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editorial

Pavol Tomašovič

Priestor srdca, skúsenosti a ľudskosti

Bezstarostný pohyb vpred zastavila realita. 
V hustnúcom lese sa javil každý strom rovnaký. 

Stál som na machu a lístí bez chodníka: stratený. 
Z úst mi v tiesni zaznel výkrik. Volal som na otca. 

Ako deväťročný som vedel, že pozná les i cestu von.
Rodičia nás voviedli nielen do sveta, ale až do dospelosti 

nám vytvárali zázemie istoty. Útočisko i základný tábor 
pre naše vstupovanie do spoločnosti. Spolu s rodičmi 
nás na ceste osamostatňovania sprevádzali aj učitelia. 

V obidvoch prípadoch okrem starosti o deti 
dodávala istotu ich radám prirodzená autorita. 

Pojem, ktorý sa v dnešnom svete vytráca. 
Ich autorita nepramenila zo sily či nadradenosti, 

ale z porozumenia svetu, do ktorého nás vovádzali. 
Svet bol podmienkou existencie jednotlivca, preto bol 

dôležitejší ako individuálny cieľ. Zodpovednosť za svet 
– ako úsilie udržať možnosti života – bola zdrojom autority. 

Udržiavala nie ciele jednotlivca, ale víziu zmyslu jeho 
existencie. Aj preto si spoločnosť autority vážila. 
Boli garantom pokračovania života pre všetkých. 

Dnes sa nielen deti, ale i my dospelí čoraz viac strácame. 
Avšak už nie v hustom lese stromov, 

ale v húštine interpretácií a informácií. 
Každú sekundu prichádza ďalšia bez ohľadu na to, 
že sme ešte nestihli spracovať tie predchádzajúce. 

Množstvo overených chodníčkov sa križuje všetkými 
smermi a mnohé idú aj proti sebe. Ak sa nám aj podarí 

uvedomiť si skutočnosť, že sa strácame, nevieme už, 
na koho zavolať. Rozum, skúsenosť tradície i autority 

sme v mene vlastnej cesty dávno opustili. Paradoxne však 
i takzvaná naša cesta je dávno vychodená cesta inými 

– reklamou, víziami slobody, peňazí či úspechu.
Aj preto sa ako dieťa pokúšam zastať. Nevolám už na otca, 

aj keď on by možno z nadhľadu mimo čas a priestor 
vedel najlepšie poradiť. Hľadám medzi stromami 

interpretácií svetlinu odkazujúcu k svetlu. Hľadám priestor, 
v ktorom sa nekupčí, nestavia jeden nad druhého. 

Miesto srdca, prežitej skúsenosti a ľudskosti.
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Práve v Trnave pri Bazilike sv. Mikulá-
ša sa už pred desiatimi rokmi s úspe-
chom uskutočnil pilotný projekt 
lokalizácie podzemných priestorov 
na Slovensku s cieľom preskúmať 
nedostupné podzemné krypty pod 
dlažbou a zistiť mieru ich zavlhnutia. 
Výsledkom meraní sú správy, kto-
ré v mapovej, obrazovej a textovej 
podobe opisujú nájdené podzemné 
objekty. Získané informácie sú dôle-
žitým podkladom pre odborný arche-
ologický výskum, slúžia na doplnenie 
poznatkov o starších stavebných 
fázach alebo pomôžu posúdiť statiku 
a vlhkosť podložia stavieb. 
Na základe výsledkov bude vyhoto-
vená záverečná správa predložená 
Krajskému pamiatkovému úradu. 
Stane sa súčasťou každého rozhod-
nutia o realizácii archeologického 
výskumu a poslúži na konkrétne za-
danie, čo majú manuálni pracovníci 
identifikovať a obnažiť pre archeo-
lógov. Následne budú spracované 
projekty prezentácie pamiatok. 
„Osemdesiate roky minulého sto-
ročia s prezentáciou pamiatok 
v dlažbe sú už prekonané. Dnes sa 
dostávame do štádia, keď by sme 
mali priznať aspoň ich nadzemné 
torzá umožňujúce divákom lepšiu 
priestorovú orientáciu, ktorú nemô-
žeme zabezpečiť dvojrozmerným 
spracovaním. S týmto leitmotívom 
pripravujeme vizualizácie všetkých 
spomínaných lokalít, ktoré, pred-
pokladám, prejdú cez spracovanie 
návrhov projektov. Tipujem, že 
projekt najakceptovateľnejší z od-
borného aj ekonomického hľadiska, 
bude zrealizovaný a vznikne tak 
nemalá pridaná hodnota nielen pre 
Trnavčanov, ale aj pre návštevníkov 
mesta,“ povedal poradca primátora 
pre správu Mestskej pamiatkovej 

rezervácie Trnavy Ing. arch. Milan 
Horák. Podľa jeho slov ešte pred 
archeologickým výskumom lokalít 
bude potrebné vyhodnotiť rôzne as-
pekty ako napríklad výluky dopravy 
alebo prekládku inžinierskych sietí, 
a podľa toho zvoliť etapizáciu ich 
otvárania tak, aby nebolo potrebné 
výkopy zahŕňať a znova odkopávať, 
a aby sa projekt obnovy mohol reali-
zovať hneď po ukončení archeologic-
kých prác.
Kde by sa mohlo začať? Z hľadiska 
najmenšej kolíznosti s dopravou sa 
javí ako najjednoduchšie priznanie 
zaniknutého múra v areáli amfiteátra, 
najkomplikovanejšia bude prezentá-
cia barbakanu pred objektom súdu, 
kde príde k zásadnej reorganizácii 
dopravnej obsluhy a úprave celého 
priestoru vstupu do pešej zóny. 
Veľmi atraktívny by mal byť za-
mýšľaný archeopark v lokalite za 
Bazilikou sv. Mikuláíša, kde je 
identifikovaný nielen objekt naj-
staršej sakrálnej stavby v Trnave 
– románsky karner, ale aj stredo-

veký Kostol sv. Michala, ktorého 
podzemné konštrukcie, ako sa 
zistilo, nezodpovedajú pôdorysu 
vyloženému v dlažbe. Najprv však 
bude potrebné doriešiť v spolupráci 
s arcibiskupským úradom bezko-
líznu dopravnú obsluhu ich budovy 
z hľadiska ochrany objektov karne-
ra a kostola, na ktoré má nákladná 
doprava veľmi negatívny dopad. 
„Iné trasovanie dopravy tam mu-
síme zvážiť aj preto, lebo máme 
ambíciu v prvom archeoparku 
Trnavy prezentovať Kostol sv. Mi-
chala nadzemnými konštrukciami. 
V tomto duchu máme pripravené 
riešenia, s ktorými sa uchádzame 
o prijatie na arcibiskupskom úra-
de a dúfame, že pri zdokladovaní 
všetkých ich požiadaviek na tech-
nickú obsluhu budovy sa dohod-
neme o najlepšom spôsobe pre-
zentácie archeologických nálezov 
vzácnych trnavských sakrálnych 
stavieb v rámci Európy,“ povedal 
s nádejou Milan Horák (pozn. red.: 
v čase uzávierky tohto vydania).  

