť k zámene novoro-
dencov. Existuje trojitá identifi-
kácia. Dieťa má napísané meno 
na nôžke hneď po narodení, 
označené je číslom a menom aj 
na náramku na rúčke i na perin-
ke. Rovnaké číslo má aj rodička. 
 Povedzme si niečo o deťoch, 
ktoré sa rodia predčasne. 
Práve také musia stráviť na 
vašom oddelení určitý čas 
v známych inkubátoroch. Ak 

udalosti
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porovnávate minulosť so sú-
časnosťou, menia sa počty 
predčasne narodených detí?
- Je ich viac. U nás sa štatisticky 
číslo zvyšuje aj preto, že k nám 
prichádzajú mamičky s rizi-
kovým tehotenstvo z Piešťan 
a Skalice. Isto by vám potvrdili 
gynekológovia, že stúpa počet 
rizikových gravidít. Tým, že 
stúpa počet rodičiek nad tridsať 
rokov veku, keď neraz aj matky 
majú nejakú chorobnosť, tak je 
predčasných pôrodov viac. Tých 
faktorov predčasných pôrodov 
je však veľa, často sa rodia 
predčasne napríklad dvojčatá 
po umelom oplodnení. Veľkým 
a podstatným prvkom je však 
spomínaný vek matky. Rodičky 
si najprv riešia kariéru a potom 
deti, čo je často spojené s rizi-
kami. 
 Pristavme sa pri starostli-
vosti o predčasne narodené 
deti. Do akej miery tam hrá 
rolu emocionálne nastavenie 
matky a zdravotníckeho pra-
covníka?  
- Predčasne narodené deti, to 
je široká škála novorodencov. Je 
iné, keď sa narodí v šiestom me-
siaci a iné štyri týždne pred oča-
kávaným termínom. Na hranici 
siedmeho mesiaca sú zhruba 
deväťstogramové a štyri týždne 
do termínu sú aj dvetisícpäť-
stogramové deti. Emocionalita 
súvisí s neskutočným strachom 
rodiča, či novorodenec prežije. 
Našťastie, rodičia nám dôverujú. 
Nedokážu sa však pripraviť na 
mnohé základné veci, ako je po-
vedzme prvá návšteva takéhoto 
novorodenca na oddelení. Hoci 
aj deväťstogramové dieťa má 
navonok všetko, čo novorode-
nec má mať, uprostred všetkých 
hadičiek, trubičiek a lôžkovania 
dieťaťa vidíte niečo veľmi malé. 
Pre rodičov je to veľký stres. 
Mnohí to berú ako vlastné zly-
hanie, čo im musíme vždy vyho-
voriť. Matka si nemôže dávať za 
vinu, že prišlo k predčasnému 

pôrodu. Sú aj takí rodičia, ktorí 
prídu a v eufórii povedia: Veď 
aj keď je to dieťatko maličké, 
postupne dorastie. No neuve-
domujú si, že veľkosť dieťaťa je 
to najmenej. Ide najmä o stupeň 
nezrelosti jeho orgánov. Pred-
časne narodený novorodenec 
má najčastejšie dýchacie prob-
lémy a veľmi slabé cievy. Dôvera 
je dôležitá, našťastie, vieme tieto 
témy odkomunikovať. Keďže 
sme na oddelení ženy a väčši-
nou aj matky, už sme sa naučili, 
ako všetko rodičom vysvetliť. 
Občas si aj poplačeme, nedá sa 
od všetkého odosobniť. Profe-
sionálne a osobné hľadisko je 
často prepojené. 
 Mávate niekedy spätnú väz-
bu nielen od rodičov, ale aj od 
detí, že vďaka vám a vašim 
inkubátorom mohli vyrásť, 
dospieť, založiť si rodiny 
a stať sa úspešnými rodičmi?
- S novorodencami a rodičmi 
nestrácame kontakt. Máme am-
bulanciu pre takýchto pacientov, 
takže ich sledujeme do troch až 
šiestich rokov. Sme informované 
o tom, keď idú do škôlky, do 
školy a ako sa im darí. Máme asi 
štyri kroniky, v ktorých sú fo-
tografie od rodičov. Porovnanie 
ako dieťa vyzeralo v inkubátore 
a ako dorástlo do dospelosti, to 
je pre nás neopakovateľný pocit. 
Našťastie, väčšina predčasne 
narodených detí je v poriadku. 
Spomeniem aspoň jeden prí-
klad: Prvým dieťaťom, ktoré sme 
dávali pred rokmi na respirátor, 
bol chlapček – Martinko. V tom-
to roku ženil a považoval si za 
česť prísť za nami. Predstavil 
nám aj svoju snúbenicu. Všetci 
sme si ho pamätali. Takýchto 
príkladov však máme oveľa viac. 
Posielajú nám aj vysvedčenia či 
kresby. Na chodbe máme galériu 
fotografií detí, s ktorými sa rodi-
čia prišli pochváliť. Z mnohých 
by sme mohli vytvoriť celé série 
a uložiť ich po jednotlivých ro-
koch ako deti dorastali. 

 Dá sa v každodennej rutine, 
pri výbornom prístrojovom vy-
bavení, úspechoch oddelenia 
a takejto milej odozve od pa-
cientov aj snívať o nejakej méte?
- Keď som bola mladšia, na-
učila som sa chápať prístroje 
a rozumieť neonatológii, myslela 
som si, že to je najdôležitejšie. 
Vedela som zabezpečiť dieťaťu 
životné funkcie, vedela som, aké 
lieky potrebuje. Myslela som 
si, že viem dosť, lenže chýbala 
mi pokora. Ale netrvalo dlho, 
a zistila som, že to nestačí. Čím 
som staršia, tým viac viem, že 
treba aj pribrzdiť a počúvať 
prírodu. Do budúcnosti by som 
bola rada, keby moji mladí lekári 
mohli ísť aj na iné novorodenec-
ké oddelenia a pomohli priniesť 
nové prvky, ktoré by sme mohli 
zaviesť aj u nás. V zabehnutom 
cykle práce sa niekedy na to 
zabúda. Som rada, že sa nám 
darí neustále modernizovať naše 
prístrojové vybavenie. Je to aj 
vďaka sponzorom, ktorí spo-
lupracujú s naším občianskym 
združením Združenie na po-
moc novorodencom. Napríklad, 
máme ako jediné pracovisko 
v nemocnici prístroj na bioche-
mickú analýzu krvi z malého 
množstva, čo uľahčuje a zjedno-
dušuje celý proces vyšetrovania. 
V krátkej budúcnosti by sme 
určite potrebovali zakúpiť nový 
ultrazvukový prístroj.
 Narodili ste sa v Cíferi, ale 
ste Trnavčankou od detstva. 
Aký máte vzťah k Trnave?
- Od základnej školy, keď sme 
sa presťahovali, som tu bývala. 
Mala som ju vždy rada a v po-
sledných rokoch ešte viac, pre-
tože skrásnela a rozumne sa tu 
investuje do premeny celkového 
vizuálu mesta. Mení sa do krá-
sy, aj preto som veľmi hrdou 
Trnavčankou. Aj keď bývam na 
Družbe v paneláku, vôbec mi to 
neprekáža, pretože aj takéto síd-
liskové bývanie sa v posledných 
rokoch veľmi mení. 
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Viliam Lauko bol priekopníkom v geografii
Jednotlivé odvetvia našej vedy spájajú mnohé osobnosti, ktoré sú vo svojom odbore známe doma i v za-
hraničí. Pre nejedného z nich je domicilom práve naše mesto. Menej sa o ich práci dozvedá široká verej-
nosť, azda pri odovzdávaní cien, alebo už len pri spomienke. Medzi významných slovenských regionál-
nych geografov patril Viliam Lauko (*29. január 1951 Trnava †14. jún 2017 Trnava). 

Martin Jurčo, foto: archív

„Hoci celá jeho profesionálna 
kariéra bola nerozlučne spätá 
s pôsobením na Prírodovedeckej 
fakulte UK v Bratislave, vždy zostal 
verným Trnavčanom. A to nie-
len bydliskom, ale i dušou. Svoje 
mesto vždy rád a s nadšením pred-
stavoval kolegom či študentom, 
pričom často s tým spájal pozvanie 
k sebe domov. Napriek bohaté-
mu profesionálnemu životu totiž 
nezabúdal na svoju rodinu, ktorej 
venoval maximum svojho voľného 
času,“ takto na svojho kolegu spo-
mína Daniel Gurňák. 
Profesor Viliam Lauko absolvoval 
štúdium fyzickej a regionálnej 
geografie, čo mu poskytlo silné 
základy pri rozvíjaní geografické-
ho vnímania krajiny. A toto jeho 
zameranie upevnilo i jeho školenie 
pod vedením profesorov Pavla 
Plesníka a najmä Michala Lukni-
ša. S profesorom Luknišom mal 
čoskoro možnosť spolupracovať 
i na vtedy založenej Katedre regio-
nálnej geografie, kde od roku 1978 
pôsobil ako pedagóg a od roku 
1997 dvadsať rokov aj ako vedúci 
katedry. 
Viliam Lauko absolvoval trnavskú 
Strednú všeobecne vzdelávaciu 
školu, a potom odišiel do Bratislavy 
na vysokoškolské štúdiá. Celý život 
sa venoval najmä fyzickej geografii 
Slovenska, humánnej geografii, 
ekosystémom či hľadaniu nových 
trendov v tejto oblasti, a to aj na 
Univerzite Konštantína Filozofa 
v Nitre a na univerzitách v Prešove, 
Banskej Bystrici, Brne a Olomouci. 
Veľmi si vážil svoj prednáškový 
a študijný pobyt na slávnej Martin 
Luther Univesität Halle-Wittenberg 
a ďalších univerzitách v Berlíne či 
vo Viedni. V rokoch 1999 – 2000 
bol členom redakčnej rady Atlasu 
krajiny SR, v roku 1999 členom 
expertnej komisie pre vypracovanie 

podkladov pre aktualizáciu envi-
ronmentálnej regionalizácie SR. Bol 
členom Vedeckého kolégia SAV pre 
vedy o Zemi a vesmíre, ale aj čle-
nom vedeckej rady Geografického 
ústavu SAV. Z množstva ocenení 
spomeňme aspoň Zlatú medailu 
Prírodovedeckej fakulty UK z roku 
2011. 
Z dvoch stoviek titulov, na ktorých 
sa Viliam Lauko podieľal, spo-
meňme úctyhodné číslo – pätnásť 
kníh, ktoré napísal alebo vytvoril 
do nich kapitoly. V roku 2003 za-
čal vydávať Geospravodaj a bol aj 
členom redakčných rád mnohých 
odborných časopisov zameraných 
na geografiu. 
„Veľkú časť svojej energie venoval 
práve rozvoju geografického vzde-
lávania – nielen seminárov, ale 
aj množstvu terénnych výskumov 
a vedeniu exkurzií na Slovensku, 
v Česku aj v iných krajinách. 
Okrem odborných vedomostí v te-
réne prekvapoval i o generáciu 
mladšie ročníky študentov svojou 
fyzickou kondíciou, ktorú získal 
v mladosti, keď sa istý čas venoval 
cyklistike a kulturistike. Prínosom 
pre výučbu vysokoškolskej slo-
venskej geografie sa stali najmä 
jeho učebnice: Úvod do regionál-
nej geografie (1990, s Oliverom 
Bašovským), Fyzická geografia 
Slovenska I. (1997), Geografia 
Slovenskej republiky – humánna 
geografia (2013) a ďalšie,“ hovorí 
Daniel Gurňák a pripomína, že 
kniha Úvod do štúdia regionálnej 
geografie bola prvou vysokoškol-
skou učebnicou svojho druhu 
v niekdajšom Československu. 
Viliam Lauko sa podieľal aj na 
tvorbe viacerých učebníc pre 
stredné a základné školy i na tvor-
be niekoľkých školských geogra-
fických atlasov. Dlhé roky pôsobil 
v Slovenskej komisii geografickej 

olympiády, kde nadviazal na prá-
cu svojho predchodcu profesora 
Michala Zaťka a od roku 2005 
pôsobil ako jej predseda. Práve 
prostredníctvom tejto súťaže sa 
snažil vštepovať záujem o geogra-
fiu žiakom stredných i základných 
škôl. Zúčastňoval sa i na tvorbe 
viacerých diel určených pre od-
bornú i širšiu verejnosť (napr. 
Atlas krajiny Slovenskej republiky 
2002, prispel do ôsmich zväzkov 
Encyclopaedie Beliana a do mno-
hých iných publikácií). „Viliamovi 
Laukovi učarovala najmä vidiec-
ka krajina a v rámci nej predo-
všetkým rozptýlené osídlenie. Prá-
ve kopaničiarsky región Myjavskej 
pahorkatiny ako príklad symbiózy 
a prelínania kultúrnej a prírodnej 
krajiny mal rád a podrobne sa mu 
venoval vo viacerých výskumoch. 
Ale popri uvedených témach sa 
orientoval i na nové témy a prob-
lémy. Často odovzdával skúsenosti 
mladším kolegom a spolu s nimi 
publikoval viaceré štúdie venova-
né aktuálnym témam ekonomickej 
a spoločenskej transformácie, 
regionálneho rozvoja, či napr. 
gender geography. Jeho život-
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nou záľubou bolo vinárstvo. Po 
matke totiž pochádzal zo známej 
vinohradníckej rodiny Hečkovcov. 
Vínu a vinohradníctvu sa venoval 
aj ako geograf. Najmä v posled-
ných rokoch všemožne u kolegov 
a študentov podporoval rozvoj 
rôzne zameraného geografického 

výskumu vinohradníckych oblastí 
Slovenska, no žiaľ, nestihol svoje 
zámery dokončiť,“ hovorí D. Gur-
ňák a dodáva: „Viliam Lauko bol 
predovšetkým zosobnením dobrej 
nálady a ľudského prístupu. Aké-
koľvek situácie, ktoré prinášali 
jeho pracovné povinnosti či jed-

noducho život, zvládal s nenapo-
dobniteľným humorom a najmä 
s nezabudnuteľným nákazlivým 
smiechom, bez ktorého si naňho 
ani nie je možné spomenúť.“ 
A takého si ho zapamätali nielen 
jeho blízki, ale aj spolupracovníci 
a študenti. 

Od roku 1990 majú študenti školy 
možnosť absolvovať prax v Bavor-
sku. Najprv na farmách a neskôr 
v závode, kde sa desaťročia vo firme 
bavorskej rodiny Horsch vyrábajú 
sejačky, traktory, stroje na pozberové 
obrábanie pôdy a ďalšia mechanizá-
cia na svetovej úrovni. Technika dnes 
pokročila natoľko, že žiak sa skôr 
zaoberá mechatronikou, navigačný-
mi systémami, IT technikou a v trak-
tore má najmodernejšie počítače 
podobne ako v osobnom aute. Nová 
učebňa vznikla vďaka dlhoročnej 
spolupráci a kontaktom tejto školy 
s bavorskými partnermi. „Je pre nás 
dôležité, aby sa mladí ľudia nestre-
távali v školách s technikou starou 
desiatky rokov. Aj preto sme privítali 
a podporili tento projekt. Jeho hlav-
nou úlohou je vrátiť mladých ľudí aj 
na poľnohospodárske stroje, lebo 
počas dvadsiatich rokov nám vypa-
dla celá jedna generácia pracovníkov 
v agrotechnike. V tejto moderne 
zariadenej učebni je okrem makiet 
strojov a ich častí aj softvér na pre-
zentáciu strojov, prezentačná tabuľa, 
projektor, tablety v laviciach vedia 
simulovať ovládacie prvky strojov. 
V súčasnej dobre monitor v trakto-
re vyzerá ako tablet,“ hovorí Peter 
Matejovič zo Združenia dodávateľov 
pôdohospodárskej techniky v SR. 
Ako pripomenul riaditeľ školy Ľudo-
vít Škrabák, učebňu budú využívať 
najmä študenti odborov farmárstvo, 

poľnohospodárske služby a poľno-
hospodársky manažment a azda 
v budúcnosti sa podarí vďaka dob-
rému menu školy zaviesť aj nový 
odbor agromechatronika. „Naši štu-
denti chodia do Bavorska na prax 
dvakrát do roka a okrem samotnej 
výroby majú aj možnosť vyskúšať si 
všetky stroje priamo na poli,“ hovorí 
Ľ. Škrabák. 
Nová učebňa s vizualizáciou tech-
niky, maketami strojov a vysvetle-
ním najmodernejších technológií 
vznikla aj vďaka nenápadnej 
spolupráci s Nemcom Günterom 
Prostinákom. Dlhé roky žil na Slo-
vensku a prostredníctvom man-
želky sa spoznal aj s jej otcom 
Alexandrom Prostinákom, ktorý 
bol riaditeľom tejto školy 28 rokov, 
od polovice 50. až po koniec 70. 
rokov. „Prvé maturitné triedy tu 
skončili v päťdesiatych rokoch. 
Vtedajší riaditeľ školy Alexander 
Prostinák pre mňa reprezentoval 
typickú slovenskú povahu. Ja som 
Nemec, moja manželka Slovenka 
pôsobila ako šľachtiteľka v Bu-
čanoch. Keď som v roku 1990 
išiel s rodinou do Nemecka, stále 
ma to spájalo s touto školou. 
S vtedajším riaditeľom sme po 
revolúcii zabezpečovali, aby žiaci 
chodili do súkromných fariem 
v Bavorsku, aby vedeli, čo to zna-
mená podnikať na súkromnej far-
me. Potom som tu v prelomovom 

období, keď sa učilo po rusky, 
začal podnikať v internáte tejto 
trnavskej školy ako učiteľ nemči-
ny. V Bavorsku som pred niekoľ-
kými rokmi skončil ako riaditeľ 
poisťovne. A keďže sme priatelia 
s rodinou Horschovcov, ktorá má 
aj sociálne cítenie, veľmi rád som 
sprostredkoval ponuku pripraviť 
takýto prvý slovenský projekt 
práve v Trnave,“ hovorí Günter 
Prostinák a dodáva, že pokiaľ 
ide o situáciu v tomto odvetví, 
je to u nich rovnaké ako u nás. 
Keďže v Bavorsku je tiež niekoľ-
ko automobiliek, mladí ľudia sa 
hrnú najmä tam. „A tak som sa 
ich neraz pýtal: Prečo je pre vás 
menej zaujímavé študovať zame-
ranie na agrotechniku? V auto-
mobilke sedíte alebo stojíte pri 
páse a vykonávate tú istú prácu. 
Ale pri agrotechnickom povolaní je 
to celkom iné. Hovorím im: Sadne-
te si na traktor. Ste v prírode, máte 
rovnakú techniku, dokonca ešte aj 
modernejšiu ako v osobnom aute. 
Keď sa o mesiac pozriete na roľu, 
ktorú ste obrobili, vidíte výsledky 
svojej práce,“ hovorí G. Prostinák. 
Niektorých študentov presved-
čí, iných nie.“ Skôr však, než sa 
študenti rozhodnú, mali by mať 
možnosť agrotechniku študovať 
moderným spôsobom. A azda sa 
to aj vďaka novej učební sčasti 
podarí. 

Martin Jurčo

Máme prvú odbornú učebňu agrotechniky
Naše mesto sa vďaka automobilke stalo jedným zo symbolov automobilového priemyslu. Preto sa 
sústredila pozornosť vzdelávania na odbory súvisiace práve s týmto odvetvím. Popritom sa roky za-
búdalo na výchovu mladých ľudí aj pre poľnohospodárstvo a agrotechniku. V posledných rokoch sa to 
výraznejšie prejavuje na trhu práce, keď poľnohospodárske podniky na trnavskej tabuli márne hľadajú 
mladých ľudí pre zaujímavé profesie, napríklad na obsluhu poľnohospodárskych strojov. Teraz sa to 
však môže zmeniť. Vďaka dlhoročnej spolupráci Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb 
na vidieku v Trnave s nemeckou rodinnou firmou vyrábajúcou najmodernejšie poľnohospodárske stroje 
v Európe, vznikla prvá odborná učebňa agrotechniky na Slovensku. 
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Dve hlavné trnavské brány pat-
ria k najznámejším zaniknutým 
pamiatkam. Vznikli v prvej fáze 
budovania mestských hradieb v 13. 
storočí, keď ich tvorili len murova-
né veže a drevozemný val, postup-
ne nahrádzaný tehlovou hradbou 
s kamennou pätou. Stáli na hlavnej 
komunikácii prechádzajúcej Trna-
vou a s prestavbami sa dochovali 
až do 19. storočia. V tejto dobe 
však už dávno stratili svoj obran-
ný účel, sťažovali vstup do mesta 
a bránili v rozrastaní sa Trnavy 
za mestské hradby. Navyše boli 
v dezolátnom stave a pre mesto 
predstavovali veľkú finančnú záťaž. 
V roku 1815 boli zbúrané barba-
kany, predsunuté opevnenia pred 
oboma bránami, následne zasypa-
né aj priekopy. Trnavskí mešťania 
sa so zbúraním hradieb nechceli 
zmieriť. Spísali petíciu a mestu 
ponúkli, že na údržbu brán budú 
prispievať. Napriek odporu a ini-
ciatíve obyvateľov mesta však boli 
v rokoch 1819 a 1820 obe brány 
zbúrané.1

Horná brána stála na začiatku 
dnešnej Štefánikovej ulice a pred-
stavovala hlavný vstup do mesta zo 
severnej strany. Jej polohu zachy-
táva plán Rudolfa Witscha z roku 
1818, (obr.1) ktorý bol vypracovaný 
ako príloha k projektu na odstrá-
nenie blata z okolia Hornej brány 
a priľahlej uličky, dnešných Hor-
ných bášt. Na pláne je zakreslený 
úsek hradieb od Hornej brány až 
po mestský, tzv. vnútorný mlyn na 
dnešnej Hornopotočnej ulici, ktorý 
bol vybudovaný v roku 1592.2 Za-

chytáva vedľajšie rameno Trnávky, 
ktoré pretekalo mestom. V blízkosti 

mestskej Hornej brány zásobovalo 
tiež mestské kúpele. Neďaleko nich 

Jakub Roháč, Štátny archív v Trnave

Trnavské pamiatky na archívnych plánoch 1. časť
Premenám času podlieha všetko – živé či neživé, mladé či staré, slabé i mocné. Rozmanitá bola aj mi-
nulosť a osudy mnohých trnavských pamiatok. Počas svojej existencie prešli mnohými premenami. 
V zbierkach a fondoch Štátneho archívu v Trnave sa nachádzajú desiatky plánov a nákresov rozličných 
objektov prevažne z 19. a 20. storočia, ktoré zachytávajú známe i menej známe pamiatky. Niektoré sa 
do dnešných dní nedochovali, iné dnes vyzerajú podstatne odlišne a ďalšie sa vyhli zmenám, ktoré by 
ich dnešný charakter mohli zmeniť na nepoznanie. V tomto článku sa budeme venovať najmä tým, kto-
ré boli z rozličných príčin zbúrané.

1 KAZIMÍR, Štefan. Trnava v rokoch 1526 – 1849. In ŠIMONČIČ, Jozef – WATZKA, Jozef (eds.). Dejiny Trnavy. Bratislava : Ob-
zor, 1988, s. 99.
2 ŠTIBRÁNYIOVÁ, Mária. Topografia starej Trnavy (centra). In ŠIMONČIČ, Jozef (ed.). Dejiny Trnavy. Zväzok prvý. Trnava : 
Mesto Trnava, 2010, s. 375.

1

2 3
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stával mýtny dom a v priestore 
dnešného Zeleného kríčka a Kop-
plovej vily, postavenej okolo roku 
1865, sa nachádza oblasť označe-
ná ako Žandárska záhradka (Gen-
sdarmesen Gärtchen), ohraničená 
severným koncom Promenády.
Bránu samotnú bližšie zobrazujú 
plány zakreslené mestským archi-
tektom Antonom Grünnom v ja-
nuári 1819. Na dvoch pôdorysoch 
(obr. 2 a 3) je zreteľný priechod 
vybúraný v hradbách západne od 
Hornej brány, rozloženie mest-
ských kúpeľov a polohu strážnice, 
ktorá slúžila aj ako mýtny dom. Na 
plánoch sa nachádza aj križovatka 
ciest pri Hornej bráne. Západná 
cesta je označená ako cesta k ma-
jerom, respektíve na Biely Kostol 
(Meyerhöfe, Weiß Kirchen), se-
verozápadná ako cesta na Trstín 
(Nadas), a východná ako cesta na 
Hlohovec, Dolnú Krupú a Špačin-
ce (Freystadt, Korompa, Spacza). 
Na druhom z nich bola svetlejšou 
farbou znázornená časť brány, 
ktorá mala byť zbúraná. Zaujíma-
vosťou sú záhrady severozápadne 
od brány, ktoré sú na tomto pláne 
nazvané ako „Trabanten Gärten“, 
teda Drábske záhrady.
Z rovnakej doby pochádza aj prie-
rez Hornej brány z profilu, (obr. 
4) na ktorom je tiež vidno múr 
mestských kúpeľov, kanál, ktorým 
pretekalo rameno Trnávky, obe po-
schodia veže brány a nárožný dom 
na Horných baštách. Z rysovacej 
dosky Antona Grüna pochádza 
aj zameranie brány z pohľadu od 
mesta pred zbúraním (obr. 5) a po 
zbúraní. (obr. 6) Na prvom pláne 
je zreteľne viditeľný zlý stav opev-
nenia a tiež odhalené kamenné 
základy Hornej brány. Po zbúraní 
boli k hradbám, pravdepodobne 
z estetického hľadiska, pristavané 
murované zakončenia. Zároveň sa 
tým zabránilo ich ďalšiemu roz-
padaniu. Východná časť hradieb 
od brány bola omietnutá a strieľ-
ne v nej zamurované, rovnako aj 
zvyšky schodiska, ktoré viedlo na 
hradby. Dobre viditeľné je tu ústie 
odtokového kanála, odvádzajúceho 
dažďovú vodu popod hradby.
Na pláne z 31. mája 1850 už brána 

chýba. (obr. 7) Architekt Drescher 
na ňom zakreslil plánované ka-
sárne na mieste spomínaných 
Drábskych záhrad. Zachytil taktiež 
časť známeho trnavského hostinca 
U zeleného stromu (Grünbau-
m), horný tok Trnávky s mostom 
a severnú časť Promenády, ktorá 
nahradila pôvodnú obrannú prie-
kopu pred hradbami.
Južný koniec Promenády zakreslil 
2. júla 1862 Karol May. (obr. 12) 
Znázorňuje úhľadne vysadené 

stromoradia a Trnávku s lávkou 
na miestach, kde sa stáča, v tej 
dobe ešte neprekrytá, na východ. 
Na ľavej hornej časti plánu si mô-
žeme všimnúť juhozápadný roh 
mestských hradieb s prečnieva-
júcou nárožnou baštou, ku kto-
rému prilieha záhrada hostinca 
pri železnici (Gasthausgarten zur 
Eisenbahn).
Pôdorys Dolnej brány sa zachoval 
aj v dvoch exemplároch z roku 
1819. V pláne Antona Grünna je 

4
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brána s časťou hradby, ktorá mala 
byť tiež zbúraná, vyznačená svet-
lejšou farbou, na druhom pláne 
už táto časť hradby chýba. (obr. 
8 a 9) Zachytáva aj časť Starej 
strelnice, ktorá sa na jednej strane 
opierala o bránu a popri hradbách 
siahala po Emmerovu vilu. Na hor-
nej časti plánu je zakreslený dolný 
tok Trnávky aj s premostením.
Z jeho rysovacej dosky pochádza 
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3 ROHÁČ, Juraj. Stredoveká Trnava. In ŠIMONČIČ, Jozef (ed.). Dejiny Trnavy. Zväzok prvý. Trnava : Mesto Trnava, 2010, s.84 – 85.
4 ROHÁČ, Juraj. Stredoveká Trnava In: Dejiny Trnavy, 64 – 65.

aj najznámejšie vyobrazenie Dolnej 
brány (obr. 10) z pohľadu od mes-
ta. Detailne na ňom zachytil stavbu 
s hodinami a vežičkou, jej výzdobu 
a aktuálny stav. Napravo od brá-
ny stála budova strelnice, ktorá 
prechádzala hradobným múrom. 
Zameranie z 20. januára 1820 (obr. 
11) už zobrazuje stav po zbúraní, 
keď bol voľný koniec hradby na 
západ od brány spevnený murova-
ným zakončením.
Ozývali sa však aj hlasy, ktoré 
navrhovali nahradiť zbúrané staré 
brány novými, väčšími a prie-
chodnejšími. Zachované nákresy 
znázorňujú poväčšine stavby vo 
výške hradieb, s dvoma dvojkrídlo-
vými vrátami, väčšinou aj bočnými 
bránkami pre peších. (obr. 13, 14, 
17, 18)

  
Ďalšou významnou pamiatkou, 
ktorá bola asanovaná, je Kostol sv. 
Michala. Stál v tesnom susedstve 
farského kostola, s ktorým susedil 
z južnej strany. Patrocínium sv. Mi-
chala sa prisudzuje ešte románskej 
kaplnke, ktorá stála na stredove-
kom cintoríne. Nemeckí kolonisti, 
prichádzajúci do Trnavy v 13. sto-
ročí, si postavili chrám zasvätený 
sv. Mikulášovi, patrónovi kupcov, 
a pôvodná kaplnka bola premene-
ná na karner.3 V jej bezprostred-
nom susedstve bola vybudovaná 
gotická kaplnka, ktorej pôdorys je 
dnes vyznačený červenou dlažbou. 
V roku 1477 sa do Trnavy pri-
sťahoval Pavol Holý z Hradnej. 
V Trnave a okolí získal rozsiahle 
majetky, v roku 1488 bol povýšený 
do zemianskeho stavu, dlhé roky 
zastával úrad mestského kapitána. 
Dal prestavať kaplnku na kostol 
a nechal v ňom umiestniť rodinnú 
hrobku. Na južnom múre Baziliky 
sv. Mikuláša sa zachovala doska 
s erbom rodu Holý a rokom 1498, 
ktorý sa uvádza aj ako rok prestav-
by kostola.4

Keďže vo farskom kostole boli 
omše slúžené po nemecky a slo-
venská časť obyvateľstva sa do-
žadovala kázní vo svojom jazyku, 

mesto vydržiavalo aj slovenského 
kazateľa, ktorý v Kostole sv. Micha-
la slúžil slovenské omše už v 16. 
storočí. Kostolík však kapacitne ne-
stačil, preto ho nechal ostrihomský 
arcibiskup Juraj Selepčéni v roku 
1674 rozšíriť a prestavať v baro-
kovom slohu za 5 000 zlatých. Už 
v roku 1791 sa objavili na múroch 
kostola pukliny a z obáv o zdravie 
veriacich v ňom boli bohoslužby 
zakázané. Plány na opravu a pre-
stavbu kostola nenašli podporu 

u mestskej rady, sčasti aj kvôli 
nepriaznivej hospodárskej situácii. 
Vyprázdnený kostol bol využívaný 
ako väzenie a sklad obilia až do 
roku 1813, keď bolo definitívne 
rozhodnuté o jeho zbúraní. Počas 
demolačných prác bola narušená 
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statika susediaceho farského kos-
tola. Stavebný materiál z rozobra-
ného kostolíka bol preto použitý na 
opravu klenieb a veží Baziliky sv. 
Mikuláša. Boli sem prenesené aj 
bohoslužobné predmety a inventár, 
oltár bol umiestnený pod severnou 
vežou kostola.5

V archíve sa zachovali pôvodné plá-
ny prestavby z 22. júna 1791, ktoré 
vypracoval trnavský mešťan a mu-
rársky majster Ján Michal Himmer. 
Úpravy budovy plánoval uskutočniť 
v dobovom klasicistickom štýle. 
Najväčšie práce mali prebiehať na 
veži a klenbách kostolíka. Nákresy 
znázorňujú pohľad na fasádu kos-
tola, pôdorys budovy a pozdĺžny 
prierez. (obr. 20, 21, 22) Sú to jediné 
zachované plány kostola a napriek 
tomu, že táto prestavba nebola re-
alizovaná a ide len o nákresy holo-
stavby, poskytujú predstavu o roz-
meroch, usporiadaní a čiastočne 
aj o vzhľade prvého slovenského 
kostola v Trnave.

  
Trnavský lazaret stál na ľavom 
brehu Trnávky. Zmienky o ňom po-
chádzajú zo začiatku 18. storočia, 
jeho existencia sa predpokladá už 
v 17. storočí. V lazarete poskytovali 
ubytovanie chorým a nemajetným, 
mesto ho využívalo aj na karan-
ténu chorých osôb počas morovej 
epidémie. Jeho kapacita však bola 
pomerne nízka, zhruba 10 až 15 
osôb.6 V roku 1947 údajne hava-
roval v neďalekom koryte Trnávky 
vojenský nákladný automobil pre-
vážajúci muníciu. Z bezpečnost-
ných dôvodov bol poškodený ná-
klad odpálený na mieste. Výbuch 
bol ale silnejší než sa predpokla-
dalo a lazaret bol pri ňom vážne 
poškodený. Po tom, ako mesto 
a cirkev nedospeli k zhode pri jeho 
obnove, bola budova vrátane ka-
plnky rozobraná na stavebný ma-
teriál obyvateľmi mesta.
V roku 1914 navrhol architekt Jozef 
Bilka výstavbu dvoch ďalších bu-
dov pri pôvodnom lazarete. Prvá 
z nich mala byť prízemná so štyrmi 

miestnosťami, (obr. 23) druhá po-
schodová s dvoma miestnosťami 
na každom podlaží. (obr. 24) Obe 
budovy mali podľa návrhu po-
dobný vzhľad a značne by navýšili 
nedostačujúcu kapacitu lazaretu, 
neboli však nikdy vybudované. 
K obom nákresom je pripojený 
plánik areálu lazaretu, na ktorom 
je zvýraznené navrhované umiest-
nenie novostavieb.
V sirotských spisoch Magistrátu 

mesta Trnavy sa zachoval aj ne-
datovaný návrh na vybudovanie 
kostolnej veže pri kaplnke laza-
retu, ktorá sa na budovu lazaretu 
pripájala z južnej strany. (obr. 25) 
Veža mala byť pristavaná za oltár, 

ktorý na pláne znázorňuje kríž. 
Vstupovať sa do nej malo boč-
ným vchodom z východnej stra-
ny, jeho umiestnenie je viditeľné 
na priereze a pôdoryse veže. 
(obr. 26) 

23
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5 ŠIMONČIČ, Jozef. Mojej Trnave. Trnava : B-print, 1998, s. 296 – 297.
6 KAZIMÍR, Štefan. Trnava v rokoch 1526 – 1849. In ŠIMONČIČ, Jozef (ed.). Dejiny Trnavy. Zväzok prvý. Trnava : Mesto Trnava, 
2010, s. 209.
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S uvedeným záznamom súvisí aj 
zápis zo 4. októbra 1547, keď spo-
menutý Ján Budaj v prítomnosti 
Bartolomeja Vadaša, Jána Iwana, 
Juraja Košúta a Juraja Gezthyho, 
zvolaných na žiadosť Petra Kyša 
do domu richtára Volfganga Mara, 
vyplatil 22 zlatých na vystavanie 

podzemného kanálu, do ktorého 
by sa sťahovala voda zo studne, 
ale rovnako aj dažďová, a to tak, 
že už nikdy v budúcnosti by on ani 
žiaden iný vlastník oboch domov 
nemal byť povinný investovať neja-
ké prostriedky do údržby tohto ka-
nálu, ale len každý ďalší nájomca 
domu Petra Kyša. Zo zápisu zo 16. 
novembra 1551 v mestskej knihe 
ďalej vieme, že Ján Budaj vlastnil 
dom na Františkánskej ulici. Po-
sledný zápis v mestskej účtovnej 
knihe, v ktorom sa stretávame 
s osobou Jána Budaja, pochádza 
z roku 1555 bez bližšie uvedeného 
denného dátumu. Zápis hovorí 
o kúpe kamenného domu na Hlav-
nej ulici samotným Jánom od Petra 
Šmida za sumu 850 zlatých. (Ob-
rázok č. 1) 
V roku 1542 máme doklad o pô-
sobení v úrade richtára Petra Saba 
(Zabo), ktorého možno spoľahlivo 
stotožniť s Petrom Sámbokym. 
Peter Sabo alias Sámboky bol už 
v roku 1537 trnavským mešťanom. 
V rokoch 1539 a 1541 pôsobil ako 
prísažný a zároveň v roku 1541 aj 
ako správca mestskej pokladni-

ce. Vieme, že bol richtárom ešte 
aj v roku 1543, a to zo zápisu 
v mestskej účtovnej knihe z 25. 
júna 1549, ktorý hovorí o ukončení 
vyplácania sumy za dom Filipa 
krajčíra, zakúpeného kováčom Am-
brózom, pričom jedna zo splátok 
bola vyplatená aj počas Petrovho 

richtárčenia v roku 1543. Opäť sa 
s Petrom v úrade richtára stretá-
vame až v máji roku 1547, a to zo 
zachovaného zoznamu zvolených 
úradníkov v mestskej knihe. Me-
dzitým v roku 1546 zastával post 
prísažného. Zo záznamu v mest-
skej účtovnej knihe z 23. apríla 
1548, ktorý hovorí o predaji domu, 
vieme, že richtárom aj v tomto 
roku bol znova Peter. Avšak v zo-
zname mien zvolených funkcioná-
rov zo 6. mája 1548 Peter Samboky 
vystupoval už len ako prísažný. 
Opäť bol Peter za richtára zvolený 
až 24. apríla 1551. Následne na 
poste richtára pôsobil aj v roku 
1552, ale len do aprílových volieb 
uvedeného roku. Od apríla figu-
roval ako prísažný. V roku 1539 
Peter vlastnil dom na Hlavnej ulici 
a poslednýkrát v sledovanom ob-
dobí v mestskej knihe sa objavuje 
v zázname z 10. januára 1555, 

z ktorého sa dozvedáme, že vlast-
nil aj iný dom na Hlavnej ulici ved-
ľa domu radnice. (Obrázok č. 2)
Od roku 1543 sa vo funkcii richtára 
objavuje Wolfgang Mar (Maar), 
ktorý zotrval na tomto poste do 
roku 1545 a richtárom bol potom 
opäť aj v rokoch 1548 až 1549. 

Na rube listu Václava zo Zvíkova, 
tridsiatnika v Skalici, z roku 1543 
sa uvádza pod menom Wolfmayr 
a v roku 1544 sa vyskytoval aj pod 
menom Bolffmar. O jeho funkcii 
v roku 1548 vieme zo zoznamu 
zvolenej mestskej rady a richtára 
zapísaného 6. mája 1548 v mest-
skej knihe. Aj zápisy počas celého 
roka 1548 až po ďalšie voľby 27. 
júla 1549 nám dokladajú, že funk-
ciu richtára zastával spomenutý 
Wolfgang. V roku 1546 pôsobil 
Wolfgang ako prísažný mešťan 
a rovnako aj v roku 1547. V uve-
denom roku ho nachádzame tiež 
zapísaného pod jeho prezývkou 
Wolffmar (ide o spojenie jeho 
krstného mena a priezviska). Po-
čas jeho richtárčenia v roku 1549 
sa nám zachoval zaujímavý list, 
v ktorom ho slovenský kazateľ 
kňaz Václav, ktorý odišiel z Trna-
vy, prosil, aby sa postaral o jeho 

Darina Fridrichová, Štátny archív v Trnave

Trnavskí richtári v prvej polovici 16. storočia II.
V roku 1540 sa stal novým richtárom Ján Budaj – Budínsky  (Buday, Budensis). O Jánovi Budajovi vie-
me, že funkciu richtára vykonával aj v rokoch 1541, 1546, 1547, 1549, 1550 a 1551. V roku 1548 ho na-
chádzame v zozname zvolených mešťanov do „dvadsaťštvorky“ a v roku 1542 a 1552 ako prísažného. 
Zaujímavou informáciou je zápis v mestskej knihe z 5. júla 1547, keď kapitán mesta Ján Zyzo a arbitri 
Volfgang Mar, Vadaš, Iwan a Juraj Gezthy boli poverení richtárom, aby vyriešili všetky spory medzi 
Jánom Budajom a Petrom Kyšom týkajúce sa úpravy múrov a ďalších stavebných prác na ich spoloč-
nom dome (brána, odtoky pod strechou, výstavba kanálov). V prípade, ak by niektorá zo strán porušila 
uzavretú dohodu, bola povinná zaplatiť do mestskej komory 100 zlatých. 
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manželku, ktorá zostala v Trnave. 
V roku 1547 sa uskutočnili aj voľby 
„stovky“, v ktorých bol Wolffmar 
zaradený medzi Nemcov. Branislav 
Varsik vo svojej edícii slovensky pí-
saných listov a listín o Marovi píše, 
že bol jedným z najbohatších ľudí 
v Trnave, lebo v roku 1556 platil 
daň 21 zlatých. (Obrázok č. 3)
V roku 1552 sa konali voľby 24. 
apríla a do funkcie richtára bol 
zvolený Sebastián Lessenprondt 
(Lessemprondt, Lessuprond). O je-
ho funkcii na poste richtára vieme 
aj v roku 1553 a 1555. V roku 1547 
ho nájdeme v zozname zvolených 
mešťanov do „dvadsaťštvorky”, 
v rokoch 1548, 1549 (v tomto roku 
aj vo funkcii kapitána) a 1551 ako 
prísažného mešťana a aj vo funkcii 
kapitána. V roku 1549 figuroval aj 
v zozname zvolenej „stovky“ medzi 
Nemcami. O Sebastiánovi vieme, 
že vlastnil dom na Hlavnej ulici. Za 
Sebastiánovho richtárčenia v roku 
1552 získalo niekoľko občanov 
meštianske práva. (Obrázok č. 4)
S Jánom Horvátom (Joannes Hor-
wath alias Iwan alebo len Iwan) 
vo funkcii richtára sa stretávame 
v sledovanom období iba raz. 
Prvýkrát ho ako richtára vieme 
doložiť zo zápisu v mestskej kni-
he z júna roku 1553. Funkciu 
zastával až do mája 1554, keď ho 
vystriedal Imrich Kalmar. Ako prí-
sažného mešťana nájdeme Jána, 
zapísaného pod menom Iwan, 
v zoznamoch zvolených funkci-
onárov z rokov 1546, 1548, 1549 
a 1551. V roku 1541 sa nachádzal 
aj v zozname zvolenej „dvadsať-
štvorky“ mešťanov. O Jánovi vieme, 
že bol trnavským mešťanom a jeho 
manželka Barbora vlastnila dom na 
Františkánskej ulici po nebohom 
otcovi Petrovi Sokolovskom spolu 
so svojou sestrou Margarétou. 
(Obrázok č. 5) 
Prvýkrát Imricha Kalmara (Kalo-
mar) ako richtára nachádzame 

v zápise z 10. mája 1554, keď pred 
neho predstúpili mešťania Michal 
Vasaroš a zámočník Ján, magistri 
mestského špitálu (vitrikovia), ktorí 
kvôli potrebám uvedeného špiálu 
predali špitálsky dom Adamovi 
mäsiarovi za 450 zlatých. Ako rich-
tár vystupoval aj 4. apríla 1555, keď 
mestská rada a samotný richtár 
oznámili, že Pavol Santha dal Žofii 
Naďovej a jej dcére 50 zlatých. Vie-
me však, že zastával funkciu rich-
tára ešte aj v roku 1557. Vo funkcii 
prísažného Imrich pôsobil v rokoch 
1547, 1548 (v uvedenom roku aj vo 
funkcii kapitána), 1549 (v tomto 
roku pôsobil aj na strane Maďarov 
v „stovke“ mešťanov), 1551 a 1552. 
V roku 1541 Imricha nachádzame 
aj v zozname zvolených dvadsia-
tich štyroch mešťanov. Od 1. mája 
1545 vlastnil Imrich dom na Hlav-
nej ulici spolu s oráčinami za Dol-
nou bránou poniže studne a pri 
viniciach, ktorý odkúpil od šľach-
tica Matúša Dyeimsthwana za 220 
uhorských zlatých. Tento dom 
vlastnil ešte aj v roku 1555. V roku 
1548 bol Imrich Kalmar obvinený 
zo zlého naváženia šafranu istému 
Jurajovi Manovi z Rybian. (Obrá-
zok č. 6)  
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Po vzniku Československa v októb-
ri 1918 sa začali postupne meniť 
staré reálie v novom štáte a jednou 
zo zmien bolo aj premenovanie 
ulíc. Bezprostredne po vzniku 
nového štátu sa v Trnave názvy 
ulíc jednoducho preložili z ma-
ďarčiny do slovenčiny, napríklad 
Hornohrubá a Dolnohrubá ulica 
(dnes Štefánikova a Hlavná). Na 
pohľadniciach z tohto obdobia sa 
nachádzajú prečiarknuté maďarské 
názvy a rukou vpísané slovenské 
názvy, neskôr boli znovu pre-
jdené tlačou – maďarský text bol 
začiernený a slovenský text vytla-
čený vedľa neho, alebo pod ním. 
Po premenovaní dostali v Trnave 
niektoré ulice nové názvy – Masa-
rykova ulica, Hviezdoslavova ulica, 
Hollého ulica a pod. Následne sa 
dávali vyrábať nové smaltované 
tabuľky s názvami, ktoré sa inšta-
lovali na domy. K tomu sa viažu 
zápisy zo zasadnutia mestskej rady 
v roku 1919:
Uznesenie č. 265 z roku 1919
Karol Korecsek ako zodpovedný 
za objednanie tabuliek predložil 
kalkuláciu:
uličné 20 x 50cm (45,-Kč), 20 x 
60cm (55,-Kč) a domové 16 x 23cm 
(24,-Kč)
Uznesenie č. 471 z 27. 12. 1919
Účet za objednanie uličných a do-
mových tabuliek pre firmu Zeknik 
– podnik na výrobu emailových 
tabuliek

  
Trnavské Coburgove závody boli 
založené v roku 1917, drôtová 
výrobňa začala pracovať v roku 
1921. V roku 1920 sa v zápisnici zo 
zasadnutia mestskej rady objavili 
zmienky o plánovaných stavbách 
firmy Coburg, banský a hutný pod-
nik, účastinná spoločnosť:
Uznesenie č. 339 z 26. 7. 1920
Coburg, banský a hutný podnik, 
účastinná spoločnosť predložila 
žiadosť o povolenie novostavby 2 
továrenských budov

Uznesenie č. 360 zo 6. 8. 1920 
Coburg, banský a hutný podnik, 
účastinná spoločnosť predložila 
žiadosť o povolenie postaviť bytovú 
kolóniu – dva bloky budov so štyr-
mi jednoposchodovými domami
Kolónia sa začala skutočne sta-
vať a dozor stavby vykonával 
brniansky architekt Josef Marek. 
Po absolvovaní Vyššej staviteľskej 
školy v Brne (1909) praxoval dva 
roky u architekta Dušana Jurkovi-
ča a potom študoval architektúru 
v Prahe (do 1914). V roku 1919 sa 
stal referentom vo vládnom ko-
misariáte na ochranu pamiatok 
v Bratislave. V rokoch 1922 – 1925 

Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

O čom rokoval magistrát za prvej ČSR?
Zaujímavosti zo zápisníc zasadnutí mestskej rady v Trnave (1919 – 1933)

Domové emailové tabuľky obsahovali číslo 
domu a názov ulice. Popisné číslo bolo na 
samostatnej tabuľke. Hostinec Ku komináro-
vi, Radlinského 2 – Radlinského ulica bola 
premenovaná až v roku 1933, dovtedy sa 
volala Chlebový rínok. Fotografia z archívu 
Evy Hermanskej

Výstavba Coburgovej kolónie, fotografia z r. 1921. Z archívu Jozefa Benku

Coburgova kolónia, pohľadnica okolo roku 1925. Z archívu Jozefa Benku
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pôsobil v Trnave. Prišiel sem kvô-
li práci na výstavbe Coburgovej 
kolónie, v roku 1923 sa zúčastnil 
súťaže na návrh nového evanjelic-
kého kostola a získal túto význam-
nú zákazku od evanjelickej obce. 
V Trnave si zriadil vlastnú projek-
tovú kanceláriu a možno povedať, 
že jeho profesionálne začiatky sú 
spojené práve s týmto mestom. 

  
V Trnave existovali v minulosti pre 
občanov verejné kúpele. Staršie 
kúpele sú doložené výskumom 
v dome na dnešnej Divadelnej ulici. 
Židovské kúpele boli rozdelené od 
konca 19. storočia na ortodoxné 
a status quo. Ortodoxné sa na-
chádzali začiatkom 20. storočia na 
Paulínskej ulici pri ortodoxnej škole 
a status quo obec mala kúpeľ na 
Hornopotočnej ulici oproti bývalé-
mu mlynu. V roku 1920 požiadal 
mesto o povolenie na výstavbu 
kúpeľov jeden z obyvateľov Trnavy:
Uznesenie č. 362 z roku 1920
Johann Šlapanský, obyvateľ Trnavy 
podáva žiadosť o povolenie novo-
stavby na Kollárovej ulici č. 12-14, 
kde chce zriadiť parnú kúpeľňu.
Šlapanského kúpeľ neskôr skutočne 
na tomto mieste stál a bol využívaný 
ešte pred stavbou Mestských parných 
kúpeľov otvorených v roku 1931.

  
Divadlo v Trnave a sálu Pannónia 
mesto prenajímalo, často ju využívali 
aj rôzne spolky a športové kluby na 
organizované podujatia. V roku 1920 
tam krátko pôsobilo kino Uránia, 
ktoré zriadil a prevádzkoval Franti-
šek Filípek. Jeho podnikanie netrvalo 
dlho a po necelom roku sálu so stra-
tou a dlhom vrátil. Budova musela 
byť v tom čase opotrebovaná a vyža-
dovala zrejme investície na opravu, 
a tak začalo mesto v istom momente 
uvažovať aj o výstavbe nového mest-
ského divadla: 
Uznesenie č. 53 z roku 1921
Rada skonštatovala, že mestské 
divadlo je v zlom stave a nasto-
lila rozpravu o novom divadle. 
Pri úvahách o mieste sa hovorilo 
o Emmerovom pozemku, ktorý bol 
podľa testamentu Kornela Emmera 
venovaný mestu Trnava pre mest-
ské kultúrne účely. Podľa uznese-

nia mala byť založená základina 
nového mestského divadla.
My však dnes vieme, že tieto plány 
sa neuskutočnili a divadlo v Trnave 
funguje po viacerých opravách, 
úpravách a prestavbách vo svojej 
pôvodnej budove z roku 1831.

  
Budova bývalého univerzitného 
konviktu Adalbertinum bola vyu-
žívaná ako škola aj za prvej ČSR. 
Školstvo prechádzalo v novom 
štáte zmenami a mesto zápasilo 
s nedostatkom miestností. Rada 

mesta rozhodla o rozšírení súčas-
ných priestorov, kým pristúpi k vý-
stavbe nových škôl. O zmenách 
zostal záznam:
č. 14471 z 23. 8. 1922
Nadstavba jedného poschodia na 

budove Adalbertinum pre umiest-
nenie štátnych škôl.
Mestský hlavný inžinier ako pred-
nášateľ oboznámil radu, že 1. 9. 
1922 sa utvorí v Trnave Štátna ľu-
dová škola chlapčenská a dievčen-

Hala drôtovne, Coburg, banský a hutný 
závod, úč. spol. Zdroj: Slovenský svet 1927, 
roč. V., č. 29, s. 10-11

Divadlo – Pannonia, pohľadnica okolo roku 1925. Z archívu Jozefa Benku

Status quo židovské kúpele na Hornopotočnej ulici, fotografia okolo r. 1938 Zdroj: Ján Hollovič
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ská, ktorá sa musí umiestniť v bu-
dove nazývanej Tabulárny dom, kde 
bola dosiaľ štátna meštianska diev-
čenská škola. Ďalšou okolnosťou je, 
že rímskokatolícka vrchnosť vypove-
dala nájom šiestich školských miest-
ností v budove Marianum, dovtedy 
prenajímaných mestu. Nárast škol-
ského žiactva bolo potrebné riešiť 
vytvorením nových školských miest-
ností v budove Adalbertinum, kde sú 
teraz umiestnené Štátna chlapčen-
ská meštianska škola a čiastočne aj 
rímskokatolícka ľudová chlapčenská 
škola (ktorých zobecnenie a zo-
štátnenie stojí pred akceptáciou). 
Mestský hlavný inžinier predkladá 
dve finančné ponuky od stavebných 
firiem Pittel & Brausewetter a Fran-
tišek Navrátil. Prvá navrhuje projekt 
s nadstavbou oboch krídel budovy 
Adalbertina. Práce by mali byť ho-
tové najneskôr v roku 1923. Mesto 
rozhodlo, že zadá stavbu firme Pittel 
& Brausewetter bez verejnej súťaže, 
vzhľadom na naliehavosť riešenia 
situácie. 
Nadstavba Adalbertina bola hotová 
už po vianočných sviatkoch v roku 
1922, v januári 1923 sa dorábali 
sociálne zariadenia. Lavice do tried 
dodala nábytková firma Ján Paška, 
6 ks tabúľ a 6 pódií dodala firma 
Rudolf Steiger a 6 ks stolov Franti-
šek Bašnák. V triedach sa začalo 
následne vyučovať.

  
Na októbrovom zasadnutí mestskej 
rady v roku 1922 sa prerokovala 
zmluva s firmou Západoslovenské 
elektrárne, účastinná spoločnosť, 
o dodávke elektriny mestu. Na roko-
vaní bol predložený audit spotreby 
elektrickej energie na verejné osvet-
lenie. Zo zápisnice vyberáme zopár 
zaujímavostí:
Podľa priloženej tabuľky o rozsve-
covaní a zhasínaní nočných lámp 
v meste sa dozvedáme, že najdlhšie 
svietili nočné lampy od 11. do 31. 
decembra v čase od 16.30 do 7.30 h 
a najkratšie sa svietilo od 11. do 30. 
júna v čase od 20.45 do 2.15 h.
Lampy v meste boli rozdelené na tzv. 
polonočné, ktoré sa vypínali o 23.00 
h a na celonočné, ktoré svietili podľa 
harmonogramu (čas sa posúval o 15 
minút každých 10 – 20 dní).

Adalbertinum pred nadstavbou, okolo roku 1920. Z archívu Bohuša Kráľoviča

Adalbertinum po nadstavbe, fotografia počas hasenia požiaru strechy gymnázia 21. 10. 1931. 
Zdroj: Západoslovenské múzeum v Trnave

Trnavská radnica v roku 1924. Cieľ bežeckých pretekov, fotografia z kroniky Československé-
ho športového klubu. Z archívu Gitky Kánikovej
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Podľa auditu mali celonočné lampy 
za rok svietiť okolo 4 000 hodín 
a polonočné okolo 1 700 hodín
Do podpísania zmluvy so Západo-
slovenskými elektrárňami mestu 
dodávalo elektrinu zariadenie firmy 
Szekeres & Lieskovský, podľa novej 
zmluvy malo byť pripájané mest-
ské osvetlenie na firmu Západo-
slovenské elektrárne postupne do 
1. júna 1924. Zmluva bola uzavretá 
na 50 rokov. 

  
V roku 1925 otvoril pôvodom český 
podnikateľ Stanislav Pazourek nové 
kino na Slnečnej ulici pod názvom 
Bio Rádio. V Trnave bolo vtedy iba 
jedno kino – Bio Invalid, ktoré bolo 
staršie a nemoderné. Kino Rádio 
bola účelová budova vybavená na 
svoju dobu modernými prístrojmi 
a staré kino mu nemohlo konkuro-
vať. O päť rokov neskôr začal sta-
vať na Štefánikovej ulici nové kino 
Henrich Matzner (1931 – Pallace 
kino Apollo) a majiteľ kina Rádio 
tušil príchod konkurencie. Stavil na 
modernú propagáciu, no narazil 
na nepriazeň mesta, o čom zostali 
záznamy v zápisnici zo zasadnutia 
mestskej rady v roku 1930:
Uznesenie č. 1134 z 1. 7. 1930
Žiadosť bio Rádio o povolenie 
vyloženia reklamných tabúľ po-
hyblivých pred budovou Pannonie, 
pred Starou strelnicou a pri kiosku 
kaviarne Otthon.
Uznesenie č. 2099 z 30. 12. 1930
Žiadosť majiteľa bio Rádio o povo-
lenie vyvesiť stálu svetelnú reklamu 
na dome na Masarykovej ulici 18 
– nad chodníkom v dĺžke asi 6 m 
mestská rada zamietla.
Mestská rada najskôr niekoľko 
reklamných tabúľ kina Rádio po-
volila, no vo februári 1931 žiadala 
všetky tabule odstrániť a povolila 
len tabuľu pred Pannoniou.

  
Okrášľovací spolok v Trnave existo-
val už v 19. storočí. Potom zrejme 
na nejaký čas zanikol a začiatkom 
tridsiatych rokov bol znovu za-
ložený. O jeho novom začiatku 
vypovedá zmienka zo zasadnutia 
mestskej rady:
Uznesenie č. 1250 z roku 1930
Návrh Dezidera Plechlu, aby 

sa v Trnave založil Okrášľovací 
spolok, mestská rada schvaľuje 
a navrhovateľovi ukladá, aby sa 
zadovážili stanovy bývalého spolku 
a spolkov z iných miest a vytvorili 
sa pre spolok aktuálne stanovy.
Okrášľovací spolok v Trnave bol 
naozaj založený a v nasledujúcich 
rokoch v meste usporiadal niekoľ-
ko vydarených podujatí, o ktorých 
písali aj miestne noviny. Bola to 
napríklad Ovocinársko-záhradníc-
ka výstava v mestskej promenáde 
v roku 1932 či Stromková slávnosť 
v roku 1934. Spolok okrem iného 
aj poukazoval na poškodzovanie 
prírody, ako to zaznamenal zápis:
Uznesenie č. 1264 z roku 1933
Okrášľovací spolok žiada zakázať pa-
senie kôz hájnikom v Kamennom mly-
ne. Mestská rada sťažnosti vyhovela.

  
V dňoch 28. – 30. októbra 1930 
došlo v Trnave vplyvom nepriaz-
nivého počasia k povodni zazna-
menanej ako veľká voda. Dokazujú 
to i zápisy zo zasadnutia mestskej 
rady v októbri 1930: 
Uznesenia č. 1709 a č.1710 
z 29. 10. 1930 
Mosty v promenáde a na Paulín-
skej ulici sú po veľkej vode poško-
dené, mesto zriadi ich opravu.
Uznesenie č. 1790 zo 4. 11. 1930
Pri veľkej vode od 28. do 30. ok-
tóbra bola voda čerpaná parným 
čerpadlom pri ohrozených budo-
vách mesta hasičmi – treba ich 
prácu oceniť!
S mostom súvisí aj zápis z roku 
1933, možno ide už o projekt novej 
spojnice od Bernolákovej brány na 
Špíglsál:
Uznesenie č. 1575 z roku 1933
Mesto vrátilo projekt stavby nové-
ho mosta cez Trnávku firme Pittel 
a Brausewetter, ako nestabilný 
– na prerobenie (statika by nevydr-
žala nápor) 

Zdroje:
Štátny archív v Trnave, Zápisnice Rady 
mesta, rok 1919, 1920, 1921, 1922, 1930, 
1933 
Josef Marek (architekt), wikipedia, 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Josef_
Marek_(architekt)
Časopis Nové Slovensko 1925, 1932, 
1934

ľudia 
a udalosti
 1. 12. 1992 – V Trnave 
umrel futbalista, bývalý hráč 
Rapidu Trnava a neskorší 
tréner ANTON MALATINSKÝ, 
pod ktorého vedením Spartak 
Trnava získal trikrát titul maj-
stra republiky. Čestný občan 
mesta Trnava, kde jeho meno 
nesie ulica a futbalový šta-
dión, pred ktorým stojí jeho 
socha (25. výročie). 
 1. 12. 2007 – V Žiline um-
rel operný a koncertný spevák 
a pedagóg ALOJZ KUBÍČEK, 
trnavský rodák (10. výročie). 
 4. 12. 1947 – V Trnave sa 
narodil športovec, seniorský 
vicemajster Európy v arm 
wrestlingu JÁN ĎALÁK, tré-
ner slovenskej reprezentácie 
v pretláčaní rukou (70. naro-
deniny). 
 5. 12. 1857 – Vo Viedni 
umrel medailér a rytec FRAN-
TIŠEK STUCKHART, rodák 
z Trnavy (160. výročie). 
 7. 12. 1897 – V Trstíne 
sa narodil biskup, trnavský 
apoštolský administrátor 
a náboženský publicista AM-
BRÓZ LAZÍK, predseda Spolku 
sv. Vojtecha (120. výročie). 
 10. 12. 1837 – Vo Veľkom 
Záluží umrel národný budi-
teľ, trnavský kanonik, člen 
Slovenského učeného tovariš-
stva a mecén slovenskej tlače 
IGNÁC LIEB, trnavský rodák 
a autor priekopníckeho diela 
slovenskej zdravotníckej osve-
ty (180. výročie). 
 12. 12. 1917 – Mestská 
rada v Trnave vydala živnos-
tenský list Coburgovej spo-
ločnosti, ktorá postavila v Tr-
nave novú modernú oceliareň 
a úradne jej povolila vyrábať 
a predávať výrobky z ocele 
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Zakladateľa Trnavskej univerzity 
ostrihomského arcibiskupa Petra 
Pázmaňa nie je potrebné nijak 
zvlášť predstavovať. Jeho neob-
lomné úsilie o pozdvihnutie vzde-
lanostnej úrovne v boji proti ná-
boženským bludom mu prinieslo 
vďakyvzdanie a úprimný záujem 
o jeho životné osudy nielen u bez-
prostredných nasledovníkov, ale aj 
neskorších historikov a biografov. 
Z tohto pohľadu je zaujímavé sle-
dovať aj literárno-historické práce 
vychádzajúce v trnavskej univerzit-
nej tlačiarni v 18. storočí.
Bohaté životné osudy a činy 
ochrancu katolíckej viery Petra 
Pázmaňa boli samy o sebe dosta-
točnou pohnútkou k tomu, aby sa 
pamiatka na neho zračila v súvekej 
literatúre vo zvýšenej miere. Vo 
viacerých prípadoch sa Pázmaňo-
vo meno spája predovšetkým so 
vznikom Trnavskej univerzity. Jej 
slávnostnému otvoreniu 13. no-
vembra v roku 1635 predchádzala 
niekoľkoročná snaha Petra Pázma-
ňa zriadiť v Uhorsku inštitúciu, 
ktorá by šírila vzdelanie a súčasne 
posilňovala katolícku vieru.
Básnickú tvorbu Františka Babaia 
sme už v seriáli Známi a nezná-
mi autori historickej Trnavskej 

univerzity preberali. V jednej zo 
svojich epigramatických zbierok 
s názvom Ostrihomskí arcibisku-
pi (Archiepiscopi Strigonienses) 
predstavuje tento jezuitský básnik 
Petra Pázmaňa práve v intenciách 
jeho najvýznamnejších počinov. 
Hneď prvé dve slová básne haere-
seon terror (postrach heréz) po-
ukazujú na veľmi podstatnú črtu 
Pázmaňovho snaženia v oblasti 
rekatolizácie. Následne v rozsahu 
šiestich dvojverší predostrie čitate-
ľovi z arcibiskupovho života všetko 
dôležité. Musíme podotknúť, že 
autor pri selekcii nemal v žiadnom 
prípade jednoduchú úlohu. Ako sa 
zdá, zameral sa najmä na udalosti 
týkajúce sa priamo Pázmaňovho 
pôsobenia na cirkevnom poli a na 
to, čo sa bezprostredne spájalo 
s Trnavou. Pointu epigramu tvoria 
záverečné dva verše. Dozvieme sa 
tu o mieste posledného odpočinku 
Petra Pázmaňa a trefnou kon-
klúziou mieri básnik priamo do 
radov heretikov. Azda preto, aby 
čitateľovi básne neunikli žiadne 
dôležité informácie z Pázmaňovho 
života, Babai dopĺňa básnický text 
o údaje pomocou poznámkového 
aparátu. Tu sa dozvieme miesto 
narodenia, meno otca i to, že pô-

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

Peter Pázmaň očami básnika 
a historika
Zakladateľa Trnavskej univer-
zity ostrihomského arcibiskupa 
Petra Pázmaňa nie je potrebné 
nijak zvlášť predstavovať. Jeho 
neoblomné úsilie o pozdvihnutie 
vzdelanostnej úrovne v boji proti 
náboženským bludom mu pri-
nieslo vďakyvzdanie a úprimný 
záujem o jeho životné osudy 
nielen u bezprostredných na-
sledovníkov, ale aj neskorších 
historikov a biografov. Z tohto 
pohľadu je zaujímavé sledovať 
aj literárno-historické práce vy-
chádzajúce v trnavskej univer-
zitnej tlačiarni v 18. storočí.