Georadar znova pomáhal pri odhaľovaní 
tajomstiev stredovekej Trnavy
Mesto Trnava objednalo prieskum georadarom od košickej formy Terra v lokalitách kalvárie, 
karnera pri Bazilike sv. Mikuláša, amfiteátra, barbakanu pred budovou súdu, nárožnej veže pri 
budove Steffe na Františkánskej ulici a zaniknutej bašty v Promenáde. Cieľom je uľahčiť následnú 
prácu archeológov presnou identifikáciou trasovania pôvodných múrov zaniknutých historických 
stavieb a pripraviť projekty ich prezentácie.

(eu) 
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Diagnostika bola vykonaná s po-
mocou špeciálnych vozidiel Slo-
venskej správy ciest, ktoré majú 
zabudovanú meraciu technológiu 
georadaru (GPR), systém pre za-
znamenávanie videa CamLink 
spojený s GPS jednotkou, akcelero-
meter a laserový skener. 
Z dostupných zahraničných zdro-
jov je možné konštatovať, že za-
vedením týchto metód merania pri 
správe pozemných komunikácií 

sa dá dosiahnuť úspora 15 – 25 
percent nákladov na stavbu a 10 
– 20-percentné zníženie nákladov 
počas doby životnosti. Pri dôsled-
nom monitoringu a údržbe je tým-
to spôsobom možné v dlhodobom 
horizonte ušetriť až 40 percent 
nákladov na údržbu ciest. 
„O kompletných rekonštrukciách 
ciest, ktoré sú nepomerne drahšie 
ako opravy, sa rozhodovalo na 
základe niekoľkých sond. Pri tom 

sa opakovane ukázalo, že skladba 
podložia môže byť na každých 
pár metroch úplne iná. Diagnos-
tika nám presne ukáže, kde stačí 
iba odfrézovať a vymeniť povrch, 
a naopak, kde bude nevyhnutný 
aj zásah do podložia. Pri prácach 
väčšieho rozsahu to môže zname-
nať státisícové úspory, resp. znáso-
benie životnosti nových povrchov,“ 
informoval primátor Peter Bročka 
na svojom facebookovom profile. 

Georadar pomôže usporiť aj náklady 
na údržbu miestnych komunikácií
Mestská samospráva uskutočnila v máji hĺbkovú neinvazívnu diagnostiku na vybraných miest-
nych komunikáciách. Ide o pilotný projekt s cieľom zistiť stav jednotlivých vrstiev a podložia ciest. 
Na základe analýzy získaných údajov je možné presne určiť príčiny vzniku porúch na vozovke 
a zvoliť vhodnú technológiu opravy či rekonštrukcie. 

(eu) 

Dva dvory na Zátvore dostanú čoskoro 
nový vzhľad

Práce na humanizácii dvorov sa 
začnú v prípade úspešnej verej-
nej súťaže na výber dodávateľa 
už počas tohto leta. Centrálny 
dvor označený číslom 2 bude 
mať spoločensko-športový cha-
rakter. Využité budú jestvujúce 
asfaltové ihriská. Jedno z nich má 
po oprave a úprave povrchu lia-
tou gumou slúžiť ako multifunkč-
né ihrisko ohradené tri metre 
vysokým plotom, druhé s pod-
kladom z gumených štvorcov ako 
cvičebná plocha s dynamickými 
i statickými fit prvkami. Stredom 
dvora povedie centrálny chod-
ník kopírujúci trasu vyšliapanú 
chodcami a vytvorí sa centrálna 

Dva dvory obytných domov 
na Zátvore dostanú v tomto 
roku nový, príjemný vzhľad 

s možnosťou hier, športu a od-
počinku pre občanov. V tohto-

ročnom rozpočte mesta je aj 
čiastka na prípravu projektovej 
dokumentácie na humanizáciu 

ďalšieho dvora.

(eu)

udalosti
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Poďme však od začiatku: prvá 
oficiálna zmienka o Participatív-
nom rozpočte pre Trnavu 2016 
prišla vo februári, kedy primátor 
Peter Bročka avizoval spustenie 
tohto projektu na tlačovej konfe-
rencii. O pár dní na to nasledovalo 
1. verejné stretnutie pre občanov, 
na ktorom mali možnosť prísť si 
vypočuť bližšie informácie. Zá-
ujem Trnavčanov prekonal naše 
očakávania – zasadacia miestnosť 
mestského zastupiteľstva praskala 
vo švíkoch. Koncept PR prítomným 
predstavil Peter Nedoroščík z Uto-
pie – občianskeho združenia, ktoré 
pomáha slovenským samosprávam 
myšlienku participácie realizovať. 
Po informáciách o zrode PR v Bra-
zílii a jeho rozšírení do celého sve-
ta i jeho cieľoch a mechanizmoch 
nasledovala druhá časť stretnutia, 
v ktorej sa hostia rozdelili do šies-
tich tematických pracovných sku-
pín: Deti a rodina, Verejný priestor, 
Seniori, Doprava, Kultúra a Rôzne. 
Každá skupina mala svojho facili-
tátora, ktorý riadil diskusiu a spi-
soval ich návrhy a podnety. Všetky 

podnety boli nakoniec odprezen-
tované pred celým zhromaždením 
– už tu bolo vidno, že o nápady, 
ako zlepšiť kvalitu života v našom 
meste, nie je medzi Trnavčanmi 
núdza.  
Proces Participatívneho rozpočtu 
pokračoval od marca do mája fá-
zou stretávania jednotlivých pra-
covných skupín, ktoré sme nazvali 
participatívne komunity. V nich 
vznikali nové nápady a zároveň 
boli rozpracovávané aj tie, ktoré 
zazneli už na verejnom stretnu-
tí. Na to, aby jednotlivé projekty 
prežili a posúvali sa ďalej, bolo 
však podstatné, aby mali svojho 
vlastného predkladateľa. To si vy-
žadovalo osobný vklad ľudí, ktorí 
chceli svoje návrhy zrealizovať, ich 
čas i energiu. 
Počas týchto mesiacov sa projekty 
menili, pridávali i zanikali. Na-
stala dokonca i zmena v zložení 
participatívnych komunít – PK 
Verejný priestor sa rozčlenil na dve 
a vznikla tak nová PK Zeleň, a roz-
lúčili sme sa s PK Rôzne, pretože 
členovia našich pracovných skupín 

zaradili svoje projekty do konkrét-
nych kategórií. 
Po štyroch kolách stretnutí každej 
z participatívnych komunít sme sa 
v máji dopracovali k projektovým 
dokumentáciám. Išlo o podrobne 
rozpísané aspekty jednotlivých 
návrhov, ktoré vypracovali ich pre-
kladatelia (odteraz nazvaní koor-
dinátori projektov). Cieľ projektu, 
cieľová skupina, realizátori projek-
tu, rozpočet a ďalšie podrobnosti 
– to všetko bolo potrebné, aby sme 
mohli projekt považovať za kom-
pletný. Vzniklo tak pätnásť finál-
nych návrhov, ktoré sme zverejnili 
na našom webe i Facebooku, aby 
sa s nimi mohli oboznámiť všetci 
Trnavčania. Ich projektové doku-
mentácie je stále možné nájsť na 
stránke pr.trnava.sk v sekcii Projek-
ty 2016. 
Ani teraz sme však našim koor-
dinátorom nedali vydýchnuť. 19. 
mája sme usporiadali verejnú 
prezentáciu projektov v zasadacej 
miestnosti mestského zastupiteľ-
stva, na ktorom mal každý z nich 
päť minút na to, aby svoj projekt 

Čo priniesol pilotný ročník Participatívneho 
rozpočtu pre Trnavu?