ľudia 
a udalosti
vytavenej v dvoch Siemens-
-Martinových peciach (100. 
výročie). 
 12. 12. 1922 – V Tr-
nave sa narodil hudobník 
a hudobný skladateľ JOZEF 
„Dodo“ KOPAČKA, autor 
viacerých operiet a populár-
nych tanečných piesní (95. 
výročie). 
 14. 12. 1897 – Začala sa 
prevádzka na železničnej 
trati Trnava – Smolenice 
(120. výročie). 
 15. 12. 1867 – V Abrahá-
me sa narodil pedagóg, spi-
sovateľ, dramatik a kňaz AN-
DREJ ČAMBÁL, predstavený 
jezuitského rehoľného domu, 
organizátor pašiových hier 
a profesor gymnázia v Trnave, 
kde aj umrel (150. výročie). 
 16. 12. 1882 – Narodil 
sa maďarský hudobný skla-
dateľ, hudobník, etnomu-
zikológ a pedagóg ZOLTÁN 
KODÁLY, ktorý študoval na 
gymnáziu v Trnave, kde jeho 
pamiatku pripomína pamät-
ná tabuľa (135. výročie). 
 16. 12. 1947 – V Dečíne 
v Čechách sa narodila poet-
ka, publicistka a pedagogič-
ka EVA JARÁBKOVÁ, absol-
ventka a neskôr dlhoročná 
profesorka Gymnázia Jána 
Hollého v Trnave (70. naro-
deniny). 
 16. 12. 1987 – V Trnave 
umrel hudobný skladateľ, 
dirigent a publicista JÁN SI-
VÁČEK, autor populárnych 
tanečných piesní, hudby 
k filmom, divadelným hrám 
a televíznym inscenáciám, 
spoluzakladateľ festivalu 
Bratislavská lýra a jeho riadi-
teľ (30. výročie).
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vodne nebol katolíkom. Dočítame 
sa, že Pázmaň vo veku 13 rokov 
prešiel na katolícku vieru, že pre-
svedčil Betléna o mieri a mnohé 
ďalšie fakty, ktoré sa nezmestili do 
veršov. Aj vďaka triezvemu výberu 
biografického materiálu, pôsobí 
Babaiov epigram uhladene a triez-
vo a decentne vypovedá o jednom 
z najväčších mužov uhorských 
dejín, ako nasvedčuje i ukážka:

Peter Pázmaň, kardinál svätej 
cirkvi rímskej
od roku 1616 do roku 1637 za vlá-
dy Mateja a Ferdinanda II. 

Peter je postrachom kacírstva, pev-
ným pilierom vlasti 
   a viery, zdobí ho nápadne pre-
slávny aj rodu kmeň.
Nechal sa obkľúčiť vojskom Ježiša, 
múdrosť ho v Ríme
   napĺňa, Štajerský Hradec je 
svedkom šľachtenia škôl.
Úrad apoštolátu konal Pázmaň 
v otcovských krajoch,
   pustošiac herézy rečou a múd-
rosťou kníh.
Arcibiskupstvo ho neobišlo z moci 
Mateja vládcu, 
   v takom vysokom postavení je 
vhodný Pázmaňov čin.
Za vlády Ferdinanda štyri synody 
zvolal
   a pevnou závorou uzamkol ob-
čiansky svár.
V Trnave zakladá viaceré budovy 
pre útlu mládež 
   a necháva vyniknúť vznešenosť 
príbytku Múz.
Vo Viedni kladie základy palácov 
mladého kléru,
   kdekoľvek buduje príhodné 
obydlia pre svätý klér.
V Bratislave spočíva v svätého 
Martina chráme,
   heretikov straší aj samotným 
popolom tentohľa pán.

Jedným z mnohých autorov, ktorí 
reflektovali na pozadie vzniku 
univerzity a súčasne aj osobu jej 
zakladateľa, bol historik František 
Kazy. Narodil sa v roku 1695 v Le-
viciach. Do Spoločnosti Ježišovej 
vstúpil 9. 10. 1712 v Trnave, kde 
absolvoval noviciát. V roku 1715 

vyučoval gramatiku na gymnáziu 
v Köszegu, neskôr študoval filo-
zofiu na univerzite v Štajerskom 
Hradci (1716 – 1718). Ako magis-
ter vyučoval gramatiku, rétoriku 
a humanitné náuky v Rábe, Trnave 
a Košiciach. Štúdiu teológie sa 
venoval na univerzite vo Viedni. 
Získal doktorát filozofie a teológie. 
Na Trnavskej univerzite pôsobil 
ako profesor filozofie a teológie, 
ale prednášal aj etiku, logiku, 
fyziku, metafyziku a kazuistiku. 
Vo Viedni sa stal v roku 1737 rek-
torom Pázmanea. Ako rektor re-
hoľného domu a magister novicov 
strávil roky 1738 – 1742 v Trenčíne. 
V Trnave bol rektorom kolégia 
v roku 1743. V Bratislave pôsobil 
ako rektor kolégia a prokurátor 
v rokoch 1744 – 1747, neskôr bol 
opäť rektorom kolégia v Trnave 
a v Šoprone. Posledné roky života 
prežil v Bratislave, kde v roku 1759 
posledný krát vydýchol. František 
Kazy bol tvorivý autor viacerých 
zaujímavých diel s historickou 
a náboženskou tematikou. Z jeho 
pera pochádzajú aj populárne 
Dejiny Trnavskej univerzity (Histo-
ria universitatis Tirnaviensis), ktorí 
vyšli prvýkrát v roku 1637. Posled-
nú časť tvoria chváloreči na rekto-
rov, ktorým predchádza chváloreč 
na Petra Pázmaňa ako zakladateľa 
univerzity. Potom ako Kazy uvedie 
podrobné údaje o Pázmaňovom 
pôvode, detstve, konverzii a štú-
diách, sleduje aj jeho cirkevnú 
a politickú kariéru. Tak sa dostáva 

ľudia 
a udalosti
 18. 12. 1947 – V Trnave sa 
narodil futbalista, reprezen-
tant a tréner KAROL DOBIÁŠ, 
hráč Spartaka Trnava, s kto-
rým získal päť majstrovských 
titulov (70. narodeniny). 
 22. 12. 1887 – V Trnave sa 
narodil pekár a cukrár, zbe-
rateľ ľudového umenia a mú-
zejník ŠTEFAN CYRIL PAR-
RÁK, tvorca obrovskej zbierky 
keramiky, ktorého pamiatku 
v Trnave pripomína ulica ne-
súca jeho meno a pamätná 
tabuľa v Západoslovenskom 
múzeu (130. výročie). 
 22. 12. 1992 – V Trnave sa 
začali dvojdňové oslavy 200. 
výročia založenia Slovenského 
učeného tovarišstva (25. výročie). 
 24. 12. 1932 – V Brezo-
vej pod Bradlom sa narodil 
novinár, šéfredaktor Roháča 
a publicista KALO UHRÍK, 
ktorý pôsobil v Trnave, kde aj 
umrel (85. výročie). 
 28. 12. 1957 – V Trnave 
sa narodil športový komen-
tátor, novinár a tréner atletiky 
JOZEF POLEŠENSKÝ (60. vý-
ročie). 
 30. 12. 1542 – Veľký 
požiar v Trnave zničil 96 
domov medzi Hornou a Dol-
nou mestskou bránou spolu 
s predným traktom radnice 
(475. výročie). 
 30. 12. 1977 – Pápež 
PAVOL VI. vydal Apoštolské 
konštitúcie, ktorými povýšil 
Apoštolskú administratívu 
v Trnave na stupeň diecézy 
a Trnava sa tak stala sídlom 
slovenského arcibiskupstva 
(40. výročie). 
 31. 12. 1777 – Trnava mala 
5 631 obyvateľov (240. výročie). 

        P.R. 

december
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k arcibiskupovej snahe založiť 
univerzitu:
„Toto sú však tie menej významné 
počiny, ktoré Pázmaň vykonal. 
To najdôležitejšie bolo, že založil 
v Trnave po toľké stáročia vytúže-
nú univerzitu s výučbou všetkých 
predmetov, ktoré sú potrebné pre 
oba štáty. Vznik univerzity bol 
podporený kráľovskou láskavos-
ťou a odovzdaná bola do správy 
Spoločnosti Ježišovej. Ešte stále sa 
však nevyčerpala Petrova dobro-
činnosť. V tomto istom meste reno-
váciou pozostatkov obnovil Chrám 
sv. Mikuláša a na patrične veľko-
lepý zovňajšok vynaložil vlastným 
nákladom viac ako 14 000 florénov. 
Pripojil Dom múdrosti, nie však 
vystavaný z múru z pálených tehál, 
ale z kníh a tiež Arcibiskupskú 
knižnicu ako potravu pre tých, čo 
chcú dosiahnuť vznešenú múd-
rosť. Z nej ako zo životnej sily sa 
premnohí vzmáhajú. A tak ako 
jednou takouto knižnicou priniesol 
nesmierne svetlo vzdelanosti, bola 
by sa v tom čase povzniesla ešte 
vyššie, keby sa vyhovelo jeho túž-
be rozšíriť ju o budínsku knižnicu 
Mateja Korvína, ktorá bola preslá-
vená na celom svete. V príprave 
takej veľkej slávy mu však zabrá-
nila skúposť Turkov, ktorí odmietli 
Pázmaňovu ponuku vo výške tri-
dsaťtisíc florénov. Život a pravidlá 
kléru sformuloval do jasných záko-
nov a zvolal do Trnavy provinciál-
nu synodu na 4. októbra 1629. Na 
tomto istom mieste vyhlásil v apríli 
nasledujúceho roka národnú syno-
du, v októbri diecéznu, v roku 1633 
ku koncu apríla opäť provinciálnu 
synodu. Jeho prvoradou staros-
ťou bolo predovšetkým to, aby sa 
ustanovenia Tridentského koncilu, 
ktoré sa týkali kléru, stali posvät-
nými. On sám so súhlasom tohto 
posvätného senátu prispel veľkým 
zmáhaním sa pravého náboženstva 
k blahu apoštolskej stolice, inak 
povedané, k blahu Božej slávy. 
Zatiaľ čo sa Peter horlivo zao-
beral v Uhorsku týmito vecami, 
vládca Ferdinand II. v prospech 
neho naliehavo žiadal Rím a v ni-
čom neupustil z úmyslu, aby bol 

Pázmaň včlenený do posvätného 
senátu kardinálov. Túžil sa totiž 
odvďačiť Petrovi, od ktorého prijal 
svätú uhorskú korunu, a snažil sa 
mu zaobstarať hodnosť kardiná-
la. Tú môže dať Rím jedine tým 
z kresťanského sveta, ktorí sa o to 
v najvyššej miere zaslúžia. Peter 
si získal priazeň pápeža Urbana 
VIII. a náklonnosť Ferdinanda 
aj vďaka tomu, že Ferdinanda 
napriek všetkým prekážkam, kto-
rých nebolo ani málo a neboli ani 
malicherné, vyniesol na uhorský 
kráľovský trón. Peter sa naozaj 
zasadil o to, aby mal uhorský kráľ 
Matej II. nástupcu, ktorý by zbavil 
apoštolské Mariánske kráľovstvo 
predovšetkým herézy a zachoval 
by pamiatku na niekdajšie posta-
venie. A nevidel nikoho, kto by 
vzbudzoval nádej viac než Fer-
dinand, syn arcivojvodu Karola, 
vnuk Ferdinanda I. a český kráľ, 
jednak znamenitou úctou voči 
Bohu, jednak snahou podporovať 
pravé náboženstvo, ba vynikal aj 
ostatnými kráľovskými cnosťami. 
Aby zlepšil jeho vyhliadky, starost-
livo zhromaždil rozdielne a odlišné 
priania šľachty a predostrel veľ-
kému vládcovi oddanosť všetkých 
zbožnou a dobročinnou rečou.
Po návrate z Ríma naplnil dob-
rodeniami vlasť a odišiel z tohto 
sveta v Bratislave 29. marca 1637 
vo veku 67 rokov, aby si zaslú-
žil večnú odmenu v nebi. Kňazi 
v celej Spoločnosti slúžili deväť 
svätých omší za spolubrata, 
ostatní sa toľkokrát modlili svätý 
ruženec, všetci vlastenci ich na-
sledovali modlitbami a prosbami 
a vykreslili muža tak vynikajúceho 
zmýšľaním len v tom najlepšom 
svetle.“ 
Postava arcibiskupa i kardinála 
Petra Pázmaňa zostane navždy 
spätá najmä so založením Trnav-
skej univerzity a obrany katolíckej 
viery. Tento fakt sa odzrkadľuje aj 
v súvekej literatúre, ktorej autori 
ho vnímajú jednak ako veľkého 
dobrodinca, ale aj podporovateľa 
vzdelania a kultúry. Nezáleží na 
tom, či ide o verše, alebo triezvu 
historickú spisbu. 

Literatúra:
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lica praeclare meriti compendio 
metrico deducti. Tyrnaviae: Typis 
Tyrnaviensibus, 1776.
KARABOVÁ, Katarína: Zakladateľ 
Trnavskej univerzity Peter Pázmaň 
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KAZY, Franciscus: Historia Univer-
sitatis Tyrnaviensis Societate Jesu 
authore Francisco Kazy, Societate 
Jesu sacerdote. Ad annum Christi 
1735 eiusdem Universitatis saecu-
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Súťažná otázka:
V akej výške odmietli Turci od 
Petra Pázmaňa finančnú ponuku 
na vyplatenie knižnice Mateja Kor-
vína? 
Správne odpovede zasielajte do 
20. decembra 2017 na adresu: 
Katedra klasických jazykov, Tr-
navská univerzita, Filozofická 
fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 
Trnava alebo emailom na klasja-
z@truni.sk. Z účastníkov súťaže 
vyžrebujeme jedného, ktorý získa 
knižnú cenu.
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V písomných prameňoch sa tento 
mlyn vyskytuje pod pomenovaním 
Mlyn Wnitrny, Mola interna, Mlin 
Conitrny, Mola intra munia, Belső 
malom, Itben levő malom, Városi 
malom, Innere Műhle. Pravde-
podobne najstaršou písomnou 
zmienkou o mlyne na tomto mieste 
je zápis v mestskej knihe farských 
účtov v roku 1495, v ktorej sa spo-
mína mlyn oproti domu mäsiara 
Michala na druhej strane potoka.1 
Mlyn sa spomína i o polstoročie 
neskôr, v roku 1548, v dohode, 
ktorú uzavreli na jednej strane 
bratia Blažej, Martin a Michal Bas-
thovci a na druhej strane Anna, 
vdova po ich bratrancovi Jánovi, 
o tom, že spomínaná Anna bude 
počas svojho života vlastniť dom 
na Garbiarskej ulici oproti mest-
skému mlynu.2 Garbiarska ulica, 
vtedy Platea Cerdonum, sa neskôr 
práve pre blízkosť mestského mly-
na volala Ulica pri mlyne – Platea 
penes molendinum. 
V roku 1592 došlo k výrazným 
stavebným úpravám tohto objektu, 
keď mesto začalo výstavbu nového 

mlyna na pôvodných obvodových 
múroch predchádzajúceho mlyn-
ského objektu.3 Nový mlyn bol vy-
stavaný ako samostatne stojaci ob-
jekt v tesnej blízkosti severnej časti 
hradobného systému, pri ústí Tr-

Adrián Lančarič, Štátny archív v Trnave

Od 15. storočia tam mleli múku, 
dnes tu nájdete klince a skrutky 
Reč je o tzv. Vnútornom mlyne, ktorý do roku 1999 stál na ulici 
Horné Bašty. Vodný mlyn, ktorého kolesá poháňala riečka Trnávka 
pretekajúca opevneným centrom mesta, mlel múku pre Trnavčanov 
s prestavbami od 15. storočia až do polovice 19. storočia.

1 RÁBIK, Vladimír. Kniha farských účtov 
trnavského farára Václava z roku 1481. 
In : Studia Historica Tyrnaviensia IV. 
Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej 
univerzity v Trnave, 2004, s. 303 – č. 
253, s. 308 – č. 303.
2 „...domum quam nunc inhabitat in 
platea Cerdonum ex opposito molen-
dini civitatis,...“ Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky (ďalej len MV 
SR), Štátny archív v Trnave, Magistrát 
mesta Trnava, Zápisnice magistrátu 
1546-1549, II/1, s. 61. Za upozornenie 
na túto konkrétnu písomnosť ďakujem 
kolegyni Darine Fridrichovej.
3 KAZIMÍR, Štefan. Hospodárenie mesta 
Trnavy v druhej polovici 16. storočia. In 
: Historické štúdie IX. Bratislava : Vy-
davateľstvo Slovenskej akadémie vied, 
1964, s. 149.

Výrez z veduty Trnavy z roku 1781 zobrazujúci Vnútorný mlyn. Zdroj: MV SR, Štátny archív v Trnave

Nákres Vnútorného mlyna a jeho 
bezprostredného okolia z roku 1818. Zdroj: 

Budova Vnútorného mlyna v roku 1963. Zdroj: Krajský pamiatkový úrad v Trnave
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návky, ktorá vtekala do opevnené-
ho mesta popod jednu z hradob-
ných veží. Za najstaršiu stavebnú 
etapu možno považovať tri obvo-
dové múry tohto objektu založené 
na základoch z lomového kameňa 
v hĺbke štyroch metrov. Nadzemné 
murivo bolo z tehál a do mlyna 
sa vstupovalo dverami vo východ-
nej fasáde orientovanej do dvora 
mlynského objektu. Trnávka obte-
kala mlyn z jeho západnej strany. 
V priebehu storočí bol mlyn viac-
krát prestavovaný. Zo zachovaného 
nákresu objektu a jeho okolia, 
ktorý je uložený v Štátnom archíve 
v Trnave, sa dozvedáme, že mlyn 
mal na začiatku 19. storočia dve 
mlynské kolesá. Prvá polovica 19. 

storočia a udalosti, ktoré priniesla, 
ukončili stáročnú mlynskú tradíciu. 
V roku 1827 sa vtedajší nájomca 
mlyna Anton Rőder sťažoval mest-
skému magistrátu na nedostatok 
vody v koryte Trnávky. Dôvodom 
sťažnosti podľa neho mal byť fakt, 
že mlynár v Pažitnom mlyne regu-
loval tok Trnávky, ktorý mu poško-
dzoval mlynské kolesá, čím sa do 

koryta pretekajúceho opevneným 
mestom nedostával dostatočný 
objem vody na roztočenie mlyn-
ských kolies.4 Osud mlyna bol teda 
pravdepodobne spečatený, o čom 
svedčia aj stavebné úpravy vykona-
né v polovici 19. a na prelome 19. 
a 20. storočia, ktoré už nesúviseli 
s mlynskou funkciou objektu, kto-
rý bol prestavaný a upravený na 
obytný dom. Severnú časť rozdelili 
priečkami na niekoľko miestností 

a poschodie bolo sprístupnené len 
z dvorovej pavlače.5  
Výraznejšie stavebné úpravy tohto 
objektu sa uskutočnili v polovici 
60. rokov 20. storočia. Vonkajšia 
fasáda dostala novú omietku, 
ktorou sa však zakryli aj posledné 
viditeľné zvyšky renesančnej sgra-
fitovej výzdoby mlyna. Pôvodné 
viac tabuľové dvojkrídlové okná 
s dreveným ostením vymenili za 
„novodobé“ typizované okná. Bý-

Budova Vnútorného mlyna v roku 1989. Zdroj: Krajský pamiatkový úrad v Trnave

Pavlač (pohľad z dvora), 1989. Zdroj: 
Krajský pamiatkový úrad v Trnave

Budova Vnútorného mlyna v dezolátnom stave v roku 1996, zdroj: Krajský pamiatkový úrad 
v Trnave

4 MV SR, Štátny archív v Trnave, Magistrát mesta Trnava, MG Economica, Molae – mlyny 1493-1819, Žiadosť Antona Rődera 
mestu Trnava z roku 1827, škatuľa č. 1.
5 KAZIMÍR, Milan. Významné etapy vývoja Trnavského mlyna. In : Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. Zborník zo seminára 
ku Dňom Európskeho kultúrneho dedičstva. Trnava : Národné pamiatkové a krajinné centrum, Slovenský ústav pamiatok 
a krajiny, Krajské stredisko v Trnave, 1997, s. 25.
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valý mlynský objekt už koncom 80. 
rokov značne chátral, obvodové 
múry v prízemnej časti boli poško-
dené vlhkosťou, stropy na prízemí 
boli prehnité, podložené oceľovými 
nosníkmi a z tohto dôvodu nebolo 
prízemie obývateľné. Čiastočne 
obývané rómskymi rodinami bolo 
druhé nadzemné poschodie s dvo-
mi bytovými jednotkami. Celkový 
stavebno-technický stav objektu 

v tom čase možno hodnotiť ako 
dezolátny. Podlahy na prízemí 
boli prehnité a priestory úplne 
zdevastované. Nevyhovujúci stav 
vykazovalo aj vonkajšie drevené 
schodisko.6

Následné rozkradnutie celej streš-
nej krytiny spustilo okamžitú 
degradáciu budovy, prepadla sa 
veľká časť stropov a mnohé múry 
boli staticky narušené. Nový ma-

Budova Vnútorného mlyna v dezolátnom stave v roku 1996, zdroj: Krajský pamiatkový úrad 
v Trnave

Súčasná budova čiastočne napodobňujúca stav v polovici 17. storočia, r. 2017, foto: autor

6 Krajský pamiatkový úrad Trnava, sig. T32, Pamiatkový zámer: Trnava – Meštian-
sky dom č. 27 na Hornopotočnej ulici, vypracovala: M. Bartoňová, 1989, s. 4-6.

ľudia 
a udalosti
 1. 1. 1948 – V Trnave sa naro-
dil hádzanár, hráč Lokomotívy Tr-
nava a reprezentačný tréner IVAN 
HARGAŠ, ktorému roku 2017 
udelili Uznanie za zásluhy o roz-
voj a reprezentáciu mesta Trnavy 
in memoriam (70. výročie). 
 1. 1. 1968 – V Trnave vznik-
la Pedagogická psychologická 
poradňa (50. výročie). 
 1. 1. 1993 – Vznikla samo-
statná Slovenská republika (25. 
výročie). 
 3. 1. 1933 – V Zavare sa na-
rodil historik a publicista JOZEF 
JABLONICKÝ, absolvent SVŠ 
v Trnave, kde neskôr v rokoch 
1957 – 1960 učil (85. výročie). 
 3. 1. 1988 – V USA umrel 
výrobca hudobných nástrojov 
a vynálezca rezofonickej gitary 
– dobro JOHN DOPYERA, ktorý 
prežil detstvo v Dolnej Krupej 
a jeho pamiatke bol venovaný 
Medzinárodný hudobný festival 
Dobrofest v Trnave. Roku 2003 
mu bolo udelené Čestné občian-
stvo mesta Trnava in memoriam 
a jeho pamiatku pripomína aj 
ulica v Trnave (30. výročie). 
 4. 1. 1933 – V Trnave umrel 
hlavný rabín a predseda Zväzu 
židovských obcí na Slovensku 
MAX MAYER STEIN (85. výročie). 
 6. 1. 1893 – V Štramberku 
v Čechách sa narodil riaditeľ 
Učiteľského ústavu a neskôr aj 
gymnázia v Trnave, člen mest-
ského zastupiteľstva, dočasný 
správca Spolku sv. Vojtecha 
a kňaz AUGUSTÍN RAŠKA, ktorý 
po nezákonnom odsúdení zo-
mrel roku 1953 vo väzení. V Tr-
nave jeho pamiatku pripomína 
pamätná tabuľa na budove 
gymnázia (125. výročie). 
 6. 1. 1928 – V Trnave sa 
narodil pedagóg, publicista 
a salezián RUDOLF BLATNICKÝ, 
ktorý pôsobil ako profesor na 
Pápežskej saleziánskej univerzi-

január
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jiteľ zamýšľal začiatkom 90. rokov 
prebudovať objekt na polyfunkčný 
dom s predajnými priestormi na 
prízemí, skladovými priestormi 
v podzemí, na poschodí a v pod-
kroví mali byť byty.7

Prestavba však už nebola možná, 
najmä pre nerovnorodosť zákla-
dovej škáry a tiež aj prepočítané 
napätie v základovej škáre, keď by 

bola až trojnásobne prekročená 
únosnosť zeminy. Celý objekt bý-
valého mestského vodného mlyna 
bol napokon v roku 1999 zbúraný 
a  majiteľ od základov postavil 
novú budovu, ktorá do istej miery 
vychádza z predpokladanej podo-
by mlyna z polovice 17. storočia. 
V súčasnosti sa v nej nachádza 
predajňa železiarskeho tovaru. 

7 Krajský pamiatkový úrad Trnava, sig.  T334, Dom na ulici Horné Bašty č. 27 v Tr-
nave. Bývalý mestský mlyn. Zásady pre obnovu objektu, vypracoval: M. Kazimír, 
1997, s. 1-5.

ľudia 
a udalosti
te v Ríme a redaktor rozhlaso-
vej stanice Hlas Ameriky (90. 
výročie). 
 10. 1. 1493 – V dnešnom 
Rumunsku sa narodil huma-
nistický vzdelanec a spisovateľ 
MIKULÁŠ OLÁH, uhorský prí-
mas a ostrihomský arcibiskup 
so sídlom v Trnave, kde založil 
školu a prvý seminár pre vý-
chovu kňazov v Uhorsku (525. 
výročie). 
 14. 1. 1883 – V Spišskom 
Podhradí sa narodil slepý hu-
dobný skladateľ a organista 
ERNEST EMANUEL SCHUME-
RA, ktorý pôsobil v Trnave, 
kde aj umrel. Jeho pamiatku 
pripomína pamätná tabuľa vo 
Františkánskom kostole a v r. 
2002 mu bolo udelené Uzna-
nie za zásluhy a reprezentáciu 
mesta Trnava in memoriam 
(135. výročie). 
 14. 1. 1998 – Poslanci 
Mestského zastupiteľstva v Tr-
nave rozhodli na svojom za-
sadnutí o premenovaní futba-
lového štadiónu FC Spartak na 
Štadión Antona Malatinského 
(20. výročie). 
 15. 1. 1813 – V Nových 
Zámkoch umrel jazykovedec, 
prvý kodifikátor spisovnej slo-
venčiny, pedagóg a kňaz AN-
TON BERNOLÁK, ktorý pôsobil 
v Trnave, kde založil Slovenské 
učené tovarišstvo a jeho pa-
miatku pripomína ulica nesúca 
jeho meno, sad a známy po-
mník od Jána Koniarka (205. 
výročie). 
 15. 1. 2013 – V Bratislave 
umrel lekár, stomatochirurg, 
priekopník tvárovej chirurgie, 
pedagóg a odborný publicis-
ta EUGEN KURILL, trnavský 
rodák, absolvent trnavského 
gymnázia a čestný občan 
mesta Trnava in memoriam (5. 
výročie). 

január

BAkademický sochár Ján Koniarek 
(Voderady 1878 – Trnava 1952) po 
akademických štúdiách v Ríme, 
Budapešti a Mníchove úspešne 
pôsobil 10 rokov v Srbsku ako 
umelec a pedagóg. V zákopoch 
Prvej svetovej vojny bol zranený 
a po jej skončení sa rozhodol vrátiť 
domov, „aby položil základy mo-
derného slovenského sochárstva“. 
Od roku 1924 pôsobil v Trnave. Tu 
vo svojom ateliéri na Šaštínkovej 
ulici vytvoril významné diela, reliéf 
Memoranda v Martine, Pomník 
Jána Hollého v Borskom svätom 
Mikuláši, pre Trnavu pomníky 
Padlých v I. svetovej vojne, M. R. 
Štefánika a Antona Bernoláka, pre 
Skalicu Pomník Dr. Pavla Blahu, 
pre Spolok sv. Vojtecha v Trnave 
reliéfy Rastislav víta sv. Cyrila a sv. 
Metoda na Devíne a Svätý Vojtech 
medzi svojimi učeníkmi, Studňu 
svätého Františka na nádvorie 
Františkánskeho kláštora, mnohé 
portréty, náhrobníky a sochárske 
štúdie. Ján Koniarek bol oficiálnym 
portrétistom Andreja Hlinku. 
Pobyt Jána Koniarka v Srbsku 
zaznamenal vo svojej štúdii Šľa-
chetné posrbštenie Jána Koniarka 
srbský historik umenia Uglješa 
Rajčevič. Skrátená verzia jeho štú-
die je publikovaná v monografii 
Sochár Ján Koniarek, autorského 

kolektívu Zuzana Bartošová, Ľuba 
Belohradská, Uglješa Rajčevič, 
Miroslava K. Valová (v 2007 vydali 
Galéria Jána Koniarka a Trnavské 
fórum ´89).
Koniarkov ateliér v Belehrade na 
Dušanovej ulici nám popísal ano-
nymný reportér pod značkou „Č“. 
Veľmi obšírne píše o všetkom, čo 
videl v ateliéri počas svojej náv-
števy. „Pretože, toto svedectvo je 
pre nás viac ako vzácnym doku-
mentom,“ konštatuje Rajčevič, 
„budeme ho citovať tak ako bolo 
publikované v roku 1910.“ Na vy-
svetlenie v Srbsku bol Ján Koniarek 
známy ako Jovan Koniarik.

Bohumil Chmelík, predseda Trnavského fóra´89

U Jána Koniarka v ateliéri
30. januára si pripomíname 140 výročie 
narodenia Jána Koniarka
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história

ľudia 
a udalosti
 16. 1. 2017 – V Trnave um-
rel obvodný lekár IVAN PETER 
STYK, bývalý riaditeľ nemocni-
ce v Trnave (1. výročie). 
 21. 1. 1743 – V Trnave umrel 
profesor Trnavskej univerzity, 
regent seminára, historik a ná-
boženský spisovateľ JOZEF 
FRÜHWIRT, autor historickej 
práce o vzniku mesta Trnava 
(275. výročie). 
 24. 1. 1618 – V Ľublani sa 
narodil profesor, kancelár Tr-
navskej univerzity a dekan jej 
teologickej fakulty JURAJ REF-
FINGER (400. výročie). 
 24. 1. 1868 – V Trnave začal 
vychádzať mesačník Wojtech 
(150. výročie).
 27. 1. 1918 – V Trnave sa 
narodil dlhoročný predseda TJ 
Slávia Trnava a spoluzakladateľ 
TJ Slovšport JÁN KRIŠTOFÍK, 
iniciátor výstavby areálu Rybník 
a vedúci športovej haly Družba, 
na ktorej je umiestená pamätná 
tabuľa pripomínajúca jeho pa-
miatku (100. výročie). 
 28. 1. 2017 – V Trnave um-
rel ochotnícky herec MILAN 
BREŽÁK, člen divadelného sú-
boru Disk a nositeľ Ceny Jozefa 
Krónera (1. výročie).
 30. 1. 1878 – Vo Vodera-
doch sa narodil akademický 
sochár JÁN KONIAREK, ktorý 
od roku 1924 až do svojej smrti 
pôsobil v Trnave, kde nám ho 
pripomínajú tri monumentálne 
diela – Pomník generála M. 
R. Štefánika, Pomník Antona 
Bernoláka a Pomník padlým. 
Jeho meno nesie galéria a jedna 
z mestských ulíc v Trnave (140. 
výročie). 
 31. 1. 2013 – Trnava mala 
67 156 obyvateľov, z toho 
33 773 žien a 33 383 mužov (5. 
výročie).                                      

  P.R. 

január
„Pán Koniarik pracuje teraz vo veľ-
mi pohodlnom ateliéri nebohého 
Djoka Krstića. Všetky steny atelié-
ru sú preplnené škicami a obrazmi 
nebohého maliara. Kostýmové 
štúdie, krajinky, portrét Josifa Pan-
čića, Stará osveta, Slepá, atď. Na 
jednej časti steny medzi obrazmi 
sa nachádza pekne zdobená naša 
stará zbraň...“ 
Ďalej nasleduje podrobný opis 
Koniarkových prác: „(...) je tu pred 
dokončením Busta Karadjordje. 
Busta vyjadruje Karadjordja v roku 
1813: neúspechy, rozbité nádeje. 
Okrem toho tu je Busta Jovana 
Dučića. Je veľmi dobre vypraco-
vaná, do detailov. Sochárovi sa 
podaril výraz očí rôznymi ťahmi aj 
mimo nich, aby vyjadril svoje so-
chárske cítenie tejto osobnosti. Po 
tomto diele treba spomenúť bustu 
Karakaševića, Dusea, štúdiu Mŕtvy 
robotník, ... . Treba pripomenúť aj 
škicu, ktorá sa nachádza na stole 
– Pieta, Mária drží v náručí Krista 
po sňatí z kríža a bozkáva ho na 
čelo. Okrem toho na stole sa na-
chádza aj impresionistická štúdia 
Nezbedné dieťa, ... . Musím pri-
pomenúť šestnásť kresieb rôznych 
osobností a zvlášť škicu, vysoký 
reliéf, pre pomník Vasa Čarapića. 
Táto skica vyjadruje Čarapića 
v momente, keď vychádzal zo zá-
kopu a guľka ho zasiahla do pŕs. 
Na ústach zomierajúceho počuť 
slová Dopredu!“
Toľko podrobné svedectvo z den-
nej dobovej tlače ako ho vo svojej 
štúdii publikoval Uglješa Rajčevič. 
Vidno, že Koniarek plnil sľub daný 
na začiatku svojho pobytu v Srb-
sku: „Chcem robiť v čisto srbskom 
sochárskom umení.“ 
Ateliér Jána Koniarka v Trnave 
približujú dva časopisecky publi-
kované záznamy, ktoré sú živým 
svedectvom o umelcových dielach, 
dnes mnohých nezvestných, ako aj 
svedectvom o atmosfére trnavské-
ho ateliéru.
„Pri dome, v ktorom sa nachádza 
ateliér, je krásna záhradka, malá, 
ale ako z pohádky. Keď do nej 
vkročíte, hneď cítite, že ste v zá-
hrade umelca, že ste v záhrade 

sochára. Nájdete miniatúrne ča-
rovné jazierko, ako aj práce so-
chárske, stromy a kvety všetkých 
druhov.“
Obraz ateliéru po návšteve v roku 
1932 zaznamenal publicista Števo 
Schultz. „Z mnohých diel v ateliéri 
zaujme Slovenská pieta. Matka 
Božia drží v lone svojho božského 
Syna. Hlava Kristova je krásnou 
líniou klesnutá na plece Máriino. 
Z pravej strany kľačí a ruku Kris-
tovu drží slovenské dievča v kroji 
a z druhej strany slovenský šuhaj, 
tiež v kroji, bozkáva mŕtvu ruku 
Spasiteľa. Vedľa je návrh sochy 
Lurdskej Panny Márie. Model so-
chy Generál Štefánik, busta Dr. J. 
Ľ. Holuby, návrh na Hviezdoslavov 
pomník pre Bratislavu. V ateliéri 
je mnoho umelcových myšlienok 
zaznamenaných v sochárskych 
dielach, ktoré vynikajú svojou ori-
ginalitou a slovenskosťou.“
„V ateliéri nad písacím stolíkom 
na policiach vo vzornom poriad-
ku,“ čo prekvapilo redaktora Jána 
Ebringera pri návšteve ateliéru 
v 1937, „sú rozostavané štúdie 
Zrodenie Evy, Meteor, Smrť gé-
nia, Otrokyňa, Dolce far niente, 
Inkarnácia, Jánošík, Revolucio-
nári a mnohé ďalšie. Návštevníka 
upúta náčrt Ranený, znázorňujúci 
bojovníka, ktorý v kŕčovom pohy-
be, po strelnej rane v srdci, padá 
k zemi. 
Nad otomanom je skvelá Štú-
dia Štefánikovej hlavy ovenčená 
čerstvým vavrínovým vencom. 
Obďaleč Busta Jána Krstiteľa, 
výrazné poprsie Andreja Hlinku, 
štúdia Rekonvalescent, na stolíku 
bronzová plaketa Pribina, Rex Slo-
vacorum, kruhový reliéf Dr. Pavla 
Blahu, reliéf Moja matka, busta 
Pater meus, veľké albumy fotogra-
fií z majstrových diel, sochárska 
literatúra, modelovacie stolíky, 
anatomické modely, – to je v krát-
kosti celkový dojem, keď sa roz-
hliadneš po útulnom ateliéri.“ 
Jánovi Koniarkovi bola za celoži-
votné dielov roku 1942 udelená 
štátna cena. Zomrel 4. mája 1952 
v Trnave. Pochovaný je na cintorí-
ne na Ulici Terézie Vansovej. 
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Repríza úspešnej tematickej vý-
stavy súčasnej dokumentárnej 
fotografie Za krížom z produkcie 
Domu fotografie prezentuje v hlav-
nom priestore synagógy a na galé-
riách takmer osemdesiat fotografií 
jedenástich autorov: Andrej Bán, 
Pavol Breier, Michal Fulier, Alan 
Hyža, Andrej Lojan, Laco Maďar, 
Boris Németh, Jozef Ondzik, Jozef 
Sedlák, Jindřich Štreit, Matúš Za-
jac. Projekt pod taktovkou dvoch 
kurátoriek – Lucie Benickej a Ivany 
Lojan Pástorovej – interpretuje 
púte, kresťanské sviatky a udalosti, 
misie, ako aj každodenné rituály 
nasledujúce „kríž“ vo vybraných 
dielach súčasných slovenských do-
kumentárnych fotografov a v tvor-
be významného českého fotografa 
Jindřicha Štreita.
Ojedinelý projekt predstavuje 
tvorbu staršej a strednej generácie 
autorov, ktorí sa dlhodobo aktívne 
podieľajú na rozvoji dokumentárnej 
tradície slovenskej fotografie (P. 
Breier, J. Sedlák, A. Bán, A. Hyža, 
J. Ondzik, M. Zajac), ale uvádza aj 
mladých autorov v súčasnej doku-
mentárnej fotografii (B. Németh, A. 
Lojan, M. Fulier, L. Maďar). Výstava 
je doplnená o elitný dokumentárny 
projekt významného českého foto-
grafa Jindřicha Štreita Brána nádeje, 
čo otvára možnosti kultúrneho 
dialógu a konfrontácie klasickej 
hodnoty dokumentu so súčasnými 
interpretáciami.
Výstava Za krížom však nesleduje 
len kríž, ale skôr rôzne náboženské 
„podoby viery“. Ako však možno 
vyobraziť vieru? Viacerí fotografi sa 
za ňou vybrali nielen po Slovensku, 
ale aj do sveta, k islamu, k hindu-
izmu a iným náboženstvám. Viera 
má predsa aj niečo, kde je hmata-
teľnejšia, teda priestor na modlitbu, 
v ktorom je zachytiteľná v podobe 
modliaceho sa. Ako sa ľudia mod-
lia, ako sa menia modlitbou? Aký 

je rozdiel medzi modliacim a ne-
modliacim? Aký je rozdiel medzi 
dobrodruhom a misionárom? Aký je 
rozdiel medzi vysokoškolákom a se-
minaristom? Aký je rozdiel medzi 
novickou a rehoľníčkou? Odpovede 
aj na takéto otázky ponúka výstava 
Za krížom. Hlavne pre dôsledného 
pozorovateľa. Tieto fotografie nie 
sú stavané na estetický efekt, skôr 
na hĺbku, ktorá je priamo úmerná 
hĺbke a porozumeniu vnímateľa. 
Žiadajú si pokoj a čas, zastavenie, 
ktoré často už nie je súčasťou našej 
bežnej výbavy. Preto je výstava Za 
krížom hlavne zvláštnou výzvou 
pre diváka, ktorý ešte nestratil niečo 
z nábožnej zvedavosti a ktorý chce 
objaviť svet, aký bežne nemá mož-
nosť uvidieť.
Výstava je podporená z verejných 
zdrojov Fondu na podporu umenia 
a realizovaná v spolupráci s Ga-
lériou umelcov Spiša a Domom 
fotografie, o. z. Výstavu sprevádza 
rovnomenný katalóg, ktorý popri 
vybraných dielach uvádza profily 
vybraných autorov.

V Galérii Jána Koniarka už dáv-
nejšie plánovali rozšíriť výstavné 
priestory Synagógy – Centra sú-
časného umenia o priestor podve-
žia, ktorý je intímny, ale zároveň 
dosť veľký, aby ho bolo možné 
obsadiť výstavami. Nakoniec sa 
to v novembri tohto roku podarilo 
Antonovi Čiernemu s projektom 
videoinštalácie pod názvom Môj 
domov je „vlhká hmlistá krajina“, 
pod kurátorským vedením Romana 
Popelára. 
Vo februári uplynulo 20 rokov od-
vtedy, ako sa Anton Čierny (1963, 
Bojnice) odprezentoval v trnavskej 
synagóge monumentálnou in-
štaláciou s názvom Svitanie. Išlo 
o jednu z legendárnych ôsmich 
výstav cyklu Pamäť miesta (1997 
– 98) v kurátorskej koncepcii Jany 
Geržovej. Autor, ktorý je vzde-
laním sochár, chápal v tom čase 
sochu aj ako zásah do existujúcej 
architektúry a pre rôzne galerijné 
či negalerijné priestory v Čechách 
a na Slovensku vytváral tzv. site-
-specific inštalácie. Práve Svitanie 

Synagóga hostí dva výstavné projekty 
Putovná kolektívna výstava Za krížom prináša divákom na vianočné obdobie rôzne podoby viery, a to 
nielen kresťanskej. Podvežie synagógy ako nový výstavný priestor zase obsadil Anton Čierny, ktorý sa 
sem vrátil po dvadsiatich rokoch s videoartom. Oba projekty potrvajú do nedele 14. januára 2018.

GJK, (mkv)

Jindřich Štreit: Mníška v márnici

kultúra
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patrilo bezpochyby k vrcholom 
jeho tvorby v 90. rokoch. Od roku 
1999 začal umelec pedagogicky 
pôsobiť na VŠVU a jeho záujem sa 
pozvoľna upriamil na videoinšta-
lácie, videodokumenty a záznamy 
z happeningov, ktoré realizoval 
v rôznych častiach Európy. 
Dnes sa už ako profesor Anton 
Čierny opäť vracia do trnavskej 
synagógy. V duchu hesla „ne-
vstúpiš dvakrát do tej istej rieky“ 
si tentokrát vybral na výstavu 
čiastočne zrekonštruované inte-
riéry oboch veží synagógy. Ich 
architektúra, ktorá v priebehu 20. 
a 21. storočia prešla sakrálnou, 
profánnou aj umeleckou etapou, 
sa po čiastočnej rekonštrukcii 
stala pre výtvarníka platformou na 
prezentáciu stále aktuálnej témy 

našich dejín: extrémizmu, ktorý 
sa v posledných rokoch vkráda 
do našich životov i politiky. Anton 
Čierny tému vyjadril vo videách, 
ktoré zaznamenávajú zinsceno-
vané udalosti. Prvou je koncert na 
pamiatku obetiam holokaustu na 
pôde židovského koncentračného 
a pracovného tábora v Novákoch, 
kde sám hĺbil javisko ako negatív 
voľakedajších barakov. Speváci 
zboru stoja v blate, v symbolic-
kom bahne našej minulosti. Ďalšie 
video je „roadmovie“ mladých ne-
onacistov, ktorý vo svojom dialógu 
používajú repliky z filmu Obchod 
na korze. Aktuálnosť ich rétoriky 
je chvíľami naozaj mrazivá, kon-
frontácia súčasnosti s minulosťou 
nadobúda veľmi silný a aktuálny 
odkaz...

Ako uvádza kurátor výstavy Roman 
Popelár: „Čierny primárne vychá-
dza z nedokončenosti a ,surovosti’ 
interiéru, ktorý zostával nevyužitý 
pred rekonštrukciou i po nej. Svoj-
sky ho dobudoval a sprístupnil ve-
rejnosti. Použil pritom minimalis-
tické, nízkonákladové riešenie – či 
už prístup do vežičiek alebo formu 
prezentácie videí. Výsledkom je 
ucelená architektonická videoin-
štalácia, ktorá hovorí o tom, že 
spracovanie citlivej témy minulosti 
nie je priamočiare. K výsledku sa 
treba prepracovať (stúpanie – ces-
ta nahor), byť s ním konfrontova-
ný (napr. formou filmu či videa) 
a nájsť riešenie prostredníctvom 
súčasnosti.“ Výstavu z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.  

Patril k výrazným postavám tr-
navského divadla v novodobej ére 

súboru, ktorý sa formoval vzni-
kom Divadla pre deti a mládež 

v roku 1974. Bol režisérom, dra-
maturgom, umeleckým šéfom aj 
riaditeľom tohto divadla. Aj keď 
pôsobil aj na iných divadelných 

scénach, tá trnavská mu bola 
domovskou, nielen pre generačnú 

blízkosť so zakladajúcimi tvor-
cami, ale aj preto, že sa mu stala 
domovom Trnava. Mikuláš Fehér 
(*12. september 1942 Bratislava 
†5. november 2017 Trnava) spo-
lupracoval aj s divadelným súbo-

rom DISK na Kopánke. 

Mikuláš Fehér absolvoval štú-
dium divadelnej vedy na VŠMU 
v Bratislave. No nebolo to také 
jednoduché. Aj keď bol rodeným 
Bratislavčanom a pochádzal z ro-
diny, kde umelecké gény neboli 
žiadnou výnimkou. „Otec vyrastal 
v rodine lekára, jeho otec vyštudo-
val medicínu na Karlovej univerzite 
v Prahe. Jeho dvaja starší nevlastní 
bratia zas inklinovali k umeniu. 
Dezider Castiglione bol výtvar-

ník, ako prvý na Slovensku robil 
so sklobetónom, jeho dielom sú 
napríklad mozaiky na kúpalisku 
Delfín a na Farmaceutickej fakulte 
UK v Bratislave, ale aj vitráž obrad-
nej siene na Slavíne. Druhý brat, 
Eduard Castiglione, bol zase pre-
kladateľom. Prekladal z angličtiny 
a taliančiny prózu a drámu. Takže 
záber bol širší než divadelný,“ spo-
mína dcéra Mikuláša Fehéra Dária 
Fojtíková Fehérová. „Otec mal rád 
poéziu, pravidelne absolvoval 
súťaže v umeleckom prednese 
a v bratislavskom Dome pionierov 
a mládeže chodil na dramatický 
krúžok spolu s Milanom Lasicom, 
Božidarou Turzonovovou či Sta-
nom Dančiakom. Neskôr ho sám 
viedol. S Božidarou Turzonovovou 
sedeli v jednej lavici už na gymná-
ziu, jeho sused z Dunajskej ulice 
bol Július Satinský. Jednoducho, 
mnohí jeho priatelia, tak ako on, 
smerovali k divadlu. Prihlásil sa na 
VŠMU, mal však problém dostať sa 
tam pre kádrové kontexty. Pochá-
dzal totiž z rodiny intelektuála. Dva 
roky pracoval v bratislavskej továr-
ni Gumonke, aby ho mohli prijať 

ako robotníckeho kádra,“ hovorí 
dcéra Dária. 
Už počas štúdia, teda od roku 
1964, pracoval Mikuláš Fehér 
v bratislavskom štúdiu televízie vo 
vysielaní pre deti a mládež, v ob-
dobí rokov 1970 – 72 ako vedúci 
tvorivej skupiny pre deti. Tam sa 
venoval rozvoju animovaného 
štúdia ČST a spolupráci s Krátkym 
filmom Praha, so štúdiom výro-
by detských filmov vo vtedajšom 
Gottwaldove. Spomeňme, že je 

Martin Jurčo, foto: archív

Aj vďaka Mikulášovi Fehérovi bolo divadlo 
v Trnave jedno z najlepších na Slovensku

kultúra



34 Novinky z radnice 35december 2017/január 2018

autorom scenárov mnohých televíz-
nych animovaných seriálov. Drama-
turgicky, autorsky či spoluautorsky 
pripravil niekoľko cyklov: Šarkanko, 
Japonské rozprávky, Bodrík, O vŕt-
kovi, Príhody žabky Plačky, Dvaja 
snehuliaci, Papierové hračky, Roz-
právka z peračníka, Dobrodružstvá 
kuchárika Buchtičku, Matej Napo-
náhlo, Indiánske rozprávky, Pehá-
čik a ďalšie. Je aj autorom úpravy 
a scenára dodnes populárneho 
animovaného filmu Čin-čin Ľudmily 
Podjavorinskej v réžii Jana Dudeška 
(1974) s komentárom Ivana Krajíč-
ka, ktorý vyšiel aj v zlatom fonde 
STV na DVD. 
„Tvorba pre deti mu bola blízka 
vždy, asi to súvisí s jeho nápadi-
tosťou a humorom. Preto, keď sa 
televízii vytvorila redakcia vysie-
lania pre deti a mládež, uchádzal 
sa o pozíciu dramaturga. Kým 
neprišiel do televízie, rozprávky sa 
vysielali naživo a nič po nich ne-
zostalo. Práve otec dal podnet, aby 
sa začalo nakrúcať podľa scenárov, 
po príprave, v zložitejšej animácii. 
V trnavskej knižnici mal prečítanú 
asi všetku detskú literatúru. Celé 
detstvo som ho videla čítať a písať, 
napríklad scenáre k Filmárikovi 
a Filmuške. Klepot jeho písacieho 
stroja z tretieho poschodia sa ozý-
val po celom vnútrobloku,“ hovorí 
Dária Fojtíková Fehérová.
Pripomeňme, že v tomto čase 
písal Mikuláš Fehér pre rozhlas: 
rozprávky Figliar Abunuvas (1964 
a 1979), V šírom svete (1966) a Bie-
ly kvet (1984). V roku 1978 drama-
tizoval prózu M. Ďuríčkovej, ktorá 
bola uvedená ako rozprávková hra 
Severova dcéra, podobne o dva 
roky nato uviedol jej dramatizáciu 
prózy Biela Jaranga. Pre televíziu 
režijne naštudoval hry Tajomný 
lodný denník (1972) a Nezobuď 
Magdušku! (1974). Ako spomína 
jeho dcéra Dária, podobne to bolo 
aj v jeho prvom divadelnom an-
gažmán, v Divadle Jozefa Gregora 
Tajovského vo Zvolene, kde pôsobil 
v rokoch 1972 – 74. „Vo Zvolene, 
keď ho napadlo využiť priestor 
zvolenského zámku, ako prvú 
réžiu uviedol rozprávkovú drámu 
Júliusa Zeyera Radúz a Mahulie-

na, prvýkrát s rockovou kapelou, 
hudbu mu robila čerstvo založená 
Fermáta, teda František Griglák 
a Tomáš Berka. Začal tradíciu Zvo-
lenských hier zámockých a dnes 
je to najstarší plenérový festival na 
Slovensku. Keď sa otváralo v Tr-
nave Divadlo pre deti a mládež, 
bolo prirodzené, že sa prihlásil 
na pozíciu dramaturga. Bola to 
preňho ďalšia výzva,“ hovorí Dária 
a pripomína, že toto obdobie pat-
rilo medzi jeho najsilnejšie životné 
etapy. Do divadla nastúpil ako 
dramaturg, v rokoch 1984 – 1986 
bol aj umeleckým šéfom divadla 
a v rokoch 1985 – 1996 jeho ria-
diteľom. „Myslím, že otec sa viac 
považoval za dramaturga ako za 
režiséra. Bavilo ho hľadať témy, 
stále vymýšľať niečo nové, zaují-
mavé. Rád spomínal na inscenácie 
ako Tom Sawyer, kde Toma hral 
Marián Zednikovič a Becky Zuzana 
Kronerová. Zahráme sa pre vás 
bola úprava textu Jozefa Mokoša 
o kocúroch Hasprčkovi a Mrcúli-
kovi. Ja si pamätám na Pinocchia, 
kde hral cvrčka Peter Šimun a Vílu 
Anna Šišková. Juraj Nvota vtedy 
s obrovským úspechom režíroval 
hry Stana Štepku. Pri Blahovi Uh-
lárovi zase otec porozumel, že mu 
nie je prirodzené robiť podľa pred-
lohy a dal mu priestor tvoriť voľne, 
vznikli inscenácie ako Kvinteto či 
Predposledná večera,“ hovorí Dária. 
Popri práci v Divadle pre deti 
a mládež režíroval Mikuláš Fehér 
ochotnícky súbor DISK v Trnave 
(1977–1987), s ktorým naštudoval 
napríklad hry Zvykovovci, Mravci 
a svrčkovia či Ivanov. „Bol vý-
borný režisér a divadelný učiteľ. 
Robil hry, ktoré boli divácky veľmi 
úspešné. No boli také, ako on 
hovoril, stredne progresívne, teda 
také kompromisné. No stotožňoval 
som sa aj ja s myšlienkou, s ktorou 
prišiel Blaho Uhlár. Teda, že po-
ďme niečo riešiť, vyvolávať disku-
siu, teda robme inscenácie, ktoré 
napríklad režú do medziľudských 
vzťahov,“ povedal o Mikulášovi 
Fehérovi pred rokmi jeden z kľúčo-
vých hercov divadla Milan Brežák. 
V roku 1987 založil Mikuláš Fehér 
v Trnave študentský súbor Juven-

tus, režíroval aj ochotnícke súbory 
v Radošine, Novej Bani i Detve. 
Venoval sa tiež pedagogickej čin-
nosti ako lektor na ochotníckych 
prehliadkach. V časopise Javisko 
vyšli jeho scenáre divadiel poézie 
a teoretické práce z oblasti detskej 
dramatickej výchovy. Pohostinsky 
režíroval aj v bábkovom divadle 
v Banskej Bystrici či v Maďarskom 
oblastnom divadle v Komárne.  
„Otec bol veľmi energický a priateľ-
ský, vždy so sebou priniesol dobrý 
vietor. Spomínam si, že keď sme 
niekam prišli, či už na premiéru 
alebo len tak na predstavenie, vždy 
ho všetci poznali, od bufetu až po 
prvú herečku. Bol odvážny a bol 
aj diplomat. Aj to je dôvod, prečo 
sa v 80. rokoch DPDM v Trnave 
vypracovalo na jedno z najlepších 
divadiel, kde mohli tvoriť Juraj 
Nvota a Blaho Uhlár inscenácie, 
ktoré v inotajoch išli proti režimu. 
Ustál rôzne kontroly a súbor ob-
hájil. Hoci je rodený Bratislavčan, 
Trnava sa stala jeho domovom. 
Napokon, v divadle bol takmer od 
jeho začiatkov, rečnil z balkóna 
Zrkadlovej sály v novembri 1989. 
Trnava patrila medzi prvé divadlá, 
ktoré podporili revolúciu a zrušili 
predstavenia. Bol tam od rána do 
večera, aj pre mňa byť v divadle 
nebolo nič výnimočné – a za to 
vďačím otcovi. Ani zďaleka nemám 
v sebe toľko tvorivosti ako on, ale 
predsa len – venujem sa dnes 
divadlu ako divadelná kritička, 
hodnotiteľka ochotníckych súborov 
a teatrologička. Dívam sa na diva-
dlo z opačnej strany. S otcom sme 
cestovali na predstavenia aj mimo 
Trnavy. Cestou domov v aute mi 
neraz zápalisto rozprával, analy-
zovali sme postavy a vymieňali si 
názory. Dávala som mu čítať svoje 
prvé recenzie pre noviny. Často 
myslím na to, ako mi hovoril, že 
som príliš stručná a mala by som 
myšlienku rozviesť, inak čitateľ 
neporozumie. Mal pravdu,“ hovorí 
Dária Fojtíková Fehérová.
Pripomeňme, že v roku 1996 
odišiel Mikuláš Fehér z Trnavy 
opäť do Divadla J. G. Tajovského, 
kde pôsobil až do roku 2004 ako 
šéfdramaturg.   
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Jeho starý otec z matkinej strany 
František Sedláček bol v 20. a 30. 
rokoch kapelníkom trnavského 
sitarového orchestra a bol aj auto-
rom niektorých skladieb repertoá-
ru. Spolupracoval aj s Mikulášom 
Schneiderom-Trnavským. Publi-
kum si Allana Mikušeka všimlo 
v skupine Podkova, kde pôsobil 
v období rokov 1988 – 1992. To 
už sa črtala jeho sólová kariéra, 
veď skupinu Podkova vyhlásila 
Slovenská asociácia hudby coun-
try Skupinou roka 1992 a Allan 
country Spevákom roka. Ohlas 
sa zvýraznil aj po vydaní prvej LP 
platne s jednoduchým názvom 
Allan. Potom prišli ďalšie albumy: 
Stále hrám (1994), Hviezda na 
tričku (1998), Krídla (2000), Šesť 
strún (2001) a To najlepšie naživo 
(2003). Spolupracoval aj na ďal-
ších albumoch, napríklad country 
hudobníčok Martiny Habovej, 
Hany Horeckej, Denisy Markovej, 
jeho hlas počuť aj na CD platni 
Vaša Patejdla Spovedaj ma zo 
spomienok (1997). V tom čase bol 
predspevákom na koncerte Johny-
mu Cashovi. A práve v tento deň 
– 7. apríla 1997 vznikla aj jeho 
kapela AM Band. Allan si prešiel 
v živote nielen radostnými chvíľa-
mi, ale aj životnými peripetiami, 
dokázal ich však ustáť. Životné 
jubileum chce osláviť v januári 
s plnou parádou. 

 Väčšina Trnavčanov vie, 
že ste z lokality v blízkosti 
niekdajšej TAZ-ky, ktorá žila 
aj kultúrnym životom, keď tam 
bol slávny kultúrny dom Ko-
vosmaltu, neskôr TAZ. 
- Vyrastal som na Prednádraží 
a  babka bývala na vtedy ešte na 
Barčovského ulici, dnes je to Co-
burgova. Takže som chodil medzi 

týmito dvoma lokalitami. Keď som 
mal zhruba desať rokov, mal som 
prechodenú celú Trnavu. To sa 
mnohým rodičom dnes nestane, 
že by dieťa pustili v takom veku 
po celom meste. Mali sme po-
behaný celý Kamenáč, aj starú 
tehelňu, o sídlisku Družba sa ešte 
veľmi nesnívalo. Potom sme sa 
s rodičmi presťahovali na spomí-
nanú Barčovského ulicu. Sestra sa 
vydala a bola už z domu, takže 
som býval len s rodičmi. Vtedy to 
bola fajn ulica starej Trnavy, aj keď 
začas to tam bolo trochu divoké. 
Bývalo tam staré osadenstvo ulice, 
sedelo sa pod lipou. V každom 
bloku bola práčovňa, kde naše 
mamy trávili dosť času. A bol tam 
slávny kultúrny dom, kde som 
chodil na všetky koncerty. Naša 
spriaznená rodina boli Kleinovci 
– teta Ema a Kleinbáči. On bol ha-
sič v spomínanom kulturáku TAZ. 
Od siedmich rokov ma tam brával. 
Nebol som ani v hľadisku, ale 
bol som vždy v zákulisí na boku. 
A z tohto pohľadu som videl 
všetkých interpretov – od Michala 

Davida, Mariu Rottrovú, Věrku 
Špinarovú, Petra Nagya, i Taktikov 
a Ventil RG. Cítil som sa byť ich 
súčasťou, pretože keď sa vyná-
šala a balila aparatúra, pomáhal 
som a občas som dostal podpis 
kartu. Dokonca som mal možnosť 
vyskúšať si gitaru hráča z kapely 
Marie Rottrovej, bubny od Jirku 
Bořutu z kapely Věrky Špinarovej, 
či zahrať si na klávesoch Michala 
Davida. Bol som nadšenec muzi-
ky, takže mnohých týchto muzi-
kantov odvtedy poznám.
 Ako potom prišlo k takému 
poloprofesionálnemu hraniu 
a cibreniu štýlu? Skúšaním ako 
sa má hrať, spievať a napokon 
aj vystupovať pred publikom?
- Ono to bolo plynulé. Každý 
hovorí, že trénoval, a je to drina. 
Myslím, že ak si to človek neuve-
domuje a baví ho to, neberie to 
ako drinu. Dôležité je, aby vás to 
bavilo. Spieval som v rodine. Asi 
ako päťročný som zobral gitaru 
do ruky. Sám som hľadal akordy, 
neštudoval som knihy, dokonca 
ani dodnes nepoznám noty. Keď 

Abrahámoviny oslávi ikona country Allan 
Mikušek veľkým koncertom
Jeho meno je synonymom slovenskej country hudby. Mal možnosť zažiť esá tohto žánru z Ameriky, 
ale aj hviezdu československej country hudby Michala Tučného. Allan Mikušek (nar. 30. októbra 1967 
v Trnave) je pupočnou šnúrou prepojený s naším mestom. 

Martin Jurčo, foto autor a archív

kultúra



36 Novinky z radnice 37december 2017/január 2018

skladám alebo s niekým hrám, 
snažím sa to vysvetliť intuitív-
ne. Na generálnom riaditeľstve 
automobilových závodov, ktoré 
spájalo všetky automobilky vo 
vtedajšom Československu, bola 
spevácka súťaž. A tam som nie-
koľkokrát súťažil. Dokonca som 
raz aj vyhral. Boli rôzne mestské 
súťaže, napríklad vo Fortune, kde 
som tuším raz aj vyhral. Napokon 
som šiel na vojenčinu do Čiech: 
Prešiel som rôzne útvary: České 
Budějovice, Chomutov, Prostějov, 
kde boli opäť spevácke súťaže. 
Z vojenčiny som prišiel domov na 
jar 1988. V lete som nastúpil do 
skupiny Podkova. Tam som bol až 
do roku 1993.
 Prečo ste sa zamerali na 
žáner country? Rozhodlo, že 
skupina Podkovala hrala takú-
to hudbu? Kedysi, v spoločnej 
republike, sa všetci milovníci 
country a trampskej hudby 
schádzali každoročne na festi-
vale Porta, ktorá bola v Plzni, 
i v Jihlave, ako putujúci festival 
aj na ďalších miestach. 
- Zajímalo ma to už aj predtým. 
Boli tu také lastovičky ako Belasí. 
Pamätám si aj starú zostavu Ves-
lárov z Košíc. Dokonca aj speváci 
ako Tatiana Hubinská či Ľudovít 
Nosko občas zabŕdli do country 
hudby. Takéto kapely sme tu mali, 
no nebolo to asi tak preferované 
ako povedzme u našich českých 
susedov. Ale ani v našej Pod-
kove neboli žiadni začiatočníci. 
Spomeniem napríklad Gryzlyho, 

teda Ivana Bedeka. Ten bol v 70. 
rokoch v rámci country vyhlásený 
najlepším mandolinistom. Žiaľ, 
zomrel v roku 1995 na lodi Ďum-
bier. A mohol by som spomenúť 
ďalších, ktorí hrali aj s Michalom 
Tučným. V čase, keď som bol 
v Podkove, sme veľa hrali, existo-
vala dokonca Slovenská asociácia 
hudby country. Skupina Podkova 
účinkovala aj na spomínanej Por-
te. To bolo ešte v 70. rokoch, a to 
som tam ešte nebol. Bol som na 
tomto festivale jediný raz. V roku 
1988. Už tam bolo cítiť to po-
stupné uvoľňujúce sa ovzdušie 
perestrojky. 
 U nás, na Slovensku, v po-
rovnaní s českými susedmi, 
nebola ani tradícia albumov 
s country hudbou. Celé dianie 
bolo a amatérskej báze. Všetko 
sa to postupne formovalo až od 
konca 80. rokov. 
- U nás vznikol až koncom 80. 
rokov jeden kompilačný album 
Keď vchádza ráno. Bol to taký 
výber niektorých country skupín. 
Hral tam napríklad Country Plus 
Band. Podkova mala na tomto al-
bume prevzatú pieseň so sloven-
ským textom s názvom Tých pár 
míľ. Mal som tam aj jednu svoju 
skladbu Dievčatko s kyticou, ešte 
pod hlavičkou skupiny Podkova. 
To boli úplné začiatky, a pritom sa 
písal rok 1990.
 Takže váš album Allan, ktorý 
vznikol na jar v roku 1992, bol 
prvým uceleným profilovým só-
lovým albumom interpreta co-
untry hudby. Vznikol pred 25. 
rokmi, mali ste teda 25. Všetky 
texty piesní aj hudbu ste si na-
písali sám. Na taký vek je pre-
kvapivo ucelenou výpoveďou 
hudobníka. Album vtedy vyšiel 
aj na klasickom vinylovom no-
siči, aj na CD. Dnes je aj zaují-
mavou zberateľskou raritou. 
- Keď som tento album nahrával, 
bral som to tak, že keď to vyjde, 
bude to výborné, a ak nie, svet 
nespadne. A vyšlo to. Album 
mal oveľa väčší úspech ako som 
očakával. Dokonca sa mi aj dnes 
stáva, že fanúšikovia chcú aj dnes 

piesne práve z tohto albumu 
a hovoria, že bol najlepší. Aj keď 
je pravda, že ak by som ho šiel 
nakrútiť teraz, tak by som urobil 
všetko inak. Ale to sa asi stáva 
každému. Mal som 25 rokov, ešte 
toho nie veľa prežitého a podarilo 
sa mi napísať také piesne ako 
Oceán sĺz alebo Dážď. Práve moji 
priatelia vedia, že táto pieseň je 
o mojom detstve na Barčovské-
ho ulici v Trnave. Celý album sa 
nakrúcal v štúdiu u Vaša Patejdla 
a za mixom bol slávny zvukár 
Jozef Krajčovič, čo bola záruka 
dobrého zvuku. Keď som tento 
vinyl dal Michalovi Tučnému, 
po krátkom čase sa mi ozval, že 
platňa má výborný zvuk a chcel 
robiť v štúdiu u Vaša Patejdla. 
Žiaľ, k ďalšej spolupráci už ne-
došlo, pretože Michal zakrátko 
zomrel.  Spomeniem aj niekto-
rých muzikantov z tohto albumu: 
Jiří Zima, Medard Konopík, Milan 
Plechatý, to sú muzikanti, ktorí 
hrali v Tučňákoch. Ešte koncom 
80. rokov ako skupina Podkova 
sme s Tučňákmi hrali dvojkon-
cert v PKO JF v Prahe. A tam sme 
sa zoznámili. Na LP platni hrali 
okrem spomínaných muzikantov 
aj moji kamaráti z Podkovy ako 
Michal Dočolomanský ml., Milan 
Horák i spomínaný Ivan Bedeč. 
Tibor Gruber bol tiež muzikan-
tom z Podkovy, a tento album aj 
produkoval, keďže v tom čase 
mal už svoje trnavské vydavateľ-
stvo Monti Records. Prizvali sme 
aj Laca Lučeniča. 
 Začiatkom 90. rokov znač-
ne upadol záujem o slovenskú 
hudbu. Napriek tomu sa z tohto 
albumu v rádiách často hrali 
pesničky ako Tak už choď, či 
Country Music. To potvrdzu-
je, že album mal veľmi dobrý 
ohlas.
- Celkom prvý odvysielal moju 
pesničku v rádiu Pavol Chovanec 
v Rock_FM Rádiu. Producent Ti-
bor Gruber prišiel k nim do rádia 
na rozhovor s tipom na dobrú 
muziku. Vtedy vychádzalo kopu 
rôznych CD platní. Tak sa stáva-
lo, že sa niečo raz odvysielalo, 

Obal prvého albumu Allan (1992) 
s fotografiami z trnavského Kamenáča.
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v rozhlase sa to dalo do archívu 
a už potom nebolo počuť nič. 
Celé dni tento singel s piesňami 
Tak už choď, Oceán sĺz a Coun-
try Music bol položený v réžii na 
mixpulte. Občas sa vraj ktosi za-
stavil s poznámkou – aha, zase sa 
niekto hrá na kovboja. Až Paľovi 
Chovancovi v jeho relácii chýbala 
jedna pieseň. Pesničku odvysielal. 
A odvtedy ma hrali celé dni nielen 
v rádiách aj Čechách. Kamaráti mi 
hovorili, že ma je počuť skutočne 
všade. Môžem povedať, že som 
asi – nie vystihol dobu, ale vysti-
hol sekundu. 
 K tejto platni vznikol ešte aj 
oficiálny videoklip, ktorý dnes 
nájdeme aj na internete. 
- Prvý klip sme nakrúcali k pes-
ničke Big Star of Moon. Bolo to 
v trnavskom Kamennom  mlyne 
pri rybníkoch. A tam vznikali aj 
fotografie na obal platne i na pla-
gát. Obal korešponduje s  klipom. 
 S country hudbou bol celé 
roky v Trnave spojený aj Dob-
rofest. A vy ste sa predstavili 
už na takom nepísanom nultom 
ročníku. 
- Myslím, že inšpiráciou vzniku 
bol koncert našej Podkovy niekedy 
začiatkom 90. rokov. Bol v rámci 
trnavského jarmoku s názvom 15 
rokov Podkovy. Prišli aj naši poľskí 
a rakúski kamaráti. Bol to veľký 
koncert. Pamätám sa ako dnes. 
Končil sa jarmok a povolili dva 
stánky s občerstvením. Bolo úplne 
plné námestie. Bol tam Vlado Gre-
žo z tanečnej skupiny Petronella. 
A zistil, že je veľký záujem o taký-
to hudobný žáner. Zaznela vtedy 
aj myšlienka, že z tohto regiónu 
bol vynálezca dobra John Dopy-
era. Na základe týchto okolností 
a náhod vznikla myšlienka vzniku 
Dobrofestu. Nemyslím si, že sme 
mali na tom ako Podkova zásluhu, 
ale bola to inšpirácia. 
 Prvé skladby vznikali na al-
bum Keď vchádza ráno v digi-
tálnom štúdiu Opusu na Mlyn-
ských nivách, no prvá platňa 
sa nahrávala u Vaša Patejdla 
v štúdiu Relax. Tam ste zostali 
natrvalo. 