Veronika Majtánová

Tento rok dostali Trnavčania prvýkrát v histórii šancu vyjadriť sa k tomu, ako bude použitá časť verej-
ných financií. Keďže rozpočet mesta tvoria z veľkej časti dane, je to unikátna možnosť pre občanov, ako 
môžu participovať na ich prerozdeľovaní v duchu hesla „naše dane – naše rozhodnutia“. Umožnil im to 
projekt s názvom Participatívny rozpočet pre Trnavu, ktorý naša samospráva tento rok odštartovala.

oddychová zóna s lavičkami ob-
klopená tieniacimi konštrukciami 
a záhonmi. Pri ihriskách budú 
osadené hracie prvky pre tíne-
džerov. 
Samozrejmou účasťou obnovy 
dvorov bude úprava jestvujúcej 
zelene a nová výsadba, ktorá 
má na tomto dvore pozostávať 
z približne tridsiatich listnatých 
stromov – platanov, javorov, 
hrabov, jaseňovcov, ambrovníkov 
a čerešní pílkatých a z 1 140 krí-
kov atraktívnych kvetmi a listami 
– muchovníkov, vavrínovcov, 
imelovníkov, magnólií či zemole-
zov a tavolí. Záhon v oddychovej 

zóne bude vysadený veľkým 
množstvom trvaliek a cibuľovín 
osvedčených už v iných trvalko-
vých výsadbách na území mesta. 
Vďaka rozmanitej štruktúre, 
farbe listov, kvetov a obdobiu 
kvitnutia bude záhon atraktívny 
počas celej sezóny. 
Dvor označený číslom 3 je ploš-
ne najmenší z trojice dvorov, 
charakteristický umelým kop-
com, ktorý vymedzuje spôsob 
jeho využitia. Pôvodné detské 
ihrisko pre deti do 6 rokov bude 
nahradené novým s povrchom 
z liatej gumy, umelými terénnymi 
nerovnosťami a novými hracími 

prvkami. Ohradené má byť níz-
kym plotom a lemované zeleňou. 
Vo dvore budú osadené aj lanový 
hrací prvok na lezenie, rebrík 
s lanom do svahu kopca a šmyk-
ľavka pre staršie deti. Okrem 
toho pribudnú dva piknikové 
stoly s lavičkami. Výsadba na 
tomto dvore bude mať podobnú 
skladbu ako na dvore č. 2, tu 
však budú medzi devätnástimi 
novými stromami aj ozdobné 
hrušky a atraktívne ľaliovníky. 
Kríky budú zastúpené osemde-
siatimi šiestimi tavoľníkmi, pri-
budnú aj štyri nádherne kvitnúce 
magnólie. 

udalosti
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predstavil ostatným koordinátorom, 
prítomným občanom i médiám. Aj 
toto podujatie malo úspech a dob-
rú odozvu medzi občanmi, ale 
i medzi samotnými koordinátormi, 
ktorí sa prvýkrát stretli všetci na 
jednom mieste a vypočuli si návrhy 
z ostatných participatívnych ko-
munít. Medzi tými, ktorí sa počas 
uplynulých mesiacov stretávali vo 
svojej PK, stihli medzičasom vznik-
núť väzby a priateľstvá, čím získal 
projekt participácie nový rozmer. 
V ďalších dňoch sa už pozornosť 
preniesla na Trnavčanov – boli to 
oni, kto mal v rukách moc rozhod-
núť o tom, ktoré z projektov budú 
zrealizované z prostriedkov Partici-
patívneho rozpočtu. Umožnilo im 
to hlasovanie v dňoch 23. až 29. 
mája, v ktorom mohli vyjadriť svoju 
podporu pre štyri až šesť projektov 
podľa svojich preferencií. Mali na 
to dve možnosti – buď fyzické hla-
sovanie prostredníctvom tlačených 
hlasovacích lístkov, alebo interneto-
vé za pomoci online formulára. 
Zaujímavosťou bolo, že každá 
forma hlasovania mala inú váhu 
–internetové hlasovanie 10 percent 
a fyzické 40. Ide totiž práve o mie-
ru participácie – online formulár sa 
dá vyplniť za pár minút v pohodlí 
domova, no pri fyzickom hlasovaní 
musíte ísť osobne odovzdať hla-
sovací lístok na jedno zo zberných 
miest a vyvinúť teda väčšiu aktivi-
tu, čo je odmenené vyššou váhou 
hlasu. 
Karty však podstatne zamiešalo aj 
verejné zvažovanie, tzv. deliberácia 
(konala sa 24. mája), čo je proces 
vyhradený pre koordinátorov pro-
jektov. Deliberácia mala váhu až 50 
percent, pretože odráža množstvo 
investovanej aktivity a času ľudí 
predkladajúcich svoje nápady. Toto 
stretnutie trvalo viac ako tri hodiny, 
keďže najprv bolo potrebné stano-
viť samotné kritériá, podľa ktorých 
sa budú projekty posudzovať. Kaž-
dý mal priestor vyjadriť sa a prísť 
s vlastným názorom. Na základe 
kolektívne odsúhlasených kritérií 
potom koordinátori už individuál-
ne bodovali ostatné projekty (t. j. 
nikto nehodnotil svoj vlastný).
Pozrime sa teraz bližšie na jed-

notlivé projekty v poradí, v akom 
boli uvedené na hlasovacom lístku 
i v online formulári (toto poradie 
bolo určené losovaním):
 Revitalizácia átria v malo-
metrážnych bytoch
V záhradke átria malometrážnych 
bytov na Clementisovej ulici by si 
členovia centra seniorov radi vy-
tvorili oddychovú zónu s lavičkami, 
stolíkmi, slnečníkmi a kvetmi, ktorá 
bude slúžiť nielen im, ale aj ostat-
ným obyvateľom areálu. 
 Vyvýšené záhony pre deti 
v MŠ Čajkovského
Projekt je zameraný na pestovanie 
zeleniny a okrasných rastlín podľa 
vlastného výberu a uváženia. Má 
vzbudiť u detí záujem o pestovanie 
a starostlivosť o rastliny hravou 
formou už v predškolskom veku. 
Deti sa budú učiť spoznávať rast-
liny,  prirodzenou cestou a názor-
nou ukážkou sa budú spoločne 
starať o záhradku. 
 Mobiliár mestskej promenády
Projekt umiestnenia napevno 
osadených piknikových stolov 
a lavičiek v mestskej promenáde 
za účelom jej využitia nielen ako 
prechodnej zelenej zóny, ale aj ako 
zóny na cielenú návštevu, oddych 
a rekreáciu či už zo strany občanov 
alebo návštevníkov Trnavy.
 Petangové ihrisko pre seniorov
Petang je spoločenská hra, v ktorej 
sa dve družstvá snažia umiestniť 
kovové gule čo najbližšie k cieľu. 
Prvé trnavské petangové ihrisko 
by vzniklo na sídlisku Družba pre 
seniorov, ale i pre širokú verejnosť. 
 Revitalizácia Slovanskej ulice
Komplexná úprava ulice vrátane 
revitalizácie zelene, vybudovania 
detského ihriska a oddychových 
zón, oplotenia okolia kontajnerov, 
vybudovania parkovacích miest 
a opravy rozbitých ciest. 
 Vodorovné vyznačenie cyklo-
chodníka popri Trstínskej ceste
Na cyklochodníku popri Trstínskej 
ceste chýba vodorovné značenie. 
Značky je možné domaľovať na 
viacerých miestach formou dobro-
voľníckej brigády. 
 Tančiareň pre seniorov ponúk-
ne staršej generácii každú nedeľu 
popoludní možnosť zatancovať 

si či posedieť pri hudbe svojich 
mladších rokov a stretnúť rovesní-
kov a priateľov. Ide o celomestské 
podujatie otvorené všetkým, i seni-
orom neorganizovaným v kluboch.
 Komunitný park v Modranke
Revitalizácia aktívne nevyužívanej 
časti školského areálu ZŠ s MŠ 
na Ivana Krasku 29 v Modranke  
a pretvorenie tejto plochy na Ko-
munitný park s verejne dostupnou 
oddychovou zónou pre všetky ve-
kové kategórie. 
 Plochy pre street art a graffiti 
Cieľom projektu je využitie zane-
dbaných a nevyužívaných betóno-
vých plôch v lokalite Hospodárskej 
ulice na street art alebo graffiti. 
 Deti píšu deťom (príbehy)
Pásmo večerníčkov od základu vy-
tvorených deťmi. Autorské príbehy 
detí budú profesionálne nahraté, 
doplnené o hudobnú časť a odvy-
sielané v Rádiu Bunker. Z príbehov 
bude vydané CD, ktoré odovzdáme 
autorom ako formu podpory. 
 Poradenstvo a sprevádzanie 
rodín v ťažkej životnej situácii
Pomoc rodinám, ktoré sa ocitnú 
v zložitej situácii (strata jedného 
alebo oboch rodičov, ťažké psy-
chické či fyzické ochorenie, strata 
bývania, náhla strata zamestnania 
a pod.) a potrebujú poradiť či mať 
sa o koho oprieť. 
 Zeleň – Ovocná oáza na ZŠ 
s MŠ Vančurova
Výsadba ovocného sadu namiesto 
topoľov šíriacich dráždivé páperie. 
Patronát nad stromami prevezmú 
jednotlivé triedy, čo žiakom umožní 
zvyšovať svoju prírodovednú gra-
motnosť a ekologické povedomie. 
 Zeleň – Sídliskový kontajner 
na separáciu bioodpadu umožní 
obyvateľom Trnavy separovať bi-
oodpad. Zároveň sa získajú dáta 
o záujme o túto separáciu a kapa-
citných potrebách v budúcnosti.
Kultúra – Tajuplná Trnava
Hra pre malých aj veľkých, študentov 
aj dôchodcov. Zábavne o histórii, tra-
díciách a tajomstvách nášho mesta. 
Čím viac spolu pátrame, tým viac sa 
dozvieme – o Trnave, o svojej minu-
losti, o známych neznámych.
 Zeleň – Vedomá Trnava
Cieľom je motivovať ľudí k rozum-
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nému nakladaniu s odpadovými 
materiálmi  a separovaniu. Projekt 
chce budovať návyky u najmen-
ších, zaujať mladých a podporiť 
v činnosti dospelých aj prostred-
níctvom výroby recyklovaných diel 
a rôznych vzdelávacích materiálov.

V čase uzávierky tohto čísla No-
viniek z radnice ešte nie je známe 
poradie, v akom jednotlivé projekty 
po zrátaní hlasov v oboch formách 
hlasovania a v deliberácii nakoniec 
skončili. Výsledky budú zverejnené 

1. júna 2016. Už teraz však môže-
me s istotou tvrdiť, že nech vyhrajú 
ktorékoľvek z navrhovaných pro-
jektov, bude to prínos pre Trnavu. 
Každý z návrhov má totiž poten-
ciál priniesť niečo nové, pozitívne 
a obohacujúce, a ukázať ostatným 
občanom, že aj obyčajný človek 
môže vytvoriť niečo veľké. 
Aktuálne informácie o Participatív-
nom rozpočte pre Trnavu nájdete 
na webe pr.trnava.sk a na Facebo-
okovej stránke Participatívny roz-
počet pre Trnavu. 

 Novinky z radnice tretie 
v súťaži Podnikové mé-
dium roka
Náš mestský časopis No-
vinky z radnice / Život 
a kultúra Trnavy obsadil 
tretie miesto v 13. ročníku 
celoslovenskej súťaže Pod-
nikové médium roka 2015, 
ktorú organizujú Klub pod-
nikových médií a Slovenský 
syndikát novinárov. 
„V tomto roku sme zazna-
menali výrazné napredo-
vanie printových médií, 
aj napriek tomu, že stále 
sledujeme v mainstrea-
me ich všeobecný pokles. 
Najväčším prekvapením 
poroty bola vysoká úroveň 
neziskových, príspevkových 
a rozpočtových organizácií. 
Niektoré printové média 
presiahli svojou kvalitou, 
obsahovo, grafikou či spra-
covaním aj celoslovenské 
komerčné médiá,“ uviedli 
organizátori súťaže v tlačo-
vej správe k slávnostnému 
odovzdávaniu ocenení. 
Prvé miesta patria Oblastnej 
organizácii cestovného ru-
chu Región Liptov za Tatry 
magazín a Slovenskej Ľupči 
za obecné noviny Ľupčian-
ske zvesti, ako druhé sa 
umiestnili banskobystrické 
Radničné noviny.

 Slovenské hrady a zám-
ky sa zjavili na korze pred 
radnicou
Prezentácia detských 
priestorových výtvarných 
prác na tému Skvosty Slo-
venska sa uskutočnila 31. 
mája na trnavskom korze 
pred radnicou. Na akcii 
sa tvorivo zúčastnili žiaci 
všetkých základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 

V skratke

Martin Jurčo

Kúpalisko v Kamenáči ožíva
Prírodné kúpalisko v Kamennom mlyne je v spomienkach mnohých 
Trnavčanov. Možno aj preto, že je protipólom masovosti vodných 
parkov a okrem betónu tam možno nájsť aj príjemný zelený tieň. Vy-
budované bolo začiatkom 70. rokov vo vtedajšej svojpomocnej akcii 
Z, a po istej stagnácii najmä v 90. rokoch práve naberá nový dych. 
A túto sezónu by tam návštevníci mali zažiť skutočný posun vpred.