- Vašovo štúdio Relax, to bol 
taký môj druhý domov. Bola to 
doba, keď som sa tam na nie-
koľko týždňov zavrel. Manželka 
a deti zo mňa vtedy nič nemali. 
Vtedy som okúsil aj drinu, pre-
tože nie vždy má človek chuť sa 
postaviť pred mikrofón a drilovať 
spev. Zoberte si, že nahratie 
kvalitnej pesničky trvá dva dni, 
a v rádiu prejde v tých kvantách 
hudby za tri minúty. U Vaša 
priamo vznikol kopec textov 
a pesničiek. Všetko bola tímová 
práca muzikantov a zvukárov. 
Vtedy sa dalo takto pracovať, 
dnes je človek tlačený časom. 
Dokonca raz som v jednom 
inom štúdiu zažil aj to, že sa mi 
striedali zvukári počas nakrúca-
nia. To už je potom ťažké.
 Fanúšikovia sa vás isto ne-
prestávajú pýtať, kedy vyjde 
nová CD platňa. Ale asi majú 
teraz prednosť hlavne jubilejné 
koncerty. 
- Po období životnej sínusoidy 
konečne nastal čas, aby som uro-
bil dlho avizovaný album. Napriek 
tomu som si trochu prehádzal 
priority. Hlavný je teraz narodeni-
nový koncert. Mal byť v novembri, 
no napokon bude 30. januára 
v športovej hale na Pasienkoch 
v Bratislave (dnes Hant aréna). 
Pozval som si kamarátov, s ktorý-
mi roky spolupracujem ako je Palo 
Prokl, spomínaný Michal David, 
potom Franta Nedvéd, Tomáš 
Linka, Petr Kocman, Beáta Duba-
sová, Vašo Patejdl, Peter Cmorik 
a Miša Tučná. Myslím, že tam 
bude celkom silná zostava, kon-
cert plánujeme na tri hodiny. Malo 
by byť z neho nielen live CD-čko, 
ale aj DVD.
 Trnavu a Jablonicu, kde ste 
bývali, ste vymenili za Brati-
slavu. 
- Mám tu veľa kamarátov, otca 
a sestru, moje deti, neterku, takže 
som v Trnave skoro každý týždeň. 
Pamätám si, keď sme niekedy 
išli trasu do Bratislavy, tak to bol 
celodenný výlet, ale keď to porov-
nám, ako pendlujeme na koncerty, 
tie vzdialenosti sa úplne skrátili.  

Pamäť Trnavy – 
unikátny kalendár 
na rok 2018
Na budúci rok Trnava oslávi 780. 
výročie udelenia výsad slobod-
ného kráľovského mesta. Pri 
tejto príležitosti vydala mestská 
samospráva v spolupráci so Štát-
nym archívom v Trnave unikátny 
nástenný kalendár na rok 2018 
so vzácnym historickým obrazo-
vým materiálom. Nájdeme v ňom 
významné listiny, dokumenty, 
plány a knihy z archívnych zdro-
jov, mnohé z nich neboli doteraz 
nikdy publikované. Každý mesiac 
budúceho roka môžeme objavo-
vať jeden z pokladov dokumentu-
júcich dôležité udalosti z histórie 
nášho mesta.
Kalendár Pamäť Trnavy v elegant-
nej grafickej úprave je k dispozícii 
v Turistickom informačnom cen-
tre Región Tirnavia (v mestskej 
veži) za cenu 8 €, v štýlovom 
prebale za 9 €.

Diplom čestného členstva v Trnavskom 
dobrovoľnom hasičskom zbore udelený 
20. januára 1879 trnavskému mešťa-
nostovi Jozefovi Šarmírovi.

Hranica Trnavy a Zavaru z roku 1787
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Veľavážený pán riaditeľ!
Konám milú povinnosť, keď Vám vy-
slovujem za Vašu, mne tak milovzácnu 
pozornosť a starostlivosť z príležitosti 
môjho ošetrenia v nemocnici, ako aj 
mimo nej, svoju najsrdečnejšiu vďaku. 
Mám sa chvála Bohu už (podľa môjho 
cítenia) dobre i keď snáď páni lekári na 
toto ihneď neprikývnu hlavou; myslím 
ale, že keď mi teplomer ukazuje 36°, to 
nemôže byť „životu nebezpečné“. 
Počul som o Vašej radostnej udalosti. 
Neviem už, či je to princ a či princezna; 
no či ona a či on, želám Vám z celého 
srdca, aby Vám novonarodeniatko 
pozlátilo Váš rodinný život a aby ste 
z neho mali mnoho – mnoho radostí!
Znovu Vám ďakuje a celú Vašu ctenú 
rodinku vrelo zdraví Váš oddaný 

Mikuláš Schneider Trnavský
V Trnave 27. III. 1957

Šťastnou zhodou okolností stal 
som sa čitateľom tohto rukopi-
su skladateľa, ktorý zdobí jeho 
brilantný podpis. Aj v mojom 
hudobnom archíve je niekoľko 
takýchto relikvií. Sú to dedikácie 
hudobnín, ktoré trnavský re-
genschori venoval pani učiteľke 
klavírnej hry Ilone Frankovej 
z Kapitulskej ulice. Ona položila 
základné tehličky môjho hudob-
ného sveta. Okrem toho bola 
aktívnou speváčkou trnavského 
Kirchen musik vereinu v Dóme 
sv. Mikuláša. Akríbia skladateľa 
evokovala v mojej duši množstvo 
reminiscencií a umožnila návrat 
do raja spomienok z milovaného 
rodiska, aby som dopovedal, čo 
pán regenschori vtedy nemohol 
tušiť o rodinnom prírastku Pivo-
varčiho rodiny – synovi Jurajovi, 
úspešnom absolventovi Gymná-
zia Jána Hollého. 
Naozaj, „ujo Mikuláš“ netušil, 
že princ (syn Juraj) vyštuduje 
právo a bude kraľovať CK Tatra-

tour v Bratislave. V reči dnešnej 
doby ako riaditeľ. A úspešný. 
Nemohol vtedy vedieť ani to, 
že Juraj absolvuje hru na klavíri 
v Hudobnej škole v Trnave u pa-
ni učiteľky Svatkovej, že bude 
počas štúdia na Gymnáziu Jána 
Hollého spievať štyri roky v ba-
sovej skupine speváckeho zboru 
Cantica nova a objavovať krásu 
najkrajšieho hudobného nástroja 
– ľudského hlasu. A už vôbec 
netušil, že „novonarodeniatko“ 
bude raz vzorným interpretom 
Schneiderovej piesne Hoj, vlasť 
moja, prednášanej ako coro mix-
to, že sa bude aktívne zapájať 
do činnosti Hudobnej mládeže 
(Jeunessemusicale) pod vedením 
profesora Jána Schultza (autora 
tohto príspevku), vystupovať ako 
sólista zboru Cantica nova na 
koncertoch vo svetovej veľmoci 
zborového spevu, lotyšskej Rige 
v roku 1975, a reprezentovať 

slovenský mládežnícky zborový 
spev na 24. Európskom festivale 
v Neerpelte (Belgicko), kde sa 
Cantica nova umiestnila v zlatom 
pásme.
Nemohol vedieť, že Juraj Pivo-
varči vytvorí jedinečnú fotodo-
kumentáciu zo zájazdu Canticy 
novy po západnej Európe v r. 
1976, prezrádzajúcu inšpiračné 
vplyvy stretnutí s umením na 
hodinách estetiky, a že sa po-
kúsi vstúpiť ešte raz do tej istej 
rieky – rieky CANTICA, ktorej 
celé meno sa vďaka originálnej 
iniciatíve terajšieho úspešného 
dirigenta zboru Cantica nova ria-
diteľa ZUŠ M. Schneidera-Trnav-
ského Gabriela Kalapoša zmenilo 
na Cantica Znova.  
Nevedel, že sa stane členom 
združenia Amicidell´ organi, 
podporujúceho Katedrálny orga-
nový festival v Dóme sv. Martina 
v Bratislave a vystúpi ako sólista 

Nad rukopisom „uja Mikuláša“ z archívu 
trnavskej lekárskej rodiny
Pred šesťdesiatimi rokmi adresoval Mikuláš Schneider-Trnavský riaditeľovi nemocnice v Trnave (vte-
dajšieho Okresného ústavu národného zdravia) MUDr. Františkovi Pivovarčimu list tohto znenia:

Juraj Pivovarči a Ján Schultz v Bergame v Taliansku. Foto: archív autora 
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Pre závažné zdravotné problémy 
sa Mariánove aktivity v posled-
ných rokoch značne obmedzili, no 
tento rok sa mu podarilo prezen-
tovať sa napríklad v bratislavskej 
čitárni Červený rak alebo v zná-
mej hudobnej kaviarni Scherz na 
bratislavských Palisádach. Tam 
zazneli aj jeho básne s piesňami 
Kristíny Prekopovej. „K takémuto 
typu hudby ladili moje lyrické im-
presie zo zbierky Smutný augur, 
ktorá vyšla dávnejšie. Hodia sa 
práve k žánrom ako džez, blues 
a šansón. Kristína je úžasná mladá 
žena, krásna dáma a veľmi dobrý 
človek. Viedli sme veľa rozhovorov 
o tom, ako rozmýšľame, tvoríme 
a aké máme ľudské hodnoty. Ona 
má svojich poslucháčov, hrá, skla-
dá si niektoré texty, preto mi bolo 
cťou s ňou spolupracovať,“ hovorí 
Marián Šidlík. 
Prevažná časť jeho poézie je me-
ditatívna, snová a hravá; neraz 
vychádzajúca z porovnávania 
rovnakých pojmov v rôznych ja-
zykoch. „Od mladosti mám akýsi 
šiesty zmysel pre jazyky. Netúžil 
som ich ovládať, nie som polyglot, 
lež pochopiť ich podstatu. Dl-
hodobo sa intenzívne zaoberám 
etymológiou. Prostredníctvom 
angličtiny, ktorú dôverne poznám, 
porovnávam najmä indoeuróp-
ske jazyky, ktorých súčasťou je 
i slovenčina, okrajovo rôzne iné. 

To mi umožňuje nahliadnuť aj do 
takých, ktorých štruktúra je dosť 
odlišná od slovenčiny. Okrem 
toho sa stále venujem tvorbe po-
ézie, ktorá je vekom uvážlivejšia, 
ako aj krátkym poviedkam. Asi 
pred dvomi rokmi som sa ná-
hodou dostal k starej japonskej 
poézii v preklade do angličtiny. 
Boli viaceré a každý odlišný. 
Samozrejme, preklad nemá byť 
doslovný, no rozhodne by mal 
zachovať dušu básne. Keď som 
objavil japonský originál v pre-
pise do latinky, bolo to jasné. 
Vďaka zmyslu pre etymológiu 
som si naštudoval ľahkú grama-
tiku a pustil som sa do prekladu 
priamo z japončiny. Verše spätne 
konfrontujem so zápisom v zna-
koch. Je to „poetická“ detektívka,“ 
hovorí Marián, ktorého prózu 
a poéziu uverejňujú najmä v lite-
rárnych časopisoch. V rozhlase 
sporadicky načítava rôzne relácie, 
napríklad literárne texty alebo 
spravodajskú desaťminútovku zo 
sveta ekumény.
Ostatná zbierka Na milosť a ne-
milosť vyšla v roku 2014, no napí-
saná bola pred tridsiatimi rokmi. 
Bola akoby z iného sveta. Naj-
novšia – piata v poradí má názov 
Len tu žiť. „Sám ju charakterizujem 
ako lyrickú impresiu. To sa viac-
-menej týka celej mojej tvorby,“ 
hovorí Marián. 

Najlepšie to vystihla známa ženská 
filozofka a poetka Etela Farkašová 
v recenzii k jeho tretej zbierke: 
„Marián Šidlík sa v poézii neponá-
hľa, kráča v nej pomaly, nehlasne, 
no zároveň neprepočuteľne. Zá-
motky túžob, zámotky sna sú azda 
najdôležitejším materiálom, z kto-
rého sa utvára pradivo jeho básní 
– výpovedí s nesmierne koncen-
trovaným záberom, so zmyslom 
pre jemný kontrast, pre atmosféru, 
pre typickú hru s jazykom... Čím 
ma tieto básne najviac oslovili, je 
vari autorova vecná, triezva obraz-
nosť, ktorej však nechýba lyrické 
vyznenie a nemenej schopnosť 
vytvárať každou básňou špecifickú 
atmosféru.“  

Martin Jurčo, foto: autor

Keď sa hudba snúbi s poéziou 
Trnavský rodák Marián Šidlík (nar. v r. 1954) bol dlhé roky programovým hlásateľom v rozhlasoch 
v Prahe a v Bratislave. Aj dnes sporadicky s rozhlasom spolupracuje. V hudobnom oddelení trnavskej 
knižnice prezentoval zbierku Dospelosť na splátky takmer pred dvadsiatimi rokmi. Marián medzitým 
vydal ďalšie zbierky Sny pod kontrolou a Smutný augur a s dvanástimi autormi sa podieľal na prekla-
de, či skôr prebásnení Havrana od Edgara Allana Poa. V čase jubilea – šesťdesiatky (pred tromi rokmi) 
mu vyšla zbierka Na milosť a nemilosť. A tento rok ďalšia.

v spirituáli Didn´itrain v Rakúsku 
pri príležitosti 120. výročia za-
loženia Männer gesangverein 
Marchegg.
Nuž, milý náš dobrý „ujo Mi-
kuláš“, vďaka za nahrávku na 
smeč, ktorú mi poskytol tvoj list, 
lebo spolu s mojím nedostižným 

idolom, bielym doktorom z Lam-
baréne vyznávam, že hudba je 
zbraňou ušľachtilého ducha.
A ty, milý Jurko: Čože je to šesť-
desiatka? Tebe a s tebou ces-
tujúcim po svete veľa šťastia, 
fascinácie, inšpirácie, milióny 
kilometrov bez nehody praje 

tvoja starodávna spevácka vče-
la, bzučiaca v rakúskych úľoch, 
alias nestor slovenského mládež-
níckeho zborového spevu (už..., 
ó, Bože!), zakladajúci dirigent 
zboru Cantica nova a čo ja viem 
ešte (len nie Eš-Té...)  

Ján Alexandrovič Schultz
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V súčasnosti je Daniel Čapkovič 
sólistom Opery SND v Bratislave, 
kde spomedzi posledných inscená-
cií účinkuje ako výrazný Papageno 
v Mozartovej Čarovnej flaute, s ko-
mediálnym šarmom spieva Belco-
reho v Donizettiho Nápoji lásky, 
Tonia a Silvia v Leoncavallových 
Komediantoch, Marcella a Schau-
narda v Pucciniho Bohéme. Len 
nedávno aj on uviedol Berliozovo 
Faustovo prekliatie v Prahe. Jeho 
najnovšou javiskovou postavou je 
Michele v Pucciniho Plášti a Verdiho 
Rigoletto. A nezabúda popritom ani 
na svoj rodný kraj, nielen častými 
návštevami Trnavy, ale aj účinkova-
ním. Veď sa napríklad predstavuje 
aj s telesom Art Music Orchestra 
z Červeníka, pre ktorý dirigent Ma-
rek Bielik upravil práve viaceré spo-
mínané Dusíkove melódie. 
Daniel Čapkovič popri štúdiu spe-
vu na Konzervatóriu v Bratislave 
v triede profesora Róberta Szücsa 
absolvoval hudobno-pedagogické 
štúdium na Pedagogickej fakulte 
UK v Bratislave. V roku 1999 sa stal 
laureátom viacerých medzinárod-
ných speváckych súťaží. V rokoch 
2002 a 2006 bol laureátom 17. a 19. 
ročníka Medzinárodnej speváckej 
súťaže Mikuláša Schneidera-Trnav-
ského, o rok neskôr laureátom 9. 
Českej a slovenskej medzinárodnej 
speváckej súťaže v kanadskom 
Montreale. Od roku 2003 bol na 
študijnom pobyte na Universität 
für Musik und darstellende Kunst 
v Grazi, kde pokračoval v štúdiu 
spevu u Gottfrieda Hornika. V tom 
istom čase s úspechom účinkoval 
vo viacerých tituloch v Theater im 
Palais v Berlíne. Okrem domovskej 

scény v Bratislave účinkoval Daniel 
Čapkovič aj Taliansku, Írsku, USA 
a v Kanade. Pravidelne hosťuje 
v Janáčkovom divadle v Brne, v Ná-
rodním divadle v Prahe (napr. ako 
Germont vo Verdiho La Traviate či 
ako Papageno v Mozartovej Ča-
rovnej flaute) a s pražským ND sa 
v roku 2013 predstavil aj exotické-
mu publiku na turné v Japonsku. 
Začiatkom roka 2015 debutoval 
v Pucciniho Bohéme v Oper Leipzig 
v Nemecku. 
Vo výpočte úspešných rolí by sme 
mohli pokračovať. No v rozhovore 
s Danielom Čapkovičom sme tak 
trochu sumarizovali aj tohtoročnú 
trnavskú Medzinárodnú spevácku 
súťaž Mikuláša Schneidera-Trnav-
ského. Trnavu považuje za svoje 
mesto práve pre rozličné kultúrne 
aktivity, na ktorých sa rád podie-
ľa. „Som veľmi rád, že sa opäť 
po siedmich rokoch táto súťaž 
uskutočnila. Pamätám sa, ako som 
v rozhovore na Trnavských dňoch 
na javisku pred dvoma rokmi spo-
menul, ako je vôbec možné, že 
takáto súťaž už neexistuje. Ľudia 
v divadle sa vtedy roztlieskali. Keď 
som odchádzal, mnohí mi na znak 
súhlasu podávali ruky. Hneď po 
tomto podujatí som sa rozprával 
s naším trnavským primátorom, 
ktorý myšlienku návratu súťaže 
zobral za svoju a bez meškania 
uvažoval s návrhom do schválenia 
rozpočtu,“ hovorí Daniel Čapkovič 
a pripomína dôležitosť takéhoto 
podujatia aj pre udržanie povedo-
mia o M. Schneiderovi-Trnavskom 
a tradície tejto súťaže, veď jej lau-
reátom v začiatkoch bol aj Peter 
Dvorský. 

„Skúsme počítať: V máji, v čase 
konania súťaže, prišlo do Trnavy 
skoro stodvadsať spevákov z ce-
lého sveta. Nikdy neprídu len 
sami, často s pedagógmi, tútormi, 
korepetítormi alebo známymi. Ne-
verili by ste, ako sa takto Trnava 
a Schneider Trnavský zapisujú do 
povedomia a aká je to pozitívna 
reklama pre naše mesto. V Teatro 
Nazionale dell’Opera v Ríme som 
nedávno stretol basistu Gorana Ju-
rića. Pýtal sa ma, odkiaľ som. Keď 
som povedal, že bývam neďaleko 
Trnavy, v Hornej Krupej, hneď mi 
referoval o krásnej Trnave a spe-
váckej súťaži, na ktorej sa zúčast-
nil,“ hovorí D. Čapkovič. Pripomína 
tiež, že treba myslieť na túto súťaž 
aj z pohľadu propagácie cestov-
ného ruchu. „Kto podporí takéto 
projekty, keď nie poslanci mesta či 
kraja, či primátor alebo župan, pre 
ktorých by to malo byť vždy jasné 
a samozrejmé? Ako vidíte, sedem 
rokov to také samozrejmé nebolo. 
„Kto bude uvádzať a interpreto-
vať diela Trnavského, keď nie my, 
umelci a rodáci z okolia Trnavy 
a samotnej Trnavy? Nezabúdajme, 

Martin Jurčo, foto: archív D.Č.

Na Slovensko po cenu za Mefista v opere 
Faustovo prekliatie a späť cez Trnavu do Ríma
Operného speváka Daniela Čapkoviča (nar. 3. septembra 1977 
v Smoleniciach) poznáme nielen ako interpreta mnohých árií oper-
ného repertoáru na celom rade trnavských podujatí, ale neodmietne 
ani muzikálovú či operetnú skladbu. Jeho obľúbeným autorom je 
Gejza Dusík a jeho piesne z mnohých hudobnodramatických diel. 
Nečudo, veď je aj správny lokálpatriot. A o to viac môže tešiť trnav-
ského našinca, keď si vyberie Dusíkove melódie operná hviezda, 
ktorá môže túto hudbu porovnávať so svetovou operou.

kultúra



40 Novinky z radnice 41december 2017/január 2018

kultúra

V úvodnom vyhlásení členovia fóra 
uviedli ako cieľ činnosti aktívnu 
účasť v rozvoji mesta, v riešení prob-
lémov v oblastiach kultúry, ume-
nia, školstva a vedy, zdravotníctva, 
životného prostredia a v ostatných 
spoločenských odvetviach. Okrem 
klubových stretnutí členovia pri-
pravili dielne budúcnosti, kultúrne 
akcie, ankety a vyhlásenia. Fórum 
posilňovalo v priebehu dvadsiatich 
rokov svojej existencie v občanoch 
nášho mesta princípy demokracie, 
solidarity, zdôrazňovalo historický 
stredoeurópsky význam Trnavy 
umožňujúci vstup občanov do eu-
rópskych kultúrnych súvislostí.
TF ’89 udelilo Cenu Trnavského 
fóra ’89 osobnostiam prenasledo-
vaným za totality a významným 
účastníkom Nežnej revolúcie. Cenu 
prevzali prof. Ján Schultz, dr. Ka-
rol Vaculík in memoriam, Michal 
Lošonský-Želiar, Vladimír Oktavec 
a Trnavčania, ktorí sa aktívne zú-
častnili revolučných dní. 
Trnavské fórum ’89 má v centre trva-
lej pozornosti zakladajúcu osobnosť 
slovenského výtvarného umenia 
– sochára Jána Koniarka. Vyhlásilo 
Rok Jána Koniarka pod patronátom 

ministra kultúry, iniciovalo prístavbu 
Koniarkovej galérie pre stálu expozí-
ciu jeho diela, uviedlo matiné Pocta 
J. Koniarkovi, bolo spoluvydavateľom 
monografie Sochár Ján Koniarek, na 
budovu sladovne Sessler, v ktorej 
mal umelec ateliér do roku 1924, 
osadilo pamätnú tabuľu. Pre Kostol 
sv. Jakuba – františkánsky kostol 
pripravilo pamätnú tabuľu maliarovi 
P. Teodorovi Tekelovi OFM. Fórum 
v roku 1999 bolo s Trnavskou uni-
verzitou organizátorom konferencie 
November ’89 v regiónoch Slovenska 
a dnešok. 
TF ’89 sa angažovalo aj pred re-
ferendom o vstupe Slovenskej re-
publiky do Európskej únie, ktoré sa 
uskutočnilo 16. a 17. mája 2003: 
Vyhlásenie Trnavského fóra ´89 
k referendu o vstupe do EÚ
Sny o vytvorení jednotnej a silnej 
Európy sa stávajú skutočnosťou. Aj 
Slovensko sa priblížilo k historické-
mu rozhodnutiu vstúpiť do Európ-
skej únie. Obdobie vyjednávania 
a prípravy zmluvy o vstupe Slo-
venskej republiky do spoločenstva 
európskych národov sa úspešne 
ukončilo. V dňoch 16. a 17. mája sa 
my, občania Slovenska, slobodne 

rozhodneme o vstupe o Európ-
skej únie. Naše odporučenie znie: 
vyslovme v referende svoje ÁNO 
vstupu do novej Európy.
Rada občianskeho združenia Tr-
navské fórum ’89 (Z archívu TF ’89)
Trnavské fórum ’89 nesie dvadsať 
rokov až do dnešných dní ducha 
Novembra. 
„Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť 
pravdu len,
sľúbili sme si vydržať, sľúbili sme 
si nový deň.“ 

Bohumil Chmelík, predseda o. z. Trnavské fórum ’89

Trnavské fórum ’89 má dvadsať rokov
Nežná revolúcia, ktorá sa v bývalom Česko-Slovensku začala v novembri 1989, priniesla kultúrno-
-spoločenské zmeny aj pre Trnavu. Aktivitu v tejto oblasti prevzalo Trnavské kultúrne fórum (TKF), 
ktoré združovalo hercov, výtvarných umelcov, architektov, lekárov i pedagógov. Už začiatkom decem-
bra 1989 boli na pôde TKF formulované požiadavky na zmeny v kultúrnom živote nášho mesta. Medzi 
požiadavkami bol návrat Súsošia Svätej Trojice na námestie, obnovenie Trnavskej univerzity, pridelenie 
budovy pre Galériu Jána Koniarka, personálne zmeny, slobodná regionálna tlač, odstránenie socialis-
tickej propagandy a sprístupnenie slobodného umenia občanom. V roku 1997 členovia TKF aj s ďalšími 
občanmi založili občianske združenie Trnavské fórum ’89 (TF’89). 

že toto je čosi, čo je naše, na čo 
môžeme byť právom hrdí, hrdí na 
skladateľa z malého slovenského 
Ríma.“ 
Daniela Čapkoviča sme zastihli 
v predvianočnom čase v Trnave, 
keď prišiel na pár dní domov. Lite-
rárny fond mu udelil a odovzdával 
výročnú cenu za rok 2017 v oblasti 
opery za postavu Mefista z opery 
Faustovo prekliatie v Teatro dell’O-
pera di Roma. „Som tam coverom 
Mefista v Berliozovom Faustovom 
prekliatí. Dielo sa robí scénic-

ky s prvotriednym inscenačným 
tímom. Režisérom je Damiano 
Michieletto a dirigentom Danie-
le Gatti. To je zárukou skvelého 
úspechu. Pre mňa je to obrovská 
skúsenosť a česť spolupracovať 
s takýmito osobnosťami. Fausta 
bude spievať brniansky rodák 
Pavel Černoch, s ktorým som sa 
už na javisku niekoľkokrát stretol 
v Brne a Prahe. V Prahe sme práve 
spolu spievali Faustovo prekliatie. 
Teší ma, že mi len pred pár dňami 
v Ríme gratuloval umelecký riaditeľ 

Alessio Vlad, že ma počul spievať 
Mefista v Prahe a že som sa mu 
veľmi páčil. Možno aj to je dôvod 
mojej rímskej návštevy. Zažil som 
aj jednu kuriozitu. Na letisko v Rí-
me ma viezol sám Peter Dvorský. 
Peter mi v Ríme spolu s manželkou 
Martou pripravil skvelú taliansku 
večeru a vzácnu spoločnosť,“ ho-
vorí Daniel Čapkovič, ktorý bude 
Štedrý deň tráviť na letisku v Ríme, 
no dva sviatočné dni už doma 
v typickej atmosfére slovenských 
Vianoc.  
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Miroslav Beňák študoval na Fa-
kulte architektúry STU v Bratislave 
v Ústave dejín a teórie architektúry 
a ochrany pamiatok. Pamiatkam 
sa venoval už počas štúdia na 
priemyslovke v Trnave, kde v rámci 
Stredoškolskej odbornej činnos-
ti riešil návrh riešenia galérie vo 
vežových priestoroch Baziliky sv. 
Mikuláša v Trnave. Na Fakulte 
architektúry sa v prácach, ktoré 
uspeli na viacerých súťažiach, 
venoval prevažne priemyselnému 
dedičstvu. V súčasnosti pôsobí ako 
doktorand na Ústave manažmentu 
STU v odbore Priestorové plánova-
nie, kde sa tiež venuje téme prie-
myselného dedičstva.  