Čulý stavebný ruch vládne na 
kúpalisku v Kamennom mlyne už 
od skorej jari. Počas našej náv-
števy koncom mája sa intenzívne 
pracovalo na prekládke a oprave 
betónových dlaždíc, betónovaní 
bazénových schodísk i spárovaní 
dna bazénov. Ide nielen moder-
nizáciu samotného bazéna, ale 
aj dobudovanie občerstvovacieho 
a sociálneho zázemia a vybudova-
nie športovísk. V súčasnosti pre-
biehajú intenzívne stavebné a re-
konštrukčné práce, aby bola prvá 
etapa hotová do začiatku sezóny. 
Oprava je financovaná z rozpočtu 
mesta. Doteraz bolo na tieto úče-
ly preinvestovaných 114 tisíc eur 
a zhruba 16 tisíc bolo určených na 
dobudovanie ihrísk.
Ako spomína správca kúpaliska 
Peter Pejkovič, na mieste dnešného 
kúpaliska bol kedysi rybník. Po-
stupne bol obložený betónovými 
kockami a napúšťali ho z miest-
neho potoka Parná. Kvalita vody 
nebola veľmi dobrá. Dno, ktoré 
vtedy ešte nebolo pevné, sa často 
zanášalo. Napokon vybudovali aj 
spodnú časť a bolo treba hľadať aj 
náhradný vodný zdroj, čo sa na-
pokon vyriešilo využitím spodnej 
vody. 

„Už pred rokom boli časti bazéna 
natreté špeciálnym náterom, vďaka 
ktorému sa voda zohrieva. V hlb-
ších častiach sa však nedá použiť 
kvôli bezpečnosti kúpajúcich sa, 
aby plavčík videl až na dno bazé-
na. V súvislosti s postupným sprís-
ňovaním hygienických predpisov 
sa počas drobných opráv dobudo-
vávali aj brodiská a sprchy,“ hovorí 
Peter Pejkovič. 
„Išlo mi nielen o zvýšenie bez-
pečnosti a hygieny bazéna, ale aj 
o celkovú obnovu areálu kúpaliska. 
Minulý rok ho navštívilo až 56-tisíc 
návštevníkov. Je teda obľúbené, 
nachádza sa v krásnom prostredí. 
Poskytuje aj tieň pod koruna-
mi stromov a výmera kúpaliska, 
takmer dva hektáre, je slušná. Do 
budúcnosti chceme rozšíriť areál 
západným smerom k zarastenému 
a nepoužívanému rybníku, urobiť 
tam ihriská, dobudovať sprchy 
a ďalšiu pláž. Súčasťou by bolo 
dobudovanie filtrácie vody a soci-
álneho zázemia,“ hovorí zástupca 
primátora Matej Lančarič, ktorý 
prišiel s myšlienkou celkovej revi-
talizácie areálu.
Pri naplnenej kapacite 2 200 náv-
števníkov je aj v súčasnosti kú-
palisko schopné zvládnuť služby 

udalosti
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V skratke
Mesta Trnavy a žiaci trnav-
ských základných ume-
leckých škôl. Ich úlohou 
bolo počas školského roka 
zhotoviť model slovenského 
hradu či zámku a následne 
svoje dielo predstaviť verej-
nosti. 
Po ukončení výstavy mode-
lov našich hradov a zámkov 
pod holým nebom sa pre-
zentácia presťahovala do 
západného krídla radnice, 
kde si ju budú môcť náv-
števníci prezrieť do konca 
júna.
Súčasťou podujatia usku-
točňovaného pri príležitosti 
predsedníctva Slovenskej 
republiky v Rade EÚ bola 
verejná diskusia na tému 
Školstvo.

 Dvor nádeje a okrúhly 
stôl venovaný ľuďom so 
zdravotným postihnutím
Mesto Trnava v spolupráci 
so Spoločnosťou na po-
moc osobám s autizmom 
(SPOSA-T) organizuje 12. 
ročník prezentácie kreativity 
detí, mládeže a dospelých 
so zdravotným hendike-
pom Dvor nádeje, ktorý 
sa uskutoční v rámci Dní 
zdravia 16. júna o 9.30 h na 
Hlavnej ulici pred radnicou. 
Deti, mládež i dospelí opäť 
budú v programe statočne 
bojovať s ľudskou zlobou 
a predsudkami, ktoré ich 
často sprevádzajú živo-
tom. Napokon však svojím 
spevom a tancom všetkým 
dokážu, že aj oni sú tvoriví 
a zruční. Dôkazom budú aj 
ich ručné práce, ktoré chcú 
ponúkať záujemcom v pre-
dajných stánkoch. Program 
tohtoročného Dvora nádejí 
bude moderovať obľúbená 

a nával návštevníci nepociťujú. Je 
to nielen vďaka rozlohe areálu, ale 
aj bazéna, keďže na jedného náv-
števníka vychádza priemerne 8 ku-
bíkov vody. „Veľká rozloha umož-
ňuje hrať loptové hry, aj plávať. 
Vždy sme chceli, aby sem prichá-
dzali mladé rodiny s malými deťmi. 
Teraz sa vytvárajú podmienky aj 
pre väčšie deti. Pripravujeme volej-
balové a detské ihrisko a budujeme 
zázemia pre návštevníka. Doteraz 
bola sociálna a občerstvovacia 
zóna riešená formou unimobuniek. 
Tie sa často najmä v zimných me-
siacoch, keď bolo kúpalisko mimo 
prevádzky, stávali terčom nájazdov 
vandalov. Po vybudovaní stabil-
ných stavieb bufetov i sprchovacích 
zariadení a toaliet by mohlo kúpa-
lisko žiť počas celého roka. Mohlo 
by sa tu urobiť aj nejaké klzisko, 
a máme skúsenosti z takýchto are-
álov, že tam vybudovali murovanú 

pec, a návštevníci prichádzali cez 
víkend aj kvôli pečeniu chleba,“ 
hovorí Peter Pejkovič. 
„Tento rok napríklad v Kamennom 
mlyne plánujeme zrevitalizovať 
lužný lesík za Kolibou, urobiť 
tam náučný chodník s lavičkami 
a odpočinkovou zónou. Trnavský 
primátor navrhuje nad rybníkom 
osadiť móla, čo by túto lokalitu 
ešte viac zviditeľnilo. Naším záme-
rom je aj vykompenzovať nešťastnú 
výstavbu rodinných domov tým, 
že by sme rozšírili Kamenný mlyn 
smerom na Kočišské, kde by mo-
hol vzniknúť nový lesopark a špor-
tovo rekreačná zóna s ihriskami,“ 
dopĺňa Matej Lančarič.
Podľa jeho slov je však zatiaľ otáz-
ne, či budú práce na revitalizácii 
kúpaliska v Kamennom mlyne 
pokračovať aj v budúcich rokoch. 
Záležať bude predovšetkým na 
trnavských poslancoch. 

 Čo ide na odbyt?
„Veľmi dobre sa zvykne predávať 
oblečenie, kuchynské náčinie, 
staré platne a hračky,” vymenúva 
obľúbené kategórie Blšáku Júlia Č. 
Oravcová z neziskovej organizácie 
Bronco., ktorá podujatie organizu-
je. Ponuka je však neobmedzená. 
Na predošlých Blšákoch sa našli 
staré zaváraninové fľaše, gombíky, 
storočné stolárske náradie, aj lego 
figúrky. Podstatná informácia je, že 
by sa nemal predávať nový tovar, 
ale použitý a v ideálnom prípade aj 
zachovalý. 
„Veľký záujem je vždy o knihy, či 
už ide o pôvodné recepty starých 
mám, beletriu alebo tisícstranové 
súborné diela,” inšpiruje predaj-
cov ďalšia členka organizačného 
tímu Zuzana Jamborová a dodáva: 
„Dôležité je neprehnať to s cenami, 
hoci v prípade, keď ide o vzácne 

publikácie, umelecké predmety 
a zberateľské kúsky, je úplne v po-
riadku zapýtať si vyššiu sumu.“ 
 Akým spôsobom tovar ponú-
kať?
Najjednoduchšie je rozložiť si to-
var na deku alebo stolík, roztriediť 
ho do škatuliek, košíkov alebo 
naskladať do veľkého kufra a pre-
dávať priamo z neho. Na oblečenie 
veľmi dobre poslúži prenosná tyč 
na vešanie, aby sa dalo medzi 
jednotlivými kúskami šatstva bez 
problémov prehŕňať. Záleží len na 
kreativite a možnostiach predajcu.
Nezabudnite, registrácia na Blšák 
trvá do 3. júna 2016. Stačí poslať 
mail na blsak.trnava@gmail.com 
a organizátori Blšáku vám zašlú pri-
hlášku a bližšie informácie. Prihláste 
sa čím skôr, keďže kapacita predaj-
cov je obmedzená a záujem o predaj 
pri každom Blšáku narastá. 

Prevetrajte povaly, bude blšák
Hromadia sa vám po celom dome a neviete čo s nimi? Veci, ktoré 
na prvý pohľad doslúžili, ale na vyhodenie nie sú? Skúste ich 
predať na Trnavskom blšáku. Registrácia predajcov trvá 
do 3. júna. Trnavský blšák sa uskutoční 25. júna v čase od 9.00 
do 15.00 h tradične na Hlavnej ulici pred radnicou. Voľných 
bude približne sedemdesiat miest pre predajcov.  

(red) 

udalosti
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V skratke
herečka a moderátorka Bi-
biana Ondrejková, hosťom 
bude spevák Janko Slezák, 
ktorý svojím hlasom po-
môže deťom bojovať proti 
ľudským nerestiam. Cieľom 
tohto jedinečného projektu 
je nielen zviditeľniť prácu 
občanov so zdravotným po-
stihnutím, ale hlavne osloviť 
spoločnosť a zamestnáva-
teľov, aby využili možnosť 
zamestnať ich. V rámci 
programu a predajných 
trhov sa bude prezentovať 
takmer dvadsať škôl, chrá-
nených dielní, občianskych 
združení a domovov sociál-
nych služieb.
Súčasťou podujatia bude 
popoludní o 16. hodine 
na radnici okrúhly stôl na 
tému Tranzitné programy 
podporujúce začlenenie 
občanov so zdravotným 
a iným znevýhodnením 
do komunity. Hovoriť sa 
bude napríklad o prechode 
mladého človeka zo školy 
do práce, podporovanom 
bývaní a zamestnaní, pre-
pojení sociálnych služieb 
a služieb zamestnanosti 
pre osoby so zdravotným 
postihnutím. Diskusiu bude 
viesť PhDr. Viera Záhorco-
vá, štatutárna zástupkyňa 
občianskeho združenia 
Inklúzia z Bratislavy. Pozva-
ní sú všetci, ktorým záleží 
na tom, aby sa mladí ľudia 
so zdravotným postihnutím 
vedeli svojím spôsobom 
a s našou pomocou zaradiť 
do spoločnosti. Okrúhly 
stôl nadväzuje na stretnutia 
a závery skupiny osôb so 
zdravotným postihnutím 
v rámci pripravovaného 
Komunitného plánu mesta 
Trnavy.  

Podujatie chce byť poslom zmien 
v myslení zameraných na trva-
lo udržateľný rozvoj, podporu 
občianskej spoločnosti, spolu-
patričnosti a zdravého životného 
štýlu pre všetky generácie a vo 
všetkých oblastiach každoden-
ného života. Aktivity sa nebudú 
uskutočňovať len v centre mesta, 
ale aj na rôznych iných známych 
miestach a športoviskách. Sa-
mozrejme, ani tento rok nemôžu 
nechýbať tradičné poradenské 
služby, obľúbené merania tla-
ku, tuku, odbery vzoriek vody 
a zeleniny, ukážky predlekárskej 
pomoci a masáže či ochutnávka 
zdravých čajov. V ponuke budú aj 
prednášky pre seniorov o zdravej 
životospráve, ľudských právach, 
medzigeneračných vzťahoch 
a cvičení mozgu alebo prednášky 
pre rodičov o prvej pomoci pre 
deti. Hovoriť sa bude aj o očkova-
ní, ktoré sa v posledných rokoch 
stáva opäť jednou z horúcich 
tém. Program s meraním tlaku 
a poradenstvom pripravil pre 
svojich zamestnancov aj PSA Peu-
geot, ktorý v rámci Dní zdravia 
organizuje obľúbené podujatie 
PSA Trnava inline – prejazd mes-
tom na korčuliach či bicykloch.
Svoje vlastné dni zdravia budeme 
môcť začať napríklad zdravými 
raňajkami v rotunde Spiegelsaal, 
kde si môžeme posedieť aj po-
poludní pri rôznych studených či 
horúcich ovocných a bylinkových 
čajoch a vypočuť si o nich zau-
jímavé informácie. Chutná môže 
byť aj víkendová pozvánka na 
grilovačku so syrom a zeleninou.
Podporiť šetrný prístup k život-
nému prostrediu aj k ľuďom bu-