 Ako ste sa dostali k oblasti 
technických pamiatok a archi-
tektúry?
- Bavili ma odjakživa, to rozho-
dlo. Napokon som išiel študovať 
na trnavskú Strednú priemyselnú 
školu stavebnú. Už vtedy som mal 
pochodené všetky pamiatky v Tr-
nave, venoval som sa aj v rámci 
stredoškolskej odbornej činnosti 
spomínanému návrhu galérie 
v priestore krovu a veží Baziliky 
sv. Mikuláša. Na Fakulte archi-
tektúry sa to prehĺbilo na katedre, 
ktorá sa venuje obnove pamiatok. 
Tam som sa pod vedením docent-
ky Evy Kráľovej venoval témam 
o technických pamiatkach. Po 
ročnej praxi som sa vrátil na Ústav 
manažmentu, ktorého súčasťou 
je priestorové plánovanie. Venu-

jem sa tomu ale z trošku širšieho 
kontextu.
* Prišlo na rad rodné mesto a za-
čali ste viac mapovať stavebné, 
technické a priemyselné pamiatky. 
Prečo sa považuje takáto archi-
tektúra ako keby za menejcennú? 
Neraz sa stavby búrajú bezhlavo, 
bez toho, aby sa výraznejšie pa-
miatkarsky zhodnotili. Typickým 
príkladom je búranie množstva 
priemyselných objektov v širšom 
centre Bratislavy, za čo isto môže 
tlak developerov: Gumon, Kablo, 
časť budov Chemických závodov 
Juraja Dimitrova, pivovar Stein, 
Park kultúry a oddychu. Takto by 
sme mohli pokračovať. Príklady 
by sme našli zaiste aj v Trnave, 
nedávno bola zrovnaná so zemou 
funkčná a zdravá tehlová budova 
niekdajšieho Výskumného ústavu 
kukurice na Trstínskej ceste.
- Väčšinou boli chápané len ako 
účelové stavby slúžiace danej 
výrobe alebo prevádzke. Na ňu 
boli aj navrhované a v porovnaní 
s inými typologickými druhmi, 
ako sú rôzne objekty na bývanie 
(domy, paláce) alebo spoločenské 
stavby (chrámy, divadlá), v nich 
na prvý pohľad nie je až taký 
umelecko-remeselný vklad. Ich 
architektúra bola braná skôr ako 
obal výrobnej technológie, aj keď 
ten dokonale reprezentoval súdo-
bú architektúru. Tu bol pomerne 
dlho problém v oblasti pamiatkar-
skej praxe, keďže tá sa prevažne 
opiera o kunsthistóriu, teda o his-

tóriu umenia. Pri priemyselnom 
dedičstve sa preto akoby nebolo 
o čo oprieť. Počas socializmu 
boli také objekty hlavne účelovou 
záležitosťou. Tým, že kontinuál-
ne fungovali v takmer pôvodnej 
funkcii, nezostával priestor na to, 
aby sa o nich uvažovalo ako o pa-
miatkach. Navyše do nich nebol 
prístup, čím zostávali akosi odtrh-
nuté od povedomia bežných ľudí. 
Pád režimu a divoká privatizácia 
spôsobili, že tieto budovy radi-
kálne prichádzali o svoje aktívne 
využitie. Okrem toho ich často 
sprevádzal akýsi negatívny imidž 
znečisťovateľa prostredia, ktorý sa 
chátraním len prehlboval. Často, 
aj napriek ďalekosiahlej histórii, 
boli brané skôr ako relikt socia-
lizmu, niečo, čo by na tvári mesta 
nemuselo byť. Kým sa ľudia stihli 
spamätať, o niektoré pamiatky 
sme prišli. Tento problém je však 
oveľa širší, súvisí napríklad aj 
s akýmsi poddimenzovaním pa-
miatkových úradov a odborníkov 
v tejto oblasti. Práve v ich rukách 
spočíva ich ochrana. Navyše, 
objekty priemyselného dedičstva 
zväčša stoja kdesi na pomedzí 

Martin Jurčo, foto: autor

Industriálne pamiatky začíname objavovať 
len v posledných rokoch

Mapka technických pamiatok v Trnave je len jednou z aktivít ob-
čianskeho združenia Čierne diery. Jeho členovia sú nadšenci in-

dustriálnej architektúry a priemyselného dedičstva, ktoré sa snažia 
projektom propagovať. Na vydanie pripravili prílohu jedného časo-
pisu so skvostami industriálnej architektúry na Slovensku, spoloč-
ne s umelcami tvoria grafické interpretácie pamiatok, ktoré tlačia 

zvláštnou technikou risografiou a za svoje aktivity získali ocenenie 
Rady mládeže Slovenska Most – projekt roka 2017. Žiaľ, objekty, 
ktoré zmapovali na Gemeri či Horehroní, sú len ruinami bývalých 
fabrík. Aktívnym členom združenia je aj architekt Miroslav Beňák 

a v prípade nášho mesta nenechal nič na náhodu.
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medzi tradičnou, teda historizu-
júcou a modernou architektúrou. 
A preto ochrana industriálnych 
stavieb otvára aj novú tému 
– ochranu modernej architektúry. 
Výskumného ústavu kukurice je 
škoda, keďže išlo vraj o dielo vý-
znamného architekta Emila Bellu-
ša, autora trnavského vodojemu 
a automatického mlynu.
 V poslednom desaťročí sa 
situácia zmenila?
- Myšlienky o ochrane technických 
stavieb pochádzajú ešte zo 70. 
– 80. rokov, no až po roku 2000 
téma začala naberať výraznejšie 
kontúry, keď začali byť tieto stavby 
viac ohrozené. V roku 2008 prebie-
halo systematické mapovanie prie-
myselného dedičstva organizované 
pamiatkovým úradom. No môžeme 
povedať, že až dnes sa začína bu-
dovať skutočné povedomie o hod-
notách priemyselnej architektúry, 
a to aj v očiach laickej verejnosti. 
To je výrazne pozadu oproti od-
borníkom.
 Máme pred sebou prvú lasto-
vičku v Trnave, a to prehľadnú 
mapku technických pamiatok 
Trnavy. Môžeme sa o nich 
v tomto materiáli dočítať viac 
a aj sa prejsť mestom – naozaj 
alebo aj len prstom na mape. 
Snažili ste sa predovšetkým 
predstaviť existujúce objekty.
- Nadviazali sme na koncept, ktorý 
sme vypracovali pri Bratislave ešte 
v spolupráci s Klubom ochrany 
technických pamiatok. Áno, chceli 
sme pripomenúť najmä tie objekty, 
ktoré existujú. Pomysleli sme si, že 
je zbytočné poukazovať na niečo, 
čo zaniklo a vzbudzovať nostalgiu. 
Skôr sme chceli hovoriť o tom, 
čo je zachované. Výnimkou boli 
niektoré objekty sladovní, ktoré 
padli za obeť už skôr, niekedy v 70. 
rokoch, a potom ešte budovy te-
helní na dnešnej Hlbokej ulici. Na 
zaniknuté veci sme vedeli reagovať 
práve pri tehelniach. Tam sme 
poukázali na stopy rýh po ťažbe. 
Tieto dejiny sú tam premietnuté, aj 
keď samotná stavba zanikla.
 Mapu ste pripravili ako cestu 
turistu po meste, ktorý si môže 
všímať takéto pamiatky. Sú však 

tieto objekty prístupné?
- Účelom nášho združenia je aj 
prezentovať priemyselné dedičstvo. 
Mapka slúži najmä na to, aby naň 
upriamila pozornosť. Možno to 
je akýsi predstupeň, že niektoré 
budovy sa sprístupnia. Sú tam 
informácie, ktoré neraz boli ťažko 
zistiteľné, napríklad v známom 
internetovom vyhľadávači. Niektoré 
veci sme korigovali s pracovníkom 
Krajského pamiatkového úradu 
Jánom Čánim, ktorý sa venoval 
stavebným pamiatkam v čase, keď 
sa objekty mapovali. Využili sme 
aj rôzne ročenky, ktoré pripomínali 
výročia podnikov, aj niektoré práce 
spracované na Fakulte architektú-
ry. Prístup do väčšiny objektov nie 
je v súčasnosti možný. Aj keď sú 
nejaké výnimky ako napr. bývalá 
Zvonolejáreň bratov Fischerovcov 
na Dohnányho ulici, v ktorej je 
dnes pizzeria. Ale nechceme až tak 
riešiť otázku prístupnosti pamia-
tok. Ide nám hlavne o upozornenie 
na architektonické a urbanistické 
hodnoty, ktoré sa dajú vnímať 
aj z exteriéru. Sú akýmisi domi-
nantami, ktoré dotvárajú celkový 
urbanizmus a spestrujú architek-
túru mesta. Aj to je silný zážitok. 
Možno, ak poukážeme na tieto 
hodnoty, inšpirujeme aj majiteľov 
a časom sa niektoré stavby sprí-
stupnia.
 Aké je súčasné využitie via-
cerých objektov, ktoré sa ucho-
vali v relatívne pôvodnom stave?  
- Mnohé stavby z mapy sa stále 
využívajú takmer na pôvodný účel. 
Priemyselné dedičstvo nie sú len 
fabriky, ale napríklad aj ich obytné 
časti a administratíva. Tie pria-
mo súviseli s bydliskom a prácou 
zamestnancov podnikov a často 
sú využívané na pôvodný účel. 
Mnohé objekty sú využívané aj 
preto, že sa nezmenil status loka-
lity v rámci územného plánu. Je to 
napríklad oblasť pri Coburgových 
závodoch. To je stále priemyselná 
zóna a nie je teda potreba rapídne 
prestavovať jednotlivé haly. Rázna 
zmena funkcie si vyžaduje často 
väčšie zásahy do objektov, čo bez 
odbornej a kvalitnej práce archi-
tekta nedopadne zväčša dobre. Na 

takéto prestavby v Trnave doplatila 
Treumanova sladovňa, ktorá pri 
konverzii na byty a úpravy v rámci 
výroby prišla o viaceré objekty. 
Najväčšia škoda je strata typických 
dominánt sladovní – komínov 
s plechovými kapucňami, ktoré sa 
vždy krútili podľa vetra.
 Jednou z výnimiek je asi ruš-
ňové depo, o ktorom sa roky 
hovorí ako o stavbe, ktorá čelí 
nájazdom vandalov. Majiteľ 
stavby – Železničná spoločnosť 
Slovensko, ju vedie ako preby-
točný majetok. Môžete pouká-
zaním na kvality a prípadnú 
využiteľnosť tejto stavby niečo 
zmeniť aspoň teoreticky?
- Ohrozené stavby sú hlavne tie, 
ktoré sa nevyužívajú. Našťastie, 
budovy cukrovaru sú pamiatko-
vo chránené, podobne aj ďalšie 
objekty, ktorým hrozilo zbúranie. 
V Trnave je menší developerský 
tlak ako v Bratislave, nie je tu toľ-
ko tých dravých až agresívnych 
investorov, ktorí si chcú vyčistiť 
pozemok na investičné zámery. 
V súčasnosti je najohrozenejšie 
spomínané depo. Je na periférii, 
a aj keď je to stavba z 50. rokov, 
má isté kvality. Priestor nepôsobí 
rušivo a objekt je osadený v peknej 
prírode. Žiaľ, nie je pamiatkovo 
chránený a je označený za ekolo-
gickú záťaž, hrozí jeho likvidácia. 
Na druhej strane, rozširuje sa 
zástavba okolo Kamennej cesty, 
takže táto lokalita sa rozvíjať. Preto 
si myslím, že objekt má potenci-
ál, či už ako vybavenosť pre novo 
vznikajúcu zástavbu, alebo na iný 
účel. Má predpoklad, aby mohol 
byť využitý, povedzme, na rekre-
ačné účely. Veď blízko je Kame-
náč, kúpalisko. Architektonicky je 
zaujímavý, rozdelený na dve časti. 
V jednej je betónové zastrešenie 
s parabolovým prekrytím v podobe 
akýchsi vlniek. To vytvára naozaj 
dojem vĺn, čo istým spôsobom 
evokuje vlny v bazéne. Ak by sa 
tam, napríklad, urobil krytý bazén, 
tak by to s ním vizuálne korešpon-
dovalo. Podobne by tam mohol byť 
aj kultúrny priestor. Nedávno sa 
využíval tak „načierno“ – miest-
ni skejťáci si tam vytvorili rampy 
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a chodili tam jazdiť. Aj to možno 
napovedá, ako by depo mohlo byť 
využité.
 Pripravujete prehliadky, kde 
poukážete na význam budov 
Coburgových závodov, Sessle-
ra, cukrovaru, parných kúpe-
ľov, starej železničnej stanice. 
A takto by sme mohli pokračo-
vať.
- Už tretí rok v Trnave robím spolu 
s Regiónom Tirnavia cyklopre-
hliadky Trnava očami architekta, 
ktoré majú za cieľ prezentovať 
mesto aj z tej novodobej architek-
tonickej histórie a dať na mnohé 
objekty fundovanejší pohľad. 
Štandardná prehliadka, ktorú 
robíme už tretí rok, sa venuje ur-

banistickému rozvoju mesta od 
19. storočia. Poukázali sme na to, 
čo bolo ovplyvnené priemyselnou 
revolúciou. Prešli sme aj do mo-
dernej architektúry a do zásahov 
z obdobia socializmu a vrcholia-
cej moderny. Teraz sme k tomu 
pridružili trasu, ktorá viac sleduje 
práve spomínaný industriál. Počas 
jednej trasy sa všetko nedá vidieť, 
takže je to výsek z celého kontextu. 
Pripravujeme aj cyklus prednášok 
s kultúrnym centrom Malý Berlín 
a OZ Publikum. 
 Ste členom združenia Čier-
ne diery, zastrešujúcim takéto 
projekty nielen v Trnave. Ktoré 
všetky oblasti chcete zmapovať?
- V rámci Trnavy sme sa teraz 

venovali silám a mlynárstvu a fir-
me Pittel a Brausewetter, čo bolo 
prezentované v cykle prednášok. 
Téma industriálu je naozaj ob-
siahla a prirodzene by mohla vy-
ústiť do publikácie o Trnave a jej 
technických pamiatkach. Materiál 
sa zbiera, trávim čas v archíve 
a snažím sa túto tému viac a viac 
dopĺňať a rozvíjať. So združením 
sa však nesústredíme len na Tr-
navu. Venujeme sa prezentácii 
priemyselného dedičstva na celom 
Slovensku. Momentálne sa dokon-
čuje mapa Prešova, pripravuje sa 
Banská Bystrica a Trenčín. Chceli 
by sme postupne vytvoriť mapy 
technických pamiatok všetkých 
krajských miest. 

Fórum pracuje už osem rokov 
s veľkým nasadením i napriek 
tomu, že jeho aktívnych členov je 
stále menej, lebo humor je náročný 
a životu nebezpečný koníček. Tí, 
ktorí vo FH prežili dodnes, od-
hodlane pokračujú, lebo humor je 
exkluzívna forma duševnej činnos-
ti. Nemusí nám priamo roztrhnúť 
bránicu od smiechu, ale pobaviť 
by mal. 
Práve o to sme sa snažili aj v roku 
2017 v našich, už známych, pravi-
delných programoch Rodinné bale-
nie, Makarove máje či Decembrové 
ohne, tiež pri prezentácii vlastných 
kníh alebo kníh našich priateľov. 
Hlavným partnerom projektu je 
Fond na podporu umenia.
Vítame na pôde Knižnice Juraja 
Fándlyho v Trnave humoristov 
z celého Slovenska, napríklad bra-
tov Fedora a Miroslava Vicovcov, 
tvorcov humoristického časopisu 
BUMerang z Košíc, Danielu Kapi-
táňovú s Františkom Jablonovským 
a Deň humoru sme v knižnici oslá-

vili s Milanom Lechanom a Micha-
lom Horeckým. Našimi hudobnými 
hosťami boli Sima Martausová, 
Peter Bonzo Radványi, Pavel Opa-
tovský a Jozef „Laci“ Pagáč, Beata 
Kuracinová Vargová. Zúčastňujeme 
sa aj medzinárodnej prehliadky 
poézie Po stranách Moravy, Hodo-
nín-Smrdáky.
Vráťme sa ale k spomínanému Ro-
dinnému baleniu. Pozývame si doň 
zaujímavých ľudí, ktorí nemusia 
byť rodinne spriaznení, ale vždy 
majú niečo spoločné. V roku 2017 
to boli v programe nazvanom Po-
čujem, vidím, cítim mladí sociálni 
pracovníci Pavol Roman, ktorý nám 
predstavil svoju prácu v občian-
skom združení Nepočujúce dieťa 
a etnológ Juraj Štofej, ktorý pracuje 
s rómskou komunitou v trnavskom 
centre Koburgovo. Prišli veľmi 
ochotne a naozaj mali našim divá-
kom čo predstaviť a porozprávať. 
Iba navonok to vyzerá, že takéto 
témy sú od humoru ďaleko. Ani 
život nie je vždy veselý, ale humor 

dokazuje, že skutočné umenie vie 
vyvolať úsmev na tvári, aj keď je 
človeku ťažko. V tom je jeho sila, 
o to sa snažíme a nejde nám iba 
o lacnú zábavu.
Celý kalendárny rok 2017 minimál-
ne raz do mesiaca sa naši diváci 
mohli tešiť na duchaplné dialógy, 
smiech a skvelých hostí. V no-
vembri sme im pripravili program 
Au, Au, Au (alebo) Všetko o zlate 
s vedeckou pracovníčkou Máriou 
Linkešovou a fyzioterapeutom so 
zlatými rukami Matúšom Albertom. 
Čakajú nás ešte Príbehy decembro-
vých ohňov, tentoraz s Ladislavom 
Hannikerom, príbehy malých aj 
veľkých chlapcov s veľkou fantá-
ziou v predvianočnom čase.
Redaktori často kladú rôznym 
ľuďom otázku, čo je humor. Kto 
má preň zmysel, povie, že to je to, 
čoho má veľa, len to nevie spe-
ňažiť. A ten, kto ho nemá, mal by 
chodiť do Knižnice Juraja Fándlyho 
v Trnave, tam humoru učíme. A za-
darmo! 

Chýba vám humor? Príďte do knižnice, tam 
ho zadarmo vyučujú aj rozdávajú
Mať zmysel pre humor nemusí byť vrodená vlastnosť. Hlavné je, vedieť sa zasmiať sám na sebe, nebáť 
sa straty dôstojnosti, nebrániť sa humoru, naopak, vyhľadávať ho. Fórum humoristov pri Knižnici Jura-
ja Fándlyho v Trnave sa humoru nebráni a o svoju dôstojnosť sa neobáva. 

Eva Jarábková, členka Fóra humoristov, foto: Blažej Vittek 
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Klavírne koncerty Philipa Glassa
Hudobník Fero Király sa po návrate 
z newyorského turné so súborom 
Cluster ensemble opäť púšťa do 
sólového vystupovania na Slo-
vensku. Jeho trnavský koncert sa 
uskutoční v sobotu 2. decembra 
o 20. hodine na Zelenom kríčku. 
Zaznejú dve raritné skladby Philipa 
Glassa– Dance nr. 2 a nr. 4, ktoré 
neboli až do tohto roka, keď ich 
Fero premiéroval v Bratislave, nikdy 
uvedené na Slovensku a málo sa 
hrávajú aj v zahraničí. 
Skladby zložil Philip Glass špeci-
álne pre sólový elektrický organ. 
Obe vznikli koncom 70. rokov a sú 
súčasťou väčšieho cyklu piatich 
tancov, z ktorých ostatné sú určené 
pre väčší ansámbel. Pochádzajú 
z konca Glassovho minimalistické-
ho obdobia a sú medzi poslednými 
dielami, v ktorých Glass pracuje 
s repetitívnym zvukom s minimom 
melódií charakteristickým pre jeho 
rannú tvorbu. Obe skladby majú 
približne 20 minút a hrajú sa vo 
vysokom tempe. Zvuk elektrického 
organu s basovými pedálmi im 
dodáva nadčasovosť.
Skladby z dnešného pohľadu pred-
behli dobu. Je v nich cítiť estetiku, 
s ktorou dnes pracuje klubová elek-
tronická hudba. Na rozdiel od nej 
sú však hrané naživo na jedinom 
klávesovom nástroji a od interpre-
ta vyžadujú obrovské sústredenie 
a precíznosť. Fero Király ich hráva 
na analógovom organe Yahama YC 
45D z roku 1972, na ktorom hrával 
v 70. rokoch aj sám Glass a ktorého 

zvuk tejto hudbe pristane najviac 
– vznikala totiž práve na takýchto 
nástrojoch.
Fero Király sa ranej tvorbe Philipa 
Glassa venuje 4 roky. V minulosti 
sólovo alebo ako súčasť Cluster en-
semble zahral väčšinu dostupných 
diel z tohto skladateľovho priekop-
níckeho obdobia. Mnohé z nich na 
Slovensku aj premiéroval. Niektoré 
zo skladieb, napríklad Music with 
Changing Parts, posledné desať-
ročia nehrával ani samotný Glass. 
Vstupné na koncert je 3 €, pre štu-
dentov a seniorov 2 €.
O čertovi Kolofónovi
Malý Berlín pozýva deti a rodičov na 
divadlo v kaviarni Thalmeiner. Tri 
nedele za sebou vám spríjemníme 
divadlom pre deti, aké ste v Trnave 
ešte nevideli. Nedeľa tesne pred 
Mikulášom 3. decembra o 15.hodi-
ne bude venovaná dobrodružstvám 
čerta Kolofóna v modernom svete.
Predstavenie je potešením pre 
malých aj veľkých divákov. Mix 
čertovských rozprávok, popkultúry, 
divokého západu a romantických 
komédií je receptom na hodinu ne-
opakovateľnej zábavy v spoločnosti 
klasických marionetových bábok.
Hlavný hrdina čert Kolofón to má 
ťažké. Život v pekle totiž nie je len 
z kotla vylizovať. Jeho príbeh do-
spievania môže začať, keď ho pošle 
Lucifer na zem, aby doviedol aspoň 
dve neposlušné deti. Dej dostane 
spád, keď Kolofón stretne Janka 
a Marienku, hyperaktívne deti fičia-
ce na biostrave.
V predstavení divadla Morgonrock 

účinkujú Kristína Rigerová a Peter 
Gärtner. Vstupné je 2 €. Ak chcete 
mať istotu, že sa vám ujde miesto, 
napíšte nám e-mail na adresu 
rezervacie@malyberlin.sk. Ďalšie 
informácie o predstavení nájdete na 
stránke www.malyberlin.sk.
Koncert slovenskej skupiny Tolstoys
Tolstoys sú Ela Tolstova (spev, klá-
vesy), Frederika Camastra (husle), 
Matej Herceg (bicie), Pavol Rehák 
(klávesy) a Michal Smetana (kontra-
bas / basgitara). Ich prvý samostat-
ný koncert sa v Trnave uskutoční 
v piatok 8. decembra o 20. hodine 
na Zelenom kríčku. 
Pätica mladých bratislavských hu-
dobníkov sa dala dokopy len mi-
nulý rok. Kapela hrá zrelo znejúci 
dreampop s prvkami elektroniky aj 
akustickej hudby. Ich single Agapé 
a Right Choice už začiatkom roka 
rozčerili vody slovenskej alternatív-
nej scény. Right Choice sa v hitpa-
ráde Osmička na Rádiu_FM držal 
dokonca vyše osem týždňov.
Debutový album s názvom Botanika 
vydali len nedávno – 13. októbra 
vo vydavateľstve Slnko Records. Na 
debute sa striedajú krehké akustic-
ké pasáže, elektronika, melanchólia 
aj energické rytmy a anglické texty 
sa prelínajú so slovenskými. Neza-
meniteľný hlas a citlivý prejav spe-
váčky Ely Tolstovej si v kombinácii 
s melancholickými indie-popovými 
melódiami, precíznou rytmickou 
sekciou a zaujímavými aranžmánmi 
(husle, klavír, sample) rýchlo získal 
množstvo priaznivcov.
Vstupné je 4 € / 3 € pre študentov. 

December v Malom Berlíne

Táto zaujímavá odborná publiká-
cia vyšla v roku osláv 90. výročia 
založenia knižnice. Zostavovateľka 
publikácie zosumarizovala 2 399 
záznamov novinových a časopisec-
kých článkov, ktoré boli uverejnené 
nielen v regionálnych, ale i v celo-
slovenských novinách a časopisoch, 
v ktorých sa píše o knižnici od roku 

1948 do roku 2016. Články vypove-
dajú o tom, ako sa činnosť a služby 
knižnice pre verejnosť rokmi vyvíjali 
a napredovali. Súčasťou publiká-
cie sú i zaujímavé prílohy. Sú tu 
uvedené dokumenty viažuce sa ku 
vzniku knižnice, kompletný zoznam 
pracovníkov a farebná fotografická 
príloha zachytáva stavebné premeny 

budovy knižnice v čase. Sú tu zverej-
nené i pozdravné listy k 90. výročiu 
založenia knižnice.
Vydanie z verejných zdrojov pod-
poril Fond na podporu umenia. 
Pre záujemcov je publikácia voľne 
prístupná vo výpožičných odde-
leniach pre dospelých a v útvare 
referenčných služieb. 

Mgr. E. Dolníková, Knižnica Juraja Fándlyho 

Najnovšia publikácia Knižnice Juraja Fándlyho 
Najnovším vydavateľským počinom trnavskej knižnice je publikácia pod názvom Napísali o nás... Kniž-
nica Juraja Fándlyho v Trnave 1927 – 2017: výberová článková bibliografia.
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Cyklokros takéhoto kalibru sa 
v Trnave jazdil premiérovo. Okrem 
početného zastúpenia slovenský-
mi klubmi naň prišli dospelí a ju-
niori z Belgicka, Česka, Maďarska, 
Poľska a Rakúska. Škoda len, že 
kruté poveternostné podmienky 
komplikovali situáciu všetkým. 
Jazdcom, organizátorom, delego-
vaným činovníkom i najvernejším 
priaznivcom. Najmä ranný dážď 
a neskôr aj víchrica pokazili celko-
vý dojem.
Z obsiahlej výsledkovej listiny 
nedeľného športového festivalu 

v trnavskom teréne uveďme as-
poň najrýchlejšie trojice hlavných 
súťaží, v ktorých súperili aktéri 
o body do rebríčka 2. kategórie 
Medzinárodnej cyklistickej únie 
(UCI / C2). Muži (28 štartujúcich): 
1. Martin Haring (58:41 min), 2. 
Juraj Bellan (obaja Dukla Banská 
Bystrica, +22 s), 3. Šimon Vozár 
(Firefly, +47 s). Ženy (17 štartujú-
cich): 1. Nadja Heigl (Rakúsko, 39:
50 min), 2. Janka Keseg Števková 
(Outsiterz, +22 s), 3. Elizabeth 
Ungermanová (ČR, +1:08 min). 
Juniori (28 štartujúcich): 1. Balázs 

Vas (Maďarsko, 37:00 min), 2. 
Lukáš Kubiš (ŠK Železiarne Pod-
brezová, +35 s), 3. Erik Fetter 
(Maďarsko, +54 s). 
Celodenné preteky s centrom na 
Čajkovského ulici boli zároveň 
šiestou časťou Slovenského pohá-
ra. Príležitosť na rýchlom okruhu 
so zaujímavými pasážami v kop-
coch staničného parku dostali 
všetky vekové kategórie, od žiactva 
po veteránov. Technickú realizáciu 
časovo náročného rozpisu mal pod 
palcom skúsený štáb z CK Olym-
pik Trnava, ktorý na cyklistickej 

Jaroslav Lieskovský, foto: Marián Bartoš

Na Prednádraží prvý raz o body UCI
Svetový pohár Medzinárodnej cyklistickej únie z programu C2 poznačila víchrica

Názov autor prebral zo známej 
Kraskovej básne Baníci, a úryvok 
z tejto básne, upravený redukciou 
textu, tvorí motto: (démon kýs’ 
škaredý / chvost vlečúc po zemi / 
o zlate hovoril / za podpis jediný/ 
miesto Boha sa zmiluje nad nami).
Časové rozmedzie medzi jednotli-
vými knižnými vydaniami (V šere 
ticha 2003, Sedem textov 2008), 
ako aj vývoj textu Démon kýs’ 
škaredý, ktorého verzie vznikali 
medzi rokmi 2008 a 2015, sved-
čia o autorskej zodpovednosti 
a sebakritickosti. Prvý text vznikol 
počas pobytu na Kréte (Minotau-
rus) a postupne bol dopĺňaný, 
menený, aktualizovaný. 
Viaceré charakteristiky textu 
svedčia, že autor v minulosti 
orientoval svoju tvorbu na tzv. 
„umelú poéziu“, (dnes označo-
vanú „experimentálna poézia“), 
hľadajúcu nové svety literárnej 
aj výtvarnej tvorby, nové spô-
soby štúdia a zobrazenia sveta 

a jeho problémov, nové vzťahy 
a obsahy v písme, slove, vete, 
texte. Odkazom na toto obdo-
bie je podtitul textu Démon kýs’ 
škaredý, – poznámky pre napí-
sanie básne naznačujúci, že pre 
autora ide o „otvorený text“ a nie 
definitívnu báseň. Odkazom je 
aj používanie úryvkov cudzích 
textov, rozhovorov počutých 
i predpokladaných, informácií 
skutočných aj neskutočných, 
ako aj v poézii nezvyklé využíva-
nie „poznámky pod čiarou“, kto-
ré si autor osvojil z publikovania 
odborných textov. Poznámky 
významne obohacujú text o no-
vý obsahový rozmer.
Démon kýs’ škaredý je kompo-
novaný v troch častiach, obsa-
hovo samostatných, ale nad-
väzujúcich na danú tému. Prvá 
časť je autorovým viacvrstvovým 
pohľadom na súčasný svet a je-
ho narastajúce problémy (tsu-
nami zaplavili bibliotéky / červy 

hackerov zmazali databázy / al-
zheimerove choroby zničili našu 
pamäť / klesáme do zabudnutia 
/...). V závere autor naznačuje 
aj iné, duchovné chápanie sveta 
(motív starenky s ružencom), 
keď v druhej časti prosí „Stvo-
riteľa, Večného a Vševládneho, 
Boha zľutovného“, aby medzi 
zachránené národy prijal aj Slo-
vienov, ktorí krstom prijali Slovo, 
a treťou je krátka slovienska 
modlitba (krleš / volali otcovia 
naši / krleš, krleš...). Východisko 
pre budúcnosť súčasného sveta 
autor nachádza v návrate ku 
kresťanským koreňom. Z tohto 
pohľadu môžeme hovoriť o poé-
zii duchovnej.
Text Démon kýs’ škaredý bol 
písaný „na čítanie“, ale autorský 
prednes v Zrkadlovej sále Diva-
dla Jána Palárika v roku 2009 bol 
prijatý s pozornosťou publika 
a odmenený potleskom, ako aj pri 
uvedení knižky Démon kýs’.  

Démon kýs’ Bohumila H. Chmelíka
Treťou publikáciou Bohumila H. Chmelíka je knižný titul nazvaný Démon kýs’. Publikácia charakteru 
bibliofílie vyšla vo vydavateľstve Tirna v grafickej úprave Jozefa Šelestiaka v limitovanom náklade, sto 
kusov je číslovaných a podpísaných autorom. V knihe je vložená reprodukcia autorovej koláže voľne 
ilustrujúca názov knihy. Uvedenie knihy s autorským prednesom sa konalo v západnom krídle radnice 
v rámci cyklu Včera, dnes a... v marci 2017. S literárnou reflexiou vystúpil Pavol Tomašovič, gitarové 
skladby a pieseň Cudzí popevok na slová autora predniesol Štefan Slezák.

S. B.
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Halová sezóna v najpopulárnejšej 
loptovej hre je tu. Trnavská nádiel-
ka býva každoročne pestrá. Patria 
do nej aj turnaje mužov. O pozva-
niach z kategórie výkonnostného 
i masového futbalu sa zmienime 
podrobnejšie. Obe uvedené akcie 

mali pred rokom veľkú divácku 
návštevu. Milovníci koženej lopty 
totiž v úvodnom mesiaci nového 
roku pravidelne prichádzajú do 
hľadiska MŠH na Rybníkovej aj zo 
širokého regiónu. Pohár predsedu 
trnavského ObFZ 2018 osloví skal-

Jaroslav Lieskovský, foto: Marián Bartoš

Jubilejný memoriál rozhodcov 
Pohár predsedu Oblastného futbalového zväzu sa bude hrať na 
umelom trávniku

Šport v skratke
 KRASOKORČUĽOVANIE 
– Mestský zimný štadión privítal 
začiatkom novembra účastníkov 10. 
ročníka medzinárodných pretekov 
Tirnavia Ice Cup. Do sveta piruet 
pozvali divákov juniorské a žiacke 
súboje. V rámcovej časti súťažili 
mladšie a staršie nádeje o bodové 
zápisy do Slovenského pohára. Zo 
záplavy výsledkov uveďme naj-
staršie vekové kategórie. V početne 
obsadenej súťaži junioriek si pr-
venstvo z trnavského ľadu odniesla 
Anna Litvinenková (Veľká Británia). 
Najlepšia Slovenka, Nina Letenay-
ová, skončila štvrtá. Medzi chlap-
cami získal víťaznú šerpu český 
krasokorčuliar Filip Ščerba. Jediný 
slovenský junior v štartovom poli, 
Jakub Kršňák, obsadil bronzový 
stupienok.
 LAKROS – Areál Lokomotívy 
na Družbe bol dejiskom Final four 
Slovenskej lakrosovej ligy 2017. Do 
nášho starobylého kráľovského 
mesta pricestovali dva tímy z Brati-
slavy (Tricksters a Bats), po jednom 
z Prievidze a zo Skalice. Záverečný 
turnaj najvyššej súťaže v prastarej 
indiánskej hre mal na starosti Špor-
tový klub lakrosu Trnava Sabers, 
ktorý sa teda do vrcholu sezóny ne-
prebojoval. V súperení elitnej ligovej 
štvorice si majstrovský titul odniesli 
obhajcovia prvenstva, kolektív 
Bratislava Tricksters. Situáciu im 
uľahčili Prievidžania, ktorí po veľkej 
maródke zo sobotného semifinále 
nenastúpili na nedeľné finále.
 DŽOGING – Bežecká rodina si 
10. novembra pripomenula zrod 
Trnavskej hodinovky pre neregis-
trovaných, prvej na Slovensku. 
Založila ju dvojica Marián Papiernik 
– Jaro Lieskovský. Zmoknutý debut 
na škvarovej dráhe atletického šta-
dióna TJ VŠ sa vtedy stala korisťou 
Petra Líšku (Atómové elektrárne 
Jaslovské Bohunice, 16 615 m), Pavla 
Minicha (kategória od 40 rokov, TJ 
SZM Fortuna Trnava, 15 480) a iba 
pätnásťročnej Ľubice Horváthovej 
(Skloplast Trnava, 12 820). Neskôr 
sa v priebehu roka behali tri hodi-
novky – jarná, letná, jesenná. Po 
presťahovaní 60-minútovky z Pred-

Jozef Šmidovič (vľavo) rozhoduje futbalové duely doteraz. V strede je Tibor Santa, vpravo 
Rudolf Frič.

scéne účinkuje rovné štvrťstoročie. 
Predsednícku taktovku v klube drží 
od samého začiatku nepoddajný 
Bohuslav Kujovič. Premiantov tr-

navskej Grand Prix 2017 dekoroval 
vedno s Petrom Privarom, prezi-
dentom Slovenského zväzu cyk-
listiky. 

Cyklokrosové preteky na konci staničného parku patria v ostatných rokoch už neodmysliteľne 
k športovému koloritu Trnavy.

šport
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So starým rokom sa načim rozlúčiť 
úsmevne. A tak z herbára spo-
mienok vyberme zábavné epizódy 
o nezabudnuteľných kolegoch. 
Kniha ich života sa už dávnejšie 
zatvorila, no v pamäti nám zostala 
hŕba všakovakých príhod. Naprí-
klad tieto.
František Matulányi a Milan Jurina 
pracovali v šesťdesiatych rokoch 
spolu v Trnavskom hlase. Skôr 
menovaný žurnalista s pôžitkom 
chodil moderovať do Piešťan mo-
tocyklovú Cenu Slovenska, chýrne 
medzinárodné preteky s hlavnou 
zónou na tamojšom letisku. Medzi 
jeho obľúbencov patril domáci re-
prezentant Eduard Bertoli. „Edko, 
ešte pridaj, veď tridsaťdvojka je ti 
v pätách,“ hrmel Matulányiho hlas 
z komentátorskej veže. Podobným 
štýlom burcoval v rachote kapoto-
vaných strojov aj ďalších jazdcov. 
Jurina sledoval dramatické súboje 
odvážnych mužov z novinárske-
ho sektoru pod vežou. „Feri, veď 
počkaj,“ šibalsky sa usmial. O svo-
jom redakčnom kolegovi totiž ve-
del, že nevlastní vodičský preukaz. 
Niekoľko dní po Cene Slovenska sa 

Jurina ponúkol Matulányimu, vraj 
ho po skončení roboty môže od-
viezť na motorke domov, do Pieš-
ťan. „Jej, Milan, som rád, že pôjdeš 
tým smerom, mám totiž doma 
ešte nejaké vybavovačky,“ privítal 
ochotný návrh. To ešte netušil, že 
Jurina sa v rýchlej jazde priam vy-

žíval. Aj tak bolo. Hneď za Trnavou 
sa začala Jurinova divoká lekcia. 
Tandemista sa doňho zakvačil sťa 
kliešť. Po niekoľkých kilometroch 
zastali. Hrozilo totiž, že spolujaz-
dec zoskočí z motorky. „Milanko, 
z Leopoldova do Piešťan už radšej 
pôjdem vlakom,“ utieral si spote-

Jaroslav Lieskovský, foto: Jozef Šelestiak

Novinárske paberky silvestrovskou optikou
Motocyklová lekcia odvážnemu moderátorovi aj futbalové stretnutia storočia s burčiakovou štafetou

V apríli sme si pripomenuli nedožité osemdesiate piate narodeniny Milana Jurinu (prvý 
zľava). Medzi jeho koníčky patrilo aj telovýchovné dianie rôzneho druhu. Športovo-zábavné 
popoludnia pre novinárov a polygrafov nevynímajúc.

nádražia do areálu Slávie už vytr-
valci mali možnosť konfrontácie na 
conipurovom ovále.
 JUBILANT – Trnavčan Karol 
Pacek, bývalý atlét Slávie a v súkro-
mí pokračovateľ tamojšej rodinnej 
dynastie chýrnych pernikárov, sa 
14. novembra 2017 zaradil medzi 
šesťdesiatnikov. Voľakedajší zve-
renec úspešného trénera Antona 
Hajmássyho patril v druhej polovici 
sedemdesiatych a začiatkom osem-
desiatych rokov medzi popredných 
slovenských bežcov na stredné 
a dlhé trate. Spomeňme aspoň jeho 
2. miesto v Malom košickom mara-
tóne 1975, alebo pozoruhodný čas 
3:52,2 min na 1 500 metrov (dote-
rajší oddielový rekord), ktorý zabe-
hol 3. júna 1977 na bratislavskom 
tartane. V športovom rozlete ho 
pribrzdila operácia kolena.  (lies)

ných v nedeľu 7. januára. Podľa 
informácie, ktorú nám poskytol 
sekretár zväzu Emanuel Cunin-
ka, podujatie je tradične určené 
najlepším tímom jesennej časti 
všetkých oblastných súťaží. Pu-
tovnú trofej si pred rokom odniesli 
Špačince. V záverečnej dráme 
získali skalp Bieleho Kostola (4:
3). Terajší počet prvý raz zvýšia na 
desať klubov. Celodenný futbalový 
maratón v mestskej športovej hale 
sa bude hrať na umelom trávniku 
od pol deviatej do osemnástej ho-
diny. 
Dlhoroční futbaloví rozhodcovia 
Peter Kubina a Marián Šmidovič 
odišli z tohto sveta priskoro. Mali 
iba 46 a 43 rokov. Kamaráti však 
na nich nezabúdajú. Jozef Šmido-
vič, Mariánov brat, pre Novinky 

z radnice povedal, že šesťčlenné 
obsadenie spred roka zostane 
nezmenené. Rovnako aj časový 
program. Zápasový kolotoč 20. 
dejstva sa naplno rozkrúti na pravé 
poludnie. Publikum akiste uvidí 
zaujímavé merania síl, veď účasť 
prisľúbili aj lanskí finalisti Dynamo 
Malženice (víťaz) a Iskra Borčice. 
Zainteresovaní vedia, že ide o tímy, 
ktoré v jesennej časti mútili vodu 
na čele štvrtej a tretej ligy. 
„Bude mi potešením, ak na jubilej-
ný ročník nášho memoriálu príde 
toľko divákov ako pred rokom. 
Spolu s nimi hodláme opäť raz 
pripraviť dôstojné športovo-spolo-
čenské popoludnie. Peter a Marián 
si podobnú spomienkovú poctu 
a pietu akiste zaslúžia,“ dodal J. 
Šmidovič.  

šport
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Pohyb je život. Masové bežec-
ké dianie nevynímajúc. Džoging 
zdravia už v Trnave zapustil hl-
boké korene. Premiérovo v polo-
vici decembra 1970, keď sme na 
Prednádraží novátorsky premenili 
vysokoškolské nápady na úvodné 
dejstvo Behu priateľstva. Telový-
chovný strom postupne košatel. 
Slovenský Rím sa v ďalšom období 
stal z metodického hľadiska celo-
slovenským centrom bežeckého 
hnutia. Ouvertúra Zimného behu 
zdravia mala zelenú 26. decem-
bra 1980 a medzi desiatkarmi bol 
najrýchlejší Jozef Stacho z domá-
ceho Agrostavu. Postupne pribudli 
ďalšie dve časti, na Nový rok a na 
Troch kráľov. Hoci počasie bývalo 
všelijaké, doteraz ešte žiaden diel 
trilógie nepauzoval. Široká obľuba 
rekreačného súťaženia na dlhé tra-
te trvá v našom starobylom meste 
doteraz. Tiež počas sviatočných 
dní ponúknu tamojší organizátori 
trojdielnu konfrontáciu v maratón-
kach. Zapojiť sa do nej môžu všetci 
záujemcovia, bez rozdielu veku či 
výkonnosti. Hlavnú usporiadateľ-
skú rolu si opäť zoberú na plecia 
slávistickí atléti. Podľa informácie, 
ktorú poskytol Novinkám z radnice 
hlavný rozhodca Ondrej Puškár, 
Trnavská bežecká trilógia bude 

mať už odskúšané libreto. Začne 
sa v utorok 26. decembra o 11.00 
h 38. ročníkom Zimného behu 
zdravia (rámcových 3,9 km a hlav-
ných 10 km). Pokračovať bude 
v pondelok 1. januára 2018 o 14.00 
h 31. edíciou TNB aj Memoriálom 
Ladislava Kmeča, spoluzakladate-
ľa tohto podujatia. Na dospelých 
čaká 6 km. Ešte predtým, od 13.45 
h, absolvuje žiactvo jeden mestský 
okruh o dĺžke 1,5 km. Výnimoč-
ný bežecký seriál tohto druhu 
v SR vyvrcholí v sobotu 6. januára 
o 11.00 h 19. kapitolou Trojkráľovej 
šestky (6 km). Prvá a tretia osla-
va pohybu, prevažne krosová, sa 
pobeží v areáli Slávie, prostredná 
pozve účastníkov do historickej 
časti Trnavy, s centrom na Trojič-
nom námestí. Keďže pôjde najmä 
o džoging, chýbať nemôže ani 
pretekárska zvyklosť, tombolové 
žrebovanie vecných cien. Novoroč-
ný beh, navyše, prichystá pódiové 
dekorovanie všetkých vypísaných 
kategórií.
Súťaživých záujemcov zaradia 
usporiadateľskí činovníci po ab-
solvovaní všetkých troch častí aj do 
celkového poradia. Pripomeňme si 
konečnú podobu Trnavskej bežec-
kej trilógie 2016 / 2017 na medai-
lových priečkach. Muži: 1. Michal 

Puškár (rok narodenia 1986, Atle-
tický klub AŠK Slávia Trnava, súčet 
redukovaných umiestnení 3), 2. 
Andrej Orlický (1977, Triatlon Team 
Trnava, 6), 3. Daniel Medvecký 
(1975, BK Viktoria Horné Orešany, 
9). Ženy: 1. Renáta Šikulová (1993, 
Karpatskí vlci Pezinok, 3), 2. Dag-
mar Vargová (1981, AK Bojničky, 6), 
3. Jana Genčurová (1974, Ružindol, 
9). Kto sa na Troch kráľov 2018 
poteší pri záverečnom dekorovaní 
z rovnakých bežeckých pôct?  

Jaroslav Lieskovský, foto: Petra Bašnáková

Sviatočná trilógia v maratónkach
Bežecký ruch v priesečníku rokov sa začne na Štefana, pokračovať bude prvého januára Memoriálom 
Ladislava Kmeča a bodku dá Trojkráľová šestka

Malá bežecká fanúšička

né čelo. „Feri, iba som chcel, aby 
si aspoň trochu spoznal pocity 
pretekárov, ktorí si to šinú po 
asfaltovom okruhu takmer dvesto-
kilometrovou rýchlosťou. My sme 
teraz išli iba stovkou,“ vysvetlil 
Jurina. Pri ďalšej Cene Slovenska 
už Matulányi prenechal komentá-
torskú rolu inému spíkrovi. Mnohí 
v štábe nevedeli pochopiť, prečo 
po dlhých rokoch tak učinil.
Novinárska obec v regióne sa 
pospolu vedela zrelaxovať aj pri 
futbalových stretnutiach storočia. 
Športovo-zábavné popoludnia Tr-
navského hlasu bývali v okolitých 
dedinách jesennou samozrejmos-

ťou takmer dve desaťročia. Milan 
Jurina (* 3. apríl 1932 Gáň – † 
9. máj 2000 Trnava), dlhoročný 
šéfredaktor okresného týžden-
níka, bol svojou nekonfliktnou, 
kamarátskou povahou výborným 
manažérom. Bavili sa aktéri na 
ihrisku aj vždy početná divácka 
kulisa. Šoumenov sme v zostave 
a realizačnom tíme mali viacerých, 
no nezastupiteľný post jednotky si 
pravidelne vyárendoval Alino Ma-
tejkovič, známy aj ako ochotnícky 
herec zo súboru na Kopánke. Do 
svojho humorného hrnca vždy 
vedel namiešať tie správne ingre-
diencie. Pri septembrovom telo-

výchovnom príspevku k oslavám 
Dňa tlače zvykol prekvapiť najmä 
originálnym výstrojom. V Dechti-
ciach dokonca vybehol na trávnik 
s korčuľami na nohách, s chrá-
ničmi a prilbou. Vraj sa domnie-
val, že pod horami by už mohlo 
mrznúť. Večne vysmiaty polygraf 
však mal najradšej polčasovú šta-
fetu. Namiesto kolíka si bežci pri 
nej podávali fľašu s burčiakom. 
V sprievodnej disciplíne však 
štafetová zostava All stars teamu 
TH zvykla ťahať za kratší koniec, 
keďže finišman Alino pravidelne 
vyprázdnil obsah fľaše ešte pred 
cieľovou métou. 
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V prvom z nich (od jeho usporia-
dania uplynulo 105 rokov) vyhral 
A. Rubinstein (* 12.10. 1882 – 
14.3. 1961), ktorý prehral len jednu 
partiu a obsadil prvú priečku s 2,5 
bodovým náskokom pred svojím 
premožiteľom v nasledujúcej par-
tii. V náročnom systéme „Benoni“ 
sa bielemu nevydarilo otvorenie.
Akiba Rubinstein – Rudolf Spiel-
mann (Piešťany 1912):
1.d4 c5 2.d5 (2.d:c5 e6 3.Jc3 S:
c5 4.Je4 Jf6 5.J:c5 Da5+ 6.Dd2 D:
c5 7.Dg5 D:g5 8.S:g5 Je4 9.Jf3 0-

0 10.Sh4 Jc6 11.e3 d5 12.Vc1 Sd7 
13.Se2 Vfc8 14.0-0 Ja5 15.Vfd1 
Se8 16.c4 J:c4 17.S:c4 V:c4 18.V:
c4 d:c4 19.Vd8 V:d8 20.S:d8 Sc6 
=/+) 2. - d6 3.c4 g6 4.e4 (O 16 
rokov neskôr zvolil Akiba iné 
pokračovanie: 4.g3 Sg7 5.Sg2 Jf6 
6.e4 0-0 7.Je2 Jbd7 8.f4 Jb6 9.Dc2 
e6 10.0-0 e:d5 11.c:d5 Ve8 12.Jbc3 
Sg4 13.h3 S:e2 14.J:e2 De7 15.Jc3 
Jh5 16.Kh2 S:c3 17.b:c3 Jf6 18.c4 
J:e4 19.Sb2 h6 20.Vae1 f5 21.g4 
Kh7 22.g:f5 23.Vg1 Vg8 24.S:e4, 
Rubinstein vs. Mieses 1:0, Bad 

Kissingen 1928) 4. -  Sg7 5.Sd3 e6 
6.Jc3 Je7 7.Jge2 e:d5 8.e:d5 (8.c:
d5 0-0 9.0-0 a6 10.a4 Jd7 11.Jg3 
Je5 12.Se2 f5 13.f4 Jf7 14.Se3 f:
e4 15.Jg:e4 Jf5 16.Sf2 Sd7 17.Sc4 
Db6 18.Db3 D:b3 19.S:b3 b5 20.a:
b5 a:b5 21.Vfe1 Jd4 22.V:a8 V:a8 
23.Sd1 b4 =/+) 8. - Jd7 9.f4 (9.0-
0 0-0 10.Sg5 Je5 11.Jg3 h6 12.Sf4 
Ve8 13.S:e5 S:e5 14.Dd2 Kg7 15.f4 
Sd4+ 16.Kh1 f5 =) 9. - Jf6 10.Jg3 
h5 11.0-0 h4 12.Jge4 J:e4 13.S:
e4 Sd4+ 14.Kh1 Jf5 15.S:f5 S:f5 
16.Ve1+ Kf8 17.Df3 (17.h3 S:c3 

Spomienka na dva takmer zabudnuté 
šachové turnaje v Piešťanoch
Kedysi veľmi populárne šachové turnaje v kúpeľných mestách sveta mali veľmi peknú tradíciu aj na 
Slovensku. Riaditelia kúpeľov im takýmto spôsobom robili reklamu a popularitu, ale aj šachisti si tu 
mohli liečiť rôzne svoje choroby. Prišlo sa tiež pozrieť veľa divákov i novinárov. V neďalekom meste 
„barlolamača“ (liečivé účinky termálnej minerálnej vody a sírneho bahna boli prvýkrát popísané lekár-
mi v 14. storočí) sa konali dva turnaje (r. 1912 a 1922) s účasťou popredných vtedajších šachistov z ce-
lého sveta. Pripomenieme si ich tromi vybranými partiami

Gorazd Kollárik

Jaroslav Lieskovský

Aj koniec roka v znamení športu
Dvadsiata ôsma Predsilvestrovská futbalová šou, tridsiata piata Silvestrovská cena v hode bremenom

Naše slobodné kráľovské mesto má 
najstarší turnaj v halovom futbale 
na Slovensku. V roku, keď Anton 
Malatinský oslávil sedemdesiate 
narodeniny, s novinárskym kole-
gom Mikulášom Rožňákom sme mu 
dodatočne pripravili darček v podo-
be Predsilvestrovskej futbalovej šou. 
Plné hľadisko mestskej športovej 
haly aplaudovalo na sklonku de-
cembra 1990 slávnemu jubilantovi 
aj známym aktérom. Nezabudnu-
teľné gala predstavenie im na palu-
bovke ponúkli internacionáli z troch 
krajín. Viacerí mali na svojom konte 
desiatky reprezentačných štartov 
v A-mužstvách ČSSR, Rakúska 
a Maďarska. Pohár primátora mesta 
Trnavy si z prvého ročníka odniesli 
domáci bílí andeli. Odvtedy sa PFŠ 
hrá pravidelne, v jednom prípade aj 
vonku, na ihrisku Lokomotívy.
Dvadsiate ôsme dejstvo dostane 
priestor v piatok 29. decembra. 
Keďže pôjde o pracovný deň, riadi-
teľstvo turnaja posunulo začiatok na 

16.00 h. Ostatný primát príde obha-
jovať Slovácká Slavia Uherské Hra-
diště. V troch dueloch na 2 x 20 mi-
nút sa divákom predstavia aj bývalí 
prvoligisti Spartaka Trnava a Dukly 
Banská Bystrica. Jednu z prestávok 
trojhodinového podvečera vyplní 
rámcový zápas spartakovských 
žiakov. „Ani teraz sme nezabudli na 
dekorovanie jubilantov. Naše po-
zvanie majú traja sedemdesiatnici, 
dlhoročný spartakovský funkcionár 
Stanislav Šimko i päťnásobní majstri 
Československa, európsky šampión 
z júna 1976 Karol Dobiaš a Alojz 
Fandel. Štvrtým oceneným bude 
šesťdesiatnik Vladimír Ekhardt,“ 
prezradil M. Rožňák.
Tiež ďalšie športové podujatie na 
rozlúčku so starým rokom je z ka-
tegórie výnimočných. Atletický klub 
AŠK Slávia Trnava chystá v spo-
lupráci s mestským magistrátom 
Silvestrovskú cenu v hode breme-
nom. Náčinie má hmotnosť 10,5 kg. 
Tradičná koncoročná súťaž pridá do 

svojej kroniky tridsiaty piaty zápis. 
Stane sa tak v sobotu 30. decembra 
so začiatkom o 10.00 h v novom 
vrhačskom sektore. Usporiadateľ-
ský štáb i tentoraz vedú manželia 
Charfreitagovci. Okrem popredných 
atlétov dostanú možnosť otestovať 
sa v tejto atypickej disciplíne aj re-
kreační záujemcovia. 
Poradie v 34. edícii – muži: 1. Mar-
cel Lomnický (VŠC Dukla Banská 
Bystrica, 38,95 m) – piaty kladivár 
OH 2016 v Riu de Janeiro, 2. Libor 
Charfreitag ml. (Slávia Trnava, 
38,11), 3. Karol Končoš (VŠC Dukla, 
35,04); ženy: 1. Patrícia Slošárová 
(VŠC Dukla, 15,75), 2. Eva Charfrei-
tagová ml. (Slávia Trnava, 14,27), 3. 
Nikola Ganobčíková (TJ Orava Dol-
ný Kubín, 12,62; muži od 40 rokov: 
1. Roman Bachratý (Slávia Trnava, 
21,35), 2. Jozef Osadský (Dolný 
Kubín, 19,81), 3. Anton Orlík (ČR 
/ Hodonín, 18,45),... 7. Ján Malek 
(Zavar) 10,39 – účastník všetkých 
34 ročníkov. 

športšport
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18.b:c3 Kg7 19.Sd2 Dd7 20.Kh2 
Vae8 21.Db3 Se4 22.Kg1 Ve7 
23.Db5 Df5 24.Ve2 Vhe8 25.Vae1 S:
g2 26.V:e7 V:e7 27.K:g2 V:e1 28.S:
e1 De4+ 29.Kf2 D:f4+ 30.Kg2 De4+ 
31.Kf2 Df4+ =) 17. - h3 18.g3 Dd7 
19.Sd2 Sg4 20.Df1 Df5 21.Vac1? 
[Pravdepodobne prehrávajúci ťah. 
Lepšie bolo: 21.Je4! Dh5 22.Jg5 (22.J:
d6?? Sf3+ 23.D:f3 D:f3 mat) 22. 
- Sf5 23.Sc3 S:c3 24.b:c3 f6 25.Je4 
S:e4+ 26.V:e4 Ve8 27.Dd3 Vh7 
28.Ve6 Vhe7 29.Vae1 Dg4 30.V:e7 
V:e7 31.V:e7 K:e7 32.Kg1 Kf7 33.Kf2 
s pravdepodobnou remízou.] 21. 
- Kg7 22.Se3 Sf6 23.b3 Vhe8 24.Sf2 
(24.Jb5 Vad8 25.Kg1 a6 26.Jc3 Vd7 
27.Sf2 Vde7 28.V:e7 V:e7 29.a3 Kg8 
30.Se1 V:e1 31.D:e1 Dd3 32.Je4 
Sd4+ 33.Jf2 Se2 34.Vc3 De4 35.Df1 
S:f1 -+) 24. -  Sf3+ 25.Kg1 Sg2 26.V:
e8 S:f1 27.V:a8 Dd3 28.Ve8 Df3 
29.K:f1 Dh1+ 30.Sg1 Dg2+ 31.Ke1 
D:g1+ 32.Kd2 D:h2+ (33.Ve2 D:g3 
34.Je4 D:f4+ 35.Kc2 Dg4 36.Kd2 
h2 37.Vh1 Se5 38.Vee1 Sf4+ 39.Kc3 
Df3+ 40.Kb2 Dg2+ 41.Kb1 f5 42.Jc3 
Sd2 -+; 33.Je2 Dg2 34.Vg1 D:g1 35.J:
g1 h2 -+) 0:1

Druhý turnaj (od jeho usporia-
dania uplynulo 95 rokov) sa hral 
ako Memoriál Júliusa Breyera (* 
1893 – 1921), významného ša-
chistu minulého storočia, ktorý 
hral v Piešťanoch v r. 1912, ale 
medzitým veľmi mladý umrel. 
Riaditeľom turnaja bol vtedajší 
riaditeľ kúpeľov Ľudovít Win-
ter (* 1870 – 1968), ktorý prežil 
všetkých účastníkov, lebo sa 
dožil takmer sto rokov. Vybrali 
sme ako ukážku jednu víťaznú 
partiu budúceho majstra sveta A. 
Aljechina (* 1892 – 1946), ktorý 
sa umiestnil v turnaji na druhej 
a tretej priečke spolu so Spiel-
mannom s pol bodovou stratou 
za víťazom J. Bogoljubovom. Už 
hneď v otvorení (D02 – dámskym 
pešiakom s 2.Jf3) H. Wolf dovolil 
svojmu súperovi vytvoriť si po-
stúpeného izolovaného pešiaka 
v strede šachovnice, ktorý mu 
bránil vo vývine figúr, čo sa mu 
nakoniec stalo osudným, lebo aj 

v ďalších ťahoch nehral presne.
Alexander Aljechin – Heinrich 
Wolf (Piešťany 1922):
1.d4 d5 2.Jf3 c5 3.c4 c:d4 (3. - d:
c4 4.d5 e6 5.Jc3 e:d5 6.D:d5 D:
d5 7.J:d5 Sd6 8.e4 Jc6 9.S:c4 Jge7 
10.0-0 Sg4 =; 3. - e6 4.c:d5 e:d5 
5.Jc3 Jc6 6.g3 Jf6 7.Sg2 Je4 8.0-0 
Se7 9.d:c5 J:c3 10.b:c3 S:c5 11.Je1 
Se6 12.Jd3 Da5, Rubinstein vs. 
Leonhardt, San Sebastian 1912) 
4.c:d5 Jf6 (4. - Da5+ 5.Dd2 D:d5 
6.Jc3 Da5 7.J:d4 Jf6 8.e3 g6 9.Sc4 
Sg7 10.0-0 0-0 11.De2 Jbd7, Ru-
binstein vs. Mieses, Frankfurt 
1909) 5.J:d4 a6? (5. - J:d5! 6.e4 
Jf6 7.Jc3 e5 8.Sb5+ Sd7 9.Jf3 S:b5 
10.D:d8+ K:d8 11.J:b5 Jc6 12.Sg5 
Sb4+ 13.Ke2 Ke7 14.Jc7 Vad8 
15.Vhd1 V:d1 16.V:d1 Sa5 17.Jd5+ 
Ke6 18.J:f6 g:f6 19.Se3 Vg8 20.Sc5 
Sc7 21.g3 a6 =) 6.e4 J:e4 7.Da4+ 
Sd7 8.Db3 Jc5 9.De3 g6?! (9. - e6 
10.Sc4 De7 11.d:e6 J:e6 12.0-0 J:
d4 13.D:d4 Jc6 14.Dc3 Jd8 15.Ve1 
Je6 16.Sd5 Vc8 17.Dg3 Sc6 18.Sg5 
Dd7 19.S:e6 f:e6 20.Dg4 Sc5 
21.D:e6+ D:e6 22.V:e6+ Kf7 +/=; 
9. - Sc8?! 10.Jc3 Jcd7 11.Se2 Jf6 
12.0-0 J:d5 13.J:d5 D:d5 14.Vd1 
Da5 15.Sd2 Dc7 16.Vac1 Jc6 17.J:
c6 b:c6 18.Sc3 Db7 19.Sf3 Sd7 
20.V:d7 D:d7 21.S:g7 S:g7 22.S:c6 
D:c6 23.V:c6 S:b2 +-) 10.Jf3 Dc7 
11.Dc3 Vg8? (11. - Sf5 12.Se3 Jd3+ 
13.S:d3 D:c3+ 14.J:c3 S:d3 15.Jd4 
Sg7 16.Vd1 Sf5 17.J:f5 g:f5 18.d6 
e6 19.0-0 Vg8 20.Sd4 S:d4 21.V:d4 
Jc6 22.Vh4 Vg7 23.Vd1 b5 24.Kf1 
Kd7 25.a4 Vb8 26.a:b5 a:b5 =) 
12.Se3 b6 13.Jbd2 Sg7 14.Sd4 S:
d4 15.D:d4 Sb5 16.S:b5+ a:b5 
17.0-0 Va4 18.b4 Dd8 19.a3 Jbd7 
20.Vfe1 Kf8 21.d6 Je6 22.V:e6 f:e6 
23.Jg5 Db8 24.J:e6+ Kf7 25.Jg5+ 
Kf8 26.Dd5 Vg7 27.Je6+ Kg8 28.J:
g7+ K:g7 29.d:e7 Jf6 30.D:b5 Va7 
31.Ve1 Dd6 32.e8J+ J:e8 33.D:
e8 D:d2 34.De5+ Kf7 35.h4 V:a3 
(35. - h5 36.Ve4 Dc1+ 37.Kh2 Dc7 
38.Vf4+ Kg8 39.D:c7 V:c7 40.Vf6 
Kg7 41.V:b6 +-) 36.De8+ Kg7 
37.Ve7+ Kh6 38.Df8+ Kh5 39.Ve5+ 
Kg4 40.Vg5+ 1:0
V ďalšej partii z toho istého turnaja 
hral opäť s čiernymi figúrami H. 

Wolf a tiež dámsky gambit v ob-
rane. Od tretieho ťahu bieleho sa 
hral iný systém v tomto otvorení, 
ktorý Rakúšanovi nepriniesol 
úspech, lebo opäť nezvládol úvod 
partie.
Savielly Tartakower – Heinrich 
Wolf (Piešťany 1922):
1.d4 d5 2.Jf3 c5 3.e3 (3.c3 e6 
4.Sf4 Db6 5.Dc2 c:d4 6.c:d4 Jc6 
7.e3 Sd7 8.Jc3 Vc8 9.Se2 Jf6 10.0-
0 Se7 11.a3 Jh5 12.Sg3 J:g3 13.h:
g3 0-0 14.Sd3 g6 15.Kh2 Ja5, 
Scheve vs. Tarasch, Drážďany 
1892; 3.d:c5 e6 4.e4 S:c5 5.e:
d5 e:d5 6.Sb5+ Jc6 7.0-0 Jge7 
8.Jbd2 0-0 9.Jb3 Sb6 10.Ve1 Sg4 
11.Sd3 Jg6 12.h3 S:f3 13.D:f3 Jce5 
=, Capablanca vs. Rubinstein, 
Berlin 1928) 3. - Jf6 [3. - e6 4.b3 
Jf6 5.Sb2 Jbd7 6.Sd3 b6 7.0-0 Sb7 
8.Jbd2 Se7 9.d:c5 S:c5 10.De2 
0-0 11.e4 Ve8? (11. - d:e4! 12.J:
e4 J:e4 13.S:e4 S:e4 14.D:e4 Jf6 
=) 12.e5! +-Spielmann vs. Stoltz] 
4.c4 e6 5.Jc3 Jc6 6.a3 Sd6 7.d:c5 
S:c5 8.b4 Sd6 9.Sb2 0-0 10.Dc2 
De7 11.Vd1 Vd8 12.Sd3 a5? (12. 
- d:c4! 13.S:c4 a5 14.b5 Je5 15.J:e5 
S:e5 16.0-0 V:d1 17.V:d1 Sd7 18.Ja4 
S:b2 19.D:b2 Vd8 20.Db3 Se8 21.V:
d8 D:d8 22.Dd3 Dc7 =) 13.c5 Sb8 
14.b5 Je5 15.J:e5 S:e5 16.Ja4 S:b2 
17.D:b2 e5 18.0-0 Sd7 (18. - Va7?! 
19.Dc3 d4 20.e:d4 V:d4 21.Jb6 Sg4 
22.f3 Se6 23.Sc2 V:d1 24.V:d1 e4 
25.f:e4 Sg4 +-) 19.Vc1 Se8 20.Jb6 
Va7 21.Sf5 Je4 22.S:e4 d:e4 23.Vfd1 
f6 24.Db3+ Kf8 25.V:d8 D:d8 
26.Vd1 Dc7 27.Jd7+ D:d7 (27. - S:
d7 28.b6 Dc8 29.V:d7 D:d7 30.b:a7 
Dd8 31.c6 b:c6 32.Db8 +-) 28.V:d7 
S:d7 29.Dd5 Ke8 30.Dg8+ 1:0 
Na záver musíme smutne konšta-
tovať, že už žiadny z účastníkov 
oboch turnajov dnes nežije. Škoda, 
že v Piešťanoch zanikla neopakova-
teľná tradícia medzinárodných ša-
chových turnajov, ktoré sa nezma-
zateľne zapísali do svetovej šachovej 
histórie. Keď sa budete niekedy 
prechádzať v tomto kúpeľnom mes-
te popri Váhu, tak si spomeňte, že 
sa tam kedysi „špacírovali“ aj naj-
lepší šachisti sveta s výnimkou CH. 
R. Capablancu a Em. Laskera. 