deme môcť v sobotu účasťou na 
Férových raňajkách s Fairtrade 
Slovakia, ktorá zaručuje férové 
obchodné podmienky a dodržia-
vanie ľudských a pracovných práv 
utláčaných výrobcov.
Život je zmena, preto stojí za 
úvahu využiť aj pozvánku na pik-
nikový obed v pôvabnej záhrade 
Domu hudby. Prečo by sme si 
nemohli vychutnať svoje jedlo 
vonku na tráve spolu s priateľmi? 
Podobnú myšlienku má aj piknik 
v komunitnej záhrade, spojený 
s diskusiou o pestovaní zdravých 
potravín a dôležitosti dobrých 
susedských stretnutí.
Pripravené sú aj pohybové akti-
vity pre všetky vekové kategórie 
– Dni zdravia detí, stredoškolákov, 
štafetový beh na Slávii, športový 
deň s FitUp pre všetkých, tradičný 
pochod zdravia seniorov alebo 
ukážky cvičení s vlastnou váhou 
spojené s poradenstvom. Program 
pre deti ponúka aj Kalokagatia.
Pred radnicou bude tradičný Dvor 
nádeje – prezentácia výrobkov 
hendikepovaných detí a dospelých, 
ktorí chcú prekonať predsudky 
okolia a ukázať, že aj oni sú zruční 
a tvoriví.  
Morálnu aj materiálnu podporu 
ľuďom s rakovinou budú môcť 
dlhovlasé dámy vyjadriť účasťou 
na výzve Vystrihaj sa, Slovensko 
v spolupráci s Ligou proti rakovine. 
O čo vlastne ide? Zmenou účesu 
z dlhých na krátke a darovaním 
odstrihnutých vlasov na výrobu 
parochne môžeme potešiť nielen 
seba, ale aj niektorú onkologickú 
pacientku, pre ktorú predstavuje 
kúpa parochne veľkú finančnú 
záťaž.  

Viac Dní zdravia na 
viacerých miestach v meste 

(red) 

Podobne ako Májový kvet, aj každoročné Dni zdravia v našom 
meste nadobúdajú nový charakter. Trnava sa na týždeň od ne-
dele 12. júna do soboty 18. júna zmení na Zdravé mesto s rôz-
nymi aktivitami zdravého životného štýlu a osvety, do ktorých je 
organizačne zapojená nielen mestská samospráva, ale aj mest-
ské časti, občianske združenia a jednotlivci. 
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Dobrovoľní hasiči zo štyroch Trnáv budú 
opäť súťažiť v našom meste

Dátum pre Medzinárodný deň 
archívov stanovila Medzinárod-
ná rada archívov (International 
Council on Archives (ICA)) zá-
merne. V tento deň roku 1948 
boli v Paríži položené základy 
tejto celosvetovej inštitúcie 
združujúcej archívy. V roku 
2007 valné zhromaždenie ICA 
schválilo iniciatívu osláv Me-
dzinárodného dňa archívov. Po 
prvýkrát sa v medzinárodnom 
meradle slávil tento deň v roku 
2008. Slovenské archívy sa k ini-
ciatíve ICA pripojili v roku 2009. 
A najčastejšie práve v tento jú-
nový deň otvárajú archívy svoje 
brány širokej verejnosti s cieľom 
prezentovať a propagovať ar-
chívne bohatstvo Slovenska po-
čas Dňa otvorených dverí. Počet 

zapojených archívnych inštitúcií 
každoročne narastá.
Pri tejto príležitosti archívy sprí-
stupňujú inak nedostupné de-
poty, kde sú uložené archívne 
dokumenty, vystavujú vzácne 
originály dokumentov. Nechýba-
jú ani tvorivé dielne pre malých 
i veľkých, kde návštevník môže 
naživo spoznať prácu archivára. 
Rovnako to bude aj počas Dňa 
otvorených dverí v Štátnom ar-
chíve v Trnave, kde čaká na záu-
jemcov komentovaná prehliadka 
budovy archívu – zrekonštruova-
ného historického meštianskeho 
domu na Štefánikovej ulici 7. 
Zakončená bude výstavou Z po-
kladov archívu, ktorá návštevní-
kom predstaví tie najvzácnejšie 
originály historických archívnych 

dokumentov, ktoré archív v sú-
časnosti opatruje. Deti sa môžu 
tešiť aj na tvorivé dielne, kde si 

PhDr. Júlia Ragačová, riaditeľka Štátneho archívu v Trnave

Deň otvorených dverí v Štátnom archíve v Trnave
K pomerne málo známym sviatkom, ktoré si verejnosť každoročne pripomína, patrí Medzinárod-
ný deň archívov. V kalendári mu patrí 9. jún. Po dlhšej odmlke sa k oslave tohto dňa pripája aj 
Štátny archív na Štefánikovej ulici v Trnave, kde sa vo štvrtok 9. júna od 9. do 17. hodiny uskutoč-
ní Deň otvorených dverí so zaujímavým programom. 

Už 22. ročník tradičnej medzinárodnej súťaže hasičských družstiev v hasičskom športe O pohár 
primátora mesta Trnavy sa uskutoční v sobotu 2. júla na atletickom štadióne AŠK Slávia v Trna-
ve. Okrem domáceho družstva z Trnavy sa na tejto atraktívnej súťaži zúčastnia družstvá z čes-
kých miest Trnavy u Třebíče, Trnavy u Zlína a východoslovenskej Trnavy pri Laborci.

Hasičské tímy budú súťažiť v šta-
fete na 8x50 m a v požiarnom úto-
ku. Počas súťaže budú mať diváci 
možnosť zoznámiť sa so špeciál-
nou hasičskou technikou, nebudú 
chýbať ani rôzne atrakcie pre deti. 
Spestrením súťažného dňa bude 
účasť starostov zúčastnených obcí 
a trnavského primátora v súťaži. 
Ich úlohou bude pomocou tla-
ku vody čo možno najrýchlejšie 
„zostreliť“ terče v podobe šiestich 
plastových fliaš. 
Pri zrode medzinárodnej súťa-
že v hasičskom športe O pohár 

primátora mesta Trnavy vede-
nie mesta uvažovalo nad tým, 
čo najviac spája obce a mestá 
nesúce názov Trnava. Odpoveď 
bola hneď jasná – jednou z naj-
dôležitejších úloh pre všetky 
obce a mestá je ochrana životov 
a zdravia občanov ako aj ich ma-
jetku pred požiarmi a inými ži-
velnými pohromami. Prvý ročník 
súťaže pripravilo Mesto Trnava 
s vtedajším primátorom Štefa-
nom Bošnákom a v spolupráci 
v Okresným výborom Dobrovoľ-
nej požiarnej ochrany v Trnave 

pod vedením vtedajšieho vice-
primátora Ivana Mičku, ktorý sa 
práve v uplynulých dňoch oslávil 
krásne životné jubileum – sedem-
desiate narodeniny. 
Pri tejto príležitosti pripájajú svoje 
želanie aj hasiči: „Veľa síl, zdravia 
v živote a pohodu v rodinnom 
kruhu. Tešíme sa na vašu účasť 
a podporu pri zápolení. Je prav-
da, že vždy zvíťazí Trnava – či už 
obec, alebo mesto. Tento rok sa 
nám možno podarí zabojovať za 
tú našu, tak ako zvykneme hovo-
riť, Veľkú Trnavu.“ 