šport
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Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
GK

Oto Mihalčo, skladba č. 36, Pat a Mat 59/2007, mat 7. ťahom (8 - 13)

Do galérie významných sloven-
ských šachových skladateľov 
určite patrí aj stavebný inžinier 
Oto Mihalčo (* 1. 12. 1957) z Ko-
šíc. Šach ho naučili hrať otec so 
strýkom, keď mal asi šesť rokov, 
a zvádzal s nimi na šachovnici 
ostré súboje. Tiež pravidelne 
sledoval šachové rubriky vo 
Východoslovenských novinách 
a v Pravde, kde riešil šachové 
problémy a ich riešenia posielal 
do redakcie. Nakoniec dostal 
dobrý nápad, pokúsiť sa zložiť 
aj prvú vlastnú skladbu, ktorú 
mal uverejnenú vo Východoslo-
venských novinách 18. 2. 1977. 
Po prvotine uverejnil v Nedeľnej 
Pravde druhú úlohu v marci 1977. 
Počas svojho 40-ročného kom-
ponovania sa venoval viacerým 
oblastiam šachovej skladby 
okrem exoúloh. Dodnes publi-
koval približne 150 dvojťažiek, 
40 trojťažiek, 140 mnohoťažiek, 
50 štúdií, 70 pomocných matov, 
40 samomatov a 10 iných, napr. 
sériovo ťahových pomocných 
matov, ornamentálnych či žar-
tovných skladieb, a podobne. 
Väčšinou komponoval sám, ale 
ani 20 spoločných skladieb s iný-
mi autormi nie je málo. Medzi 
nimi vynikala stále spolupráca 
s jeho dlhoročným priateľom Mi-
chalom Hlinkom z Košíc, s kto-
rým doteraz zložil 8 spoločných 
štúdií, 3 mnohoťažky a 2 dvoj-
ťažky. V Albumoch FIDE, čo je 
najlepší výber svetových skladieb 
za určité obdobie vrátane rokov 
2013 až 2015, doteraz získal 5,2 
bodu. Všetko za mnohoťažky, 
ktorými sa intenzívne zaoberá od 
roku 2000. V riešiteľských ša-
chových súťažiach tiež dosiahol 
viacero popredných umiestnení. 
Popri skladaní aj rozhodoval nie-
koľko väčšinou mnohoťažkových 
oddelení zaujímavých kompozič-

ných súťaží. Redigoval niekoľko 
šachových rubrík: Východo-
slovenské noviny (1982 – 1990 
s dvoma prestávkami), chorvát-
sky internetový Problemonline ( 
2006 – 2008), či Pat a Mat (2005 
– 2016). 
Z jeho bohatej kompozičnej 
tvorby sme vybrali pre našich 
čitateľov – riešiteľov na vyriešenie 
sedemťažku uverejnenú ako ori-
ginál v slovenskom kompozičnom 
časopise Pat a Mat č. 59 v r. 2007 
(založený bol r. 1984). Pri jej rie-
šení si treba dať pozor na pokus 
1.Vg1?, ktorý nevedie ihneď k cie-
ľu, ale treba najskôr vykonať tri 
prípravné plány – uväzniť tri čier-
ne figúry kvôli blokovaniu polí: 
d5, e5 a d6.
Pri príležitosti významného ži-
votného jubilea želáme Otovi 
Mihalčovi pevné zdravie, rodinnú 
pohodu a veľa dobrých nápadov 

i šťastnú ruku pri skladaní nových 
skladieb pre riešiteľov.
Záver šachovej partie Pachman 
vs. Katětov: Svoju pozíciu mohol 
biely udržať po: 18.Dg3! d:c3+ 
19.J:c3 Vhg8 20.Dh3 Df2+ 21.Je2 
Jd4 22.Vaf1 D:g2 23.Vh2 Dd5 24.J:
d4 D:d4 25.De3 Da4 26.Dc5+ Kb8 
27.Dc4 D:c4 28.S:c4 Sb5+ 29.Sd3 
h5 30.V:h5 Vg2+ 31.Ke3 S:d3 
32.c:d3 Vg3+ 33.Vf3 V:d3+ 34.K:
d3 V:f3+ 35.Ke4 Va3 36.Vh6 Va6 
37.Kf3 Kc7 38.Vh2 Va4 39.Vd2 b5 
40.Kg4 Ve4 41.Kg5 =. 
Univerzitný profesor matematiky 
Miroslav Katětov bol zásadový 
človek, ktorý svoj vlastný názor 
dokázal vysloviť nielen doma 
v kuchyni, ale aj na verejnosti, 
hoci vedel, že za to bude po-
trestaný. Ako šachista bol tiež 
nekompromisný a útočný hráč 
dostatočne vyzbrojený šachovou 
teóriou. 

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

Expozície ....................................
Príroda Malých Karpát, Sakrálne 
pamiatky, Ľudová hrnčina, 
Kampanologická expozícia, 
Archeologická expozícia, História 
Trnavy, Gotická Trnava, Krása 
zašlých čias, Oratórium, Štefan 
Cyril Parrák – pocta kráľovi 
zberateľov, Osobnosti športu 
TTSK, Klarisky v Trnave, Ľudový 
textil trnavského regiónu a História 
a súčasnosť dobrovoľného 
hasičstva v TTSK 

Výstavy.......................................
  Ľubomír Kolár: VIANOCE NA 
SKLE MAĽOVANÉ
do 14. 1. 2018
  TRNAVSKÁ PALETA
Súťažnú prehliadku diel 
neprofesionálnych umelcov organizuje 
Trnavské osvetové stredisko 
do 14. 1. 2018
  BOLO U NÁS MORE
geologická výstava doplnená 
fotografiami 
do 26. februára 2018

ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Vianočná tematika zo zbierok ZsM 

PODUJATIA ................................
3. decembra 2017 od 15.00 h
ADVENT V MÚZEU
Podujatie k 130. výročiu narodenia 
Š. C. Parráka (1887 – 1969)
Odhalenie busty Š. C. Parráka na I. 
poschodí múzea
Komentovaná prehliadka 
expozíciami múzea zameraná na 
predmety z Parrákovej zbierky
Občerstvenie v štylizovanej 
Parrákovej cukrárni
Prezentácia o živote a zbierke 
zberateľa v koncertnej miestnosti
  ŠKOLA ĽUDOVÝCH 
REMESIEL
v sobotu 9. decembra 2017 o 14.00 h
Kurz výroby vianočných slamených 
ozdôb pod vedením Pavla Gregora

  SPOLUPRÁCA 
S NÁVŠTEVNÍKMI
10. decembra o 15.00 h
VIANOCE V MINULOSTI
Prezentácia starých pohľadníc 
a fotografií komentovaná PaedDr. 
Simonou Jurčovou, technicky 
pripravená Máriou Kuššovou
  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
ZIMNÁ SEZÓNA 1. 11. – 28. 2.
Vstup len na objednávku, návštevy 
prosíme ohlasovať cez pracovné 
dni u lektorov v hlavnej budove na 
tel .č. 033 / 5512 913

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. 2017

PODUJATIA ................................
  PROGRAM SPOLUPRÁCE SO 
ŠKOLOU
BOLO U NÁS MORE – výtvarná 
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
Vstupné 1 € alebo 1 kultúrny 
poukaz / 1 osoba
Pedagogický dozor má vstup zdarma

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

 MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
Námestie sv. Mikuláša 10, tel. č. 
033 / 5514421
ZIMNÁ SEZÓNA 1. 11. – 28. 2.
Vstup len na objednávku, návštevy 
prosíme ohlasovať cez pracovné 
dni u lektorov v hlavnej budove na 
tel .č.  033 / 5512 913

 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-Hronský)
Čítanie žiakov II. stupňa ZŠ z knihy 
Cesta cez Turecko a Egypt do 
Svätej zeme (Daniel Šustek)
Trvanie: 15 – 20 minút

Rázusova 1, tel. č. 0910 488 376 od 
8.00 do 14.30 h, www.kniznicatrna-
va.sk, kniznica@kniznicatrnava.sk, 
zákaznícka linka: 033/55 13 896
Knižnica Juraja Fándlyho 

DECEMBER ZADARMO
V poslednom mesiaci jubilejného 
roka – 90. výročia založenia 
knižnice ponúkame registráciu 

Západoslovenské múzeum

Knižnica J. Fándlyho

šport pozvánky
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za čitateľa zdarma. Ponuka platí 
pre nových čitateľov počas celého 
decembra

 1. decembra o 10.00 h 
v oddelení pre deti 
ADVENT s vydavateľstvom DAXE
LEGENDA – prezentácia knihy 
za účasti autorky Svetlany 
Majchrákovej, ilustrátorky Oksany 
Lukomskej a vydavateľky Danuše 
Dragulovej Faktorovej
 1. – 5. decembra v čitárni
JESENNÁ BURZA KNÍH
 7. decembra o 10.00 h 
v oddelení pre deti 
ČO SI ŠIŠI? PRÍBEHY 
AFRICKÝCH ZVIERATIEK
Prezentácia knihy za účasti autorky 
Dany Hlavatej, ilustrátorky Jany 
Homolovej a vydavateľky Danuše 
Dragulovej Faktorovej
 7. decembra o 17.00 h v čitárni 
PRÍBEHY 
DECEMBROVÝCH OHŇOV  
Poetický večer s Evou Jarábkovou 
a Ladislavom Hannikerom
Hudba: Jana Andevska a ZUŠ 
Voderady
Tradičné decembrové občerstvenie: 
čaj a chlieb s oškvarkovou 
nátierkou. V rámci literárneho 
klubu Fórum humoristov 
s finančnou podporou Fondu na 
podporu umenia
 11. decembra 2017 o 10.00 h 
v oddelení pre deti 
PIEŠŤANKO A PANI NITKOVÁ 
– prezentácia knihy za účasti 
autorky Hany Koškovej, ilustrátorky 
Daniely Ondreičkovej a vydavateľky 
Danuše Dragulovej Faktorovej 
 12. decembra o 17.00 h 
v čitárni 
AKO SI SPRÍJEMNIŤ 
A OKORENIŤ ŽIVOT
Populárna speváčka a výborná 
gazdinka Marcela Laiferová 
predstaví svoju novú knihu
 19. decembra o 10.00 h 
v oddelení pre deti 
KRISTIÁN Z ASTRÁDIE – 
prezentácia knihy za účasti autorky 
Xénie Faktorovej a vydavateľky 
Danuše Dragulovej Faktorovej

 ODKRYTÉ DEJINY KNIŽNICE
Písomná súťaž pre deti k 90. 

výročiu založenia Knižnice Juraja 
Fándlyho. Od septembra do 
decembra v oddelení pre deti 
a pobočkách

HUDOBNÉ ODDELENIE, Ul. M. 
Schneidera Trnavského 5
 12. decembra o 10.00 h 
Koncert žiakov ZUŠ M. 
Schneidera Trnavského 
v Trnave venovaný mentálne 
znevýhodneným ľuďom 
 VIANOČNÉ KOLEDY A VINŠE 
– hudobno-slovné pásmo 
o vianočných zvykoch a tradíciách 
určené žiakom I. stupňa ZŠ 
a školským klubom
Záujemcovia o kolektívnu návštevu 
si môžu dohodnúť termín osobne 
v hudobnom oddelení, telefonicky 
(033 / 55 11 590) alebo e-mailom 
(hudobne_oddelenie@kniznicatrn
ava.sk)

VÝPOŽIČNÝ ČAS POČAS 
VIANOC

Hlavná budova a pobočka 
Prednádražie
23. 12. – 26. 12. zatvorené
27. – 29. 12. 8.00 – 16.00 h 
30. 12. – 1. 1. 2018 zatvorené
Od 2. 1. 2018 bude otvorené 
v obvyklom výpožičnom čase. 

Pobočka Tulipán a hudobné 
oddelenie 
23. 12. 2017 – 8. 1. 2018 zatvorené
............................................................
Západoslovenské múzeum, Galéria 
Jána Koniarka, Divadlo Jána Palárika 
a Knižnica Juraja Fándlyho sú v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Trnavského samo-
správneho kraja

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

 1. piatok 19.00 
SLUHA DVOCH PÁNOV 
 2. sobota 14.00, 17.00 SNE-
HOVÁ KRÁĽOVNÁ
– Súkromné tanečné konzerva-
tórium Dušana Nebylu 
 3. nedeľa 14.00, 17.00 FÓNKA 
A TÓNKA – VIANOCE – divadlo 

Pod balkónom, Banská Bystrica 
 4. pondelok 10.00, 14.00 
MLYNÁRKIN PYTAČ 
 5. utorok 19.00 
TRI LETUŠKY V PARÍŽI 
 6. streda 10.00 
ZLATÝ KĽÚČIK 
 14. štvrtok 10.00 Maurice 
Maeterlinck: MODRÝ VTÁK 
– verejná generálka
 15. piatok 10.00 Maurice Ma-
eterlinck: MODRÝ VTÁK – pred-
premiéra
 16. sobota 19.00 Maurice Ma-
eterlinck: MODRÝ VTÁK – PRE-
MIÉRA
 18. pondelok 10.00 
MODRÝ VTÁK 
19.00 ACH TIE ŽENY, ACH TÍ 
MUŽI 
 19. utorok 19.00 
VEĽKÝ GATSBY 
 20. streda 19.00 
VEĽKÝ GATSBY 
 21. štvrtok 10.00 ZMIERENIE 
alebo DOBRODRUŽSTVO PRI 
OBŽINKOCH 
 27. streda 19.00 ŤAPÁKOVCI 
 28. štvrtok 17.00 
MALÝ PRINC 
 29. piatok 19.00 
PLASTICKÝ OBRAZ 

ŠTÚDIO......................................
 13. streda 10.00 PALÁRIK 
alebo BESKYDOV
 14. štvrtok 19.00 [NA GUT] 
ZAČÍNAME!

kinohviezdatt@gmail.com, 
www.kinohviezda.trnava.sk
 1. 12. / 20.00 ZABITIE POSVÄT-
NÉHO JELEŇA
 2.12. / 19.30 7 SESTIER
21.30 ZABITIE POSVÄTNÉHO JE-
LEŇA
 3. 12. / 15.30 PADDINGTON 2
17.30 NÁDYCH PRE LÁSKU
19.30 7 SESTIER
 4. 12. / 16.30 PADDINGTON 2
18.30 7 SESTIER
20.30 ZABITIE POSVÄTNÉHO JE-
LEŇA
 5. 12. / 20.00 NÁDYCH PRE 
LÁSKU

pozvánky

Divadlo j. Palárika

Kino Hviezda

pozvánky
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 6. 12. / 20.00 SmartTalk
 7. 12. / 16.30 TRI ŽELANIA 
– Slovenská premiéra
18.30 MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB 
– Slovenská premiéra
20.30 OCKO JE DOMA 2 – Sloven-
ská premiéra
 8. 12. / 20.00 OCKO JE DOMA 2
 9. 12. / 15.30 TRI ŽELANIA
17.30 TRI ŽELANIA
19.30 MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB
21.30 OCKO JE DOMA 2
 10.12. NEPREMIETAME
 11. 12. / 20.00 MIESTO SPLNE-
NÝCH TÚŽOB
 12. 12. / 16.00 TRI ŽELANIA
18.00 VÁŽENÝ OBČAN
20.00 KROTKÁ
 13. 12. / 17.00 TRI ŽELANIA
20.00 CESTOVATEĽSKÉ KINO: IS-
LAND
 14. 12. / 20.00 STAR WARS: 
POSLEDNÍ JEDIOVIA 3D (dabing) 
– Slovenská premiéra
 15. 12. / 20.00 STAR WARS: PO-
SLEDNÍ JEDIOVIA 2D (titulky)
 16. 12. / 15.30 TRI ŽELANIA
17.15 MADAM SLÚŽKA
19.00 STAR WARS: POSLEDNÍ JE-
DIOVIA 2D (titulky)
21.30 STAR WARS: POSLEDNÍ JEDI-
OVIA 2D (titulky)
 17. 12. / 13.30 TRI ŽELANIA
15.30 TRI ŽELANIA
17.30 MADAM SLÚŽKA
19.30 STAR WARS: POSLEDNÍ JE-
DIOVIA 3D (dabing)
 18. 12. / 20.30 STAR WARS: PO-
SLEDNÍ JEDIOVIA 2D (titulky)
 19.12. / 20.00 MADAM SLÚŽKA
 20. 12. / 16.00 STAR WARS: PO-
SLEDNÍ JEDIOVIA 2D (dabing)
20.00 SILNÉ REČI
 21. 12. NEPREMIETAME 
 22. 12. / 16.00 FERDINAND 2D
18.00 ŠPINDL
20.00 JUMANJI: VITAJTE 
V DŽUNGLI 2D (titulky)
 23. 12. / 15.30 FERDINAND 2D
17.30 ŠPINDL
19.30 LADÍME 3
21.30 JUMANJI: VITAJTE 
V DŽUNGLI 2D (titulky)
 24. 12. NEPREMIETAME
 25. 12. / 16.30 FERDINAND 2D
18.30 LADÍME 3
20.30 JUMANJI: VITAJTE 

V DŽUNGLI 2D (titulky)
 26.12. 16.00 FERDINAND 3D
18.00 ŠPINDL
20.00 JUMANJI: VITAJTE 
V DŽUNGLI 3D (dabing)
 27. 12. / 16.30 ŠPINDL
18.30 JUMANJI: VITAJTE 
V DŽUNGLI 2D (dabing)
20.30 LADÍME 3
 28. 12. / 16.30 BASTARDI – Slo-
venská premiéra
18.30 NAJVÄČŠÍ SHOWMAN – Slo-
venská premiéra
20.30 STRATENÝ V DŽUNGLI 
– Slovenská premiéra
 29.12. / 16.00 FERDINAND 2D
18.00 NAJVÄČŠÍ SHOWMAN
20.00 STRATENÝ V DŽUNGLI
 30.12. / 15.30 FERDINAND 2D
17.30 NAJVÄČŠÍ SHOWMAN
19.30 BASTARDI
21.30 STRATENÝ V DŽUNGLI
 31.12. NEPREMIETAME
1. 1. 2018 NEPREMIETAME
 2. 1. / 16.00 NAJVÄČŠÍ SHOW-
MAN
18.00 BASTARDI
20.00 STRATENÝ V DŽUNGLI
 3. 1. / 16.30 NAJVÄČŠÍ SHOW-
MAN
18.30 BASTARDI
20.30 STRATENÝ V DŽUNGLI

Krajský pamiatkový úrad 
Trnava a Mesto Trnava
24. ročník odborného 
pamiatkového seminára 
7. decembra od 13.00 h 
na radnici, Hlavná 1

 13.00 h prezentácia účastníkov 

 13.15 h Bývalý záhradný 
pavilón na Streleckej ulici 
v Trnave 
PhDr. Mária Smoláková, 
CSc., výskumníčka v oblasti 
architektonicko-historického 
a umelecko-historického výskumu

 13.45 h Problematika 
mariánskych stĺpov v Trnave 
a nové poznatky o zaniknutom 
súsoší Immaculaty na 
Univerzitnom námestí 

Mgr. art. Peter Šimon – RESTART, 
združenie pre reštaurovanie 
a obnovu pamiatok; Mgr. 
Ingrid Babiková, PhD., Krajský 
pamiatkový úrad Trnava

 14.15 h Archeologický a archi-
tektonicko-historický výskum 
Dolnej brány v Trnave 
Ing. Miroslav Matejka – výskumník 
v oblasti architektonicko-historic
kého výskumu; doc. Dr. phil. Erik 
Hrnčiarik, Trnavská univerzita, 
Filozofická fakulta, Katedra 
klasickej archeológie

 14.45 h Nový poklad 
stredovekých mincí z okolia 
Trnavy 
PhDr. Ján Hunka, CSc., 
Archeologický ústav SAV, Nitra 

 15.05 h Prestávka

 16.05 h Unikátne zastropenie 
lode Kostola sv. Martina 
v Hrnčiarovciach nad Parnou 
v období ranej gotiky
Mgr. Daniela Zacharová, 
PhD., Pamiatkový úrad SR, Pro 
Monumenta Trnava

 16.35 h Kostol sv. Martina 
v Banke – výsledky archeologic-
kého a architektonicko-historic-
kého výskumu  
RNDr. Mgr. Marián Samuel, 
Archeologický ústav SAV, Nitra; 
Mgr. Michaela Haviarová, PhD., 
výskumníčka v oblasti architektoni
cko-historického výskumu 

 17.10 h Zaniknuté fortifikácie 
leopoldovskej pevnosti
Mgr. Peter Grznár, Krajský 
pamiatkový úrad Trnava

 17.40 h Tri najstaršie 
fázy reformovaného kostola 
v Šamoríne
doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, 
PhD., Ing. arch. Pavol Pauliny, 
PhD., Ústav dejín a teórie architek-
túry a obnovy pamiatok, Fakulta 
architektúry STU Bratislava; Ing. 
arch. Róbert Erdélyi, PhD., Ing. 
arch. Barbora Vachová, PhD.  

PAMIATKY TRNAVY 
A TRNAVSKÉHO KRAJA 

pozvánky
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 1. decembra o 19.00 h 
na Trojičnom námestí
Otvorenie adventných trhov
SIMA MARTAUSOVÁ
 2. decembra o 19.00 h 
na Trojičnom námestí
SLOVAK TANGO
20.00 h v Kostole sv. Jakuba 
4 adventné koncerty: SPEVÁCKY 
ZBOR LÚČNICA
 2. decembra o 20.00 h, 
Zelený kríček 
FERO KIRÁLY: Philip Glass 
– Dances Nr. 2 & Nr. 4 
Hudobník Fero Király sa po návrate 
z newyorského turné so súborom 
Cluster ensemble opäť púšťa do 
sólového koncertovania na Slo-
vensku. Hrá dve raritné skladby 
Philipa Glassa, ktoré neboli až do 
tohto roka, keď ich Fero premiéro-
val v Bratislave, nikdy uvedené na 
Slovensku a z dnešného pohľadu 
„predbehli dobu“. Je v nich cítiť 
estetiku, s ktorou pracuje klubová 
elektronická hudba. Na rozdiel 
od nej sú však hrané naživo na 
jedinom klávesovom nástroji a od 
interpreta vyžadujú obrovské sú-
stredenie a precíznosť 
 3. decembra o 15.00 a 17.00 h 
na radnici
Rozprávky divadla 
Dvor zázrakov 
JANKO A MARIENKA
17.00 h a 18.30 h MESTSKÁ 
VEŽA S LAMPÁŠOM
Spestrite si predsviatočné dni vý-
stupom na vrchol veže za svetla 
lampášov. Sprievodca v historic-
kom kostýme vás zoznámi s prí-
behmi a legendami veže, v ktorej 
v minulosti žili nielen hlásnici. 
Vstupné: 4 € dospelí, 2 € deti
19.00 h na Trojičnom námestí 
BOROVIENKA
 3. decembra o 15.00 h 
v kaviarni Thalmeiner
Divadlo Morgonrock: O ČERTO-
VI KOLOFÓNOVI 
Nedeľa tesne pred Mikulášom 
bude venovaná dobrodružstvám 
čerta Kolofóna v modernom sve-
te. Predstavenie je potešením pre 

malých aj veľkých divákov. Mix 
čertovských rozprávok, popkultúry, 
divokého západu a romantických 
komédií je receptom na hodinu ne-
opakovateľnej zábavy v spoločnosti 
klasických marionetových bábok
 5. decembra o 17.15 h 
na Námestí sv. Mikuláša
MIKULÁŠ V TRNAVE
Kde inde by sa mal zjaviť Mikuláš, 
ak nie na námestí, ktoré nesie jeho 
meno? Z diaľky sa už ozýva hrkot 
kolies jeho rozprávkového koča, 
deti zo speváckeho zboru Tulipán 
si opakujú slová piesne na privíta-
nie a tešia sa na chvíľu, keď s Mi-
kulášom rozsvietia námestie pred 
Bazilikou sv. Mikuláša. Potom pre-
jdú k vianočnému stromu na Tro-
jičné námestie, kde príchod Miku-
láša spoločne oslávime koncertom 
pre malých i veľkých Trnavčanov
18.00 h na Trojičnom námestí 
MIRO JAROŠ s kapelou
 5. decembra, 19.00 h, 
Zelený kríček
Očúvadlo: 
PRIEMYSELNÁ NEURÓZA
Industriálnu hudbu vynašli Throb-
bing Gristle a Cabaret Voltaire 
v Sheffielde. Dôverne poznali 
továrenský hluk a urobili z neho 
metaforu ľudských podmienok na 
konci 20. storočia. Pre industrial je 
technológia nočnou morou. Keď sa 
prvá generácia obrátila k tanečným 
beatom a syntetickým melódiám, 
scéna ich nasledovala v podobe 
electronic body music. Ďalšie po-
kračovanie seriálu o vývoji elektro-
nickej hudby
 6. decembra o 18.00 h 
v západnom krídle radnice
ADVENTNÝ VEČER
Klub priateľov Trnavy a Mesto Tr-
nava pozývajú na tradičné advent-
né zamyslenie pri literárnych tex-
toch v podaní Bohumila Chmelíka 
a Pavla Tomašoviča. Adventnému 
večeru bude dominovať hudba 
v podaní harfistu Jakuba Rizmana
 7. decembra o 17.00 a 18.30 h 
MESTSKÁ VEŽA S LAMPÁŠOM
Spestrite si predsviatočné dni 

nezabudnuteľným výstupom na 
vrchol veže za svetla lampášov. 
Sprievodca v historickom kostýme 
vás zoznámi s príbehmi a legen-
dami veže, v ktorej v minulosti žili 
nielen hlásnici. Vstupné: 4 € do-
spelí, 2 € deti
19.00 h na Trojičnom námestí 
FLUENT
 8. decembra o 19.00 h 
na Trojičnom námestí
KATKA KOŠČOVÁ
 8. decembra o 20.00 h, 
Zelený kríček
Koncert TOLSTOYS
Mladá bratislavská kapela, ktorá 
hrá zrelo znejúci dreampop s prv-
kami elektroniky aj akustickej hud-
by, sa dala dokopy len minulý rok. 
Ich single Agapé a Right Choice už 
začiatkom roka rozčerili vody slo-
venskej alternatívnej scény. Right 
Choice sa v hitparáde Osmička na 
Rádiu_FM držal vyše osem týž-
dňov. Debutový album s názvom 
Botanika vydali len nedávno – 13. 
októbra vo vydavateľstve Slnko Re-
cords. Viac na www.malyberlin.sk
 9. decembra o 19.00 h 
na Trojičnom námestí
PETER ADAMOV
 10. decembra o 15.00 a 17.00 
h na radnici
Rozprávky divadla 
Dvor zázrakov 
O MÚDREJ PRINCEZNEJ
17.00 a 18.30 h MESTSKÁ VEŽA 
S LAMPÁŠOM
Spestrite si predsviatočné dni 
nezabudnuteľným výstupom na 
vrchol veže za svetla lampášov. 
Sprievodca v historickom kostýme 
vás zoznámi s príbehmi a legen-
dami veže, v ktorej v minulosti žili 
nielen hlásnici. Vstupné: 4 € do-
spelí, 2 € deti
19.00 h na Trojičnom námestí 
VRBOVSKÉ VŔBY
20.00 h v Kostole sv. Jakuba 
4 adventné koncerty: OPERNÉ 
HVIEZDY A HOSTIA 
 10. decembra od 16. 
do 20.00 h v Trnavskom dvore
TANČIAREŇ PRE SENIOROV

pozvánky



Do tanca hrá Duo Expres, vstup je 
voľný
 13. decembra o 18.00 h 
na Trojičnom námestí
SLOVENSKO SPIEVA KOLEDY 
(DFS Drienka) 
VYMETANIE NÁMESTIA 
(DFS Trnavček)
 14. decembra o 17.00 a 18.30 h 
MESTSKÁ VEŽA S LAMPÁŠOM
Spestrite si predsviatočné dni 
nezabudnuteľným výstupom na 
vrchol veže za svetla lampášov. 
Sprievodca v historickom kostýme 
vás zoznámi s príbehmi a legen-
dami veže, v ktorej v minulosti žili 
nielen hlásnici. Vstupné: 4 € do-
spelí, 2 € deti
19.00 h na Trojičnom námestí 
BEŇA A RADVÁNYI
 14. decembra o 20.00 h 
v Music a Café (City Aréna) 
Modrý štvrtok | Blue Thursday: 
TOMÁŠ KÖPPL
Tomáš je nielen vyspelý hudobník, 
ale aj skladateľ, hudobný aranžér 
a dirigent. Jeho záber pokrýva ta-
nečnú, jazzovú, filmovú hudbu, ale 
aj zborový spev a vážnu hudbu
 15. decembra od 12.00 
do 18.00 h na Námestí 
sv. Mikuláša
STREDOVEKÉ VIANOČNÉ 
TRHY 
19.00 h na Trojičnom námestí 
JURAJ HNILICA
 16. decembra od 10.00 
do 18.00 h 
na Námestí sv. Mikuláša
STREDOVEKÉ VIANOČNÉ TRHY 
19.00 h na Trojičnom námestí 
PAPER MOON TRIO 
19.00 h v Kostole sv. Jakuba
VIANOČNÝ KONCERT 
speváckeho zboru VOCI ALLEGRE
 17. decembra od 10.00 
do 18.00 h 
na Námestí sv. Mikuláša
STREDOVEKÉ VIANOČNÉ TRHY 
15.00 a 17.00 h na radnici 
Rozprávky divadla 
Dvor zázrakov 
O DVANÁSTICH MESIAČIKOCH
17.00 a 18.30 h 
MESTSKÁ VEŽA S LAMPÁŠOM
Spestrite si predsviatočné dni 
nezabudnuteľným výstupom na 
vrchol veže za svetla lampášov. 

Sprievodca v historickom kostýme 
vás zoznámi s príbehmi a legen-
dami veže, v ktorej v minulosti žili 
nielen hlásnici. Vstupné: 4 € do-
spelí, 2 € deti
19.00 h na Trojičnom námestí 
CHUDOBOVCI
20.00 h v Kostole sv. Jakuba 
4 adventné koncerty: 
IVA BITTOVÁ & ČIKORI
 17. decembra o 20.00 h v Di-
vadelnom štúdiu DISK
CHODNÍK – 2. premiéra autor-
skej inscenácie Blaha Uhlára 
a kolektívu DISK
Réžia: Blaho Uhlár; výtvarná spo-
lupráca: Miriam Struhárová; hrajú: 
Monika Babicová, Jozef Belica, 
Missi Chudá, Daniel Duban, Silvia 
Ištoková, Zuzana Jankowská, Bra-
ňo Mosný, Ján Rampák a Alžbeta 
Sersenová
Vstupné: 4 eurá, študenti 3,50. 
Predpredaj vstupeniek v TTi mest-
ská veža, rezervácie na daniel@du-
ban.sk. Info: www.divadlodisk.sk
 21. decembra o 17.00 a 18.30 h 
MESTSKÁ VEŽA S LAMPÁŠOM
Spestrite si predsviatočné dni 
nezabudnuteľným výstupom na 
vrchol veže za svetla lampášov. 
Sprievodca v historickom kostýme 
vás zoznámi s príbehmi a legen-
dami veže, v ktorej v minulosti žili 
nielen hlásnici. Vstupné: 4 € do-
spelí, 2 € deti
18.45 h na Trojičnom námestí
ODOVZDANIE 
BETLEHEMSKÉHO SVETLA
19.00 h LANDFIL
 22. decembra o 19.00 h na 
Trojičnom námestí JANAIS 
 23. decembra o 20.00 h 
v Kostole sv. Jakuba 
4 adventné koncerty: 
SPEKTRUM
 29. decembra od 16. do 20.00 
h v Trnavskom dvore
TANČIAREŇ PRE SENIOROV
Do tanca hrá Duo Expres, vstup je 
voľný 
 31. decembra o 18.00 h 
na Trojičnom námestí 
DETSKÝ OHŇOSTROJ
00.00 h 
NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ

 1. januára 2018 o 16.00 h 
v Kostole sv. Jakuba
NOVOROČNÝ KONCERT 
Stanislav Šurin 
a Helmut Hauskeller

Sprievodné podujatia:

 2. decembra o 9.00 h 
v mestskej športovej hale
VIANOČNÝ TURNAJ V KARATE 
 16. decembra o 9.00 h 
v mestskej športovej hale
VIANOČNÝ SMEČ 
V NOHEJBALE
 28. decembra o 13.00 h 
v mestskej športovej hale
MEMORIÁL VÍTA MRVU
 29. decembra od 16.00 h 
v Mestskej športovej hale 
PREDSILVESTROVSKÁ FUTBA-
LOVÁ ŠOU 
 TRNAVSKÁ BEŽECKÁ 
TRILÓGIA
Štefanský beh – štart 26. 12. 
o 11.00 h v areáli Slávie
Novoročný beh – štart 1. 1. 2018 
o 14.00 h na Trojičnom námestí
Trojkráľová šestka – štart 6. 1. 2018 
o 11.00 h v areáli Slávie 
 VYSTÚPENIA DETÍ 
Z MATERSKÝCH ŠKÔL 
Každý štvrtok a piatok od 15.00 h 
na Trojičnom námestí
 PREDVIANOČNÉ TVORIVÉ 
DIELNE PRE DETI 
1. – 17. decembra vždy od 
piatku do nedele medzi 15.00 
– 19.00 h v bývalom obchode 
s odevmi „Pod stĺpmi“ na Hlavnej 
ulici 8
 PREDAJ VIANOČNÉHO PUNČU 
13. – 16. decembra v stánku 
Mesta Trnavy na Trojičnom 
námestí. Výťažok z predaja bude 
venovaný na dobročinné účely. 
Kúpou výrobkov v charitatívnom 
stánku Mesta Trnavy môžeme po-
čas celých adventných trhov pod-
poriť činnosť organizácií, občian-
skych združení a škôl združujúcich 
hendikepovaných dospelých, mlá-
dež a deti 
 ŠTEDRÁ VEČERA 
PRE OSAMELÝCH 
A BEZDOMOVCOV
22. decembra od 13.00 do 18.00 h 
v Dome KJS na Novosadskej ulici  
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