Robert Jalovec, DHZ Trnava – centrum
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Deutsch – Slowakische Akade-
mien (DSA) so sídlom v Brezne 
vznikla v roku 2013 s podporou 
nemeckej obchodnej komory. Jej 
kľúčovým akcionárom je Európske 
vzdelávacie centrum pre povolanie 
a spoločnosť, ktoré má v Nemecku 
34 odborných centier a stredných 
odborných škôl a má dlhoročné 
skúsenosti s implementáciou duál-
neho vzdelávania a medzinárodnej 
mobility na základe spolupráce 
organizácií v 22 krajinách. Táto 
medzinárodná spoločnosť ponúka 
nové formy vzdelávania, preškoľo-
vania i rekvalifikácií s cieľom lepšie 
pripraviť absolventov technických 
škôl na trh práce, respektíve zvýšiť 
kvalifikáciu súčasných zamestnan-
cov. DSA je v súčasnosti zriaďova-
teľom troch stredných odborných 
škôl. Od nového školského roka 
pribudnú ďalšie dve, tiež dve ma-
terské a jedna základná škola. 
Aké konkrétne zmeny očakávajú 
SOŠP, sme sa spýtali jej riaditeľa 
Romana Michaličku. „Zmení sa 
názov na Súkromná SOŠP DSA, 
budeme mať nové logo, viaceré 
zmeny sa udejú postupne. Bude 
sa to týkať aj procesu výučby. 
Pribudnú i nové študijné odbory 
–technik vodár – vodohospodár, 
mechatronik a priemyselný mecha-
nik. Napriek tomu, že škola bude 
súkromná, študenti nebudú platiť 
nijaké školné.“ 
V súčasnosti sú v tejto škole 
kľúčovými študijnými a učebnými 

odbormi mechanik strojov a za-
riadení, stolár, mechanik hasičskej 
techniky, logistika či operátor 
drevárskej a nábytkárskej výroby. 
Skladba študijných odborov sa 
však zrejme časom zmení podľa 
požiadaviek zamestnávateľov.
Škola spolupracuje s viacerými 
trnavskými podnikmi, ako sú na-
príklad ŽOS Trnava, a. s., Renault 
Truck Servis, s logistickými par-
kami v okolí mesta, pripravuje sa 
spolupráca s ďalšími firmami i so 
Slovenskou asociáciou vodáren-
ských spoločností.
Doterajší absolventi sa zamestná-
vajú najmä v regióne okresu Trna-
va, niektorí študujú na vysokých 
školách a časť tiež odchádza do 
zahraničia, často mimo odboru. 
Toto sa však možno časom zmení, 
keďže nový zriaďovateľ je spolovi-
ce nemecká spoločnosť. Akú stra-
tégiu má pre ňu nový zriaďovateľ 
pripravenú, hovorí Marek Nikel 
– predseda predstavenstva DSA: 
„Stredná odborná škola polytech-
nická je pre nás veľkou výzvou. 
Nielen jej niekdajším postavením 
v regióne, ale aj priestorovým, 
technickým vybavením a, samo-
zrejme, kvalitným personálom. 
Musíme viac pracovať marketingo-
vo a užšie aj so základnými ško-
lami v meste a jeho okolí. Máme 
dobrú spoluprácu so zahraničnými 
zamestnávateľmi, u ktorých budú 
môcť študenti nielen vykonávať 
prax, ale budú ich motivovať stáža-

mi v zahraničí a ponukami jazyko-
vého vzdelávania. Verím, že sa nám 
v nich podarí vybudovať vnútornú 
hrdosť na to, že budú študovať 
doma, ale stanú sa potenciálnymi 
zamestnancami nemeckých firiem 
na Slovensku.“
Ak sa podarí zvýšiť záujem o štú-
dium na SOŠP, zvýšia sa aj kritériá 
výberu jeho adeptov. Benefitmi pre 
študentov okrem už spomínaných 
budú aj exkurzie do zahraničia, 
odborné semináre na rôzne témy 
so zástupcami zahraničných firiem, 
štipendijný program vo firmách, 
vreckové, medzinárodné výmeny 
a podobne. 
Z akého dôvodu sa DSA rozhodla 
aj pre trnavskú SOŠP? „Štátnym 
inštitúciám a zriaďovateľom na 
Slovensku sme ponúkli spoluprácu 
na projektoch podpory technického 
vzdelávania na stredných odbor-
ných a základných školách. V sú-
časnosti ide o pilotné projekty. Za-
čali sme na východnom Slovensku, 
ale už máme školy aj na strednom 
a od septembra aj na západnom. 
Pre výber škôl bola rozhodujúca 
najmä ochota štátnych zriaďovate-
ľov škôl ísť do spolupráce.“
DSA chce ponúknuť know-how ako 
riešiť spoluprácu škôl a podnikov 
v duálnom vzdelávaní, a tiež uká-
zať, že orientovať deti na technické 
odbory sa dá už v predškolskom 
veku. „V rámci základných škôl 
chceme napríklad posilniť prácu 
v dielňach,“ dopĺňa Marek Nikel. 

Polytechnika sa mení na súkromnú školu
Poslanci Trnavského samosprávneho kraja na svojom zasadaní 13. apríla schválili zmenu zria-
ďovateľa Strednej odbornej školy polytechnickej, ktorá sídli na Koniarkovej ulici. V minulosti 
vychovávala táto SOŠ odborných zamestnancov najmä pre Železničné opravovne a strojárne 
(ŽOS) v jej blízkosti, s ktorými škola aj dnes spolupracuje. Záujem o štúdium v strojníckych 
profesiách však za posledné roky rapídne klesol. Počet žiakov sa oproti školskému roku 2007/
2008 znížil z 342 na 158. Ako konštatoval predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor 
Mikuš, reálne sa uvažovalo o jej zatvorení. Do hry však vstúpila súkromná spoločnosť a od 
nového školského roka sa stáva práve ona zriaďovateľom SOŠP.

Iveta Pospíšilová

budú môcť vyskúšať rôzne typy 
pisárskeho náčinia používané-
ho v minulosti, zoznámia sa so 
spôsobmi pečatenia a dozvedia 
sa niečo o mestských erboch. Na 

nádvorí archívu uvidia ukážky 
lukostreľby, tí odvážnejší si budú 
môcť aj prakticky vyskúšať túto 
olympijskú disciplínu. Počas dňa 
odznie aj odborná prednáška 

s prezentáciou o trnavských 
mestských bránach v stredoveku. 
Všetkých milovníkov histórie 
a kultúry z Trnavy a blízkeho 
okolia srdečne pozývame. 
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Na mysli máme viaczväzkovú 
učebnicu matematických disciplín 
s názvom Krátka teoreticko-prak-
tická príručka všeobecnej matema-
tiky (Universae matheseos brevis 
institutio theoretico-practica), 
ktorej exemplár máme možnosť 
nájsť v archíve Spolku sv. Vojtecha 
v Trnave pod signatúrou Ty 1024. 
Aj letmé prelistovanie učebnice 
napovie, že každý z troch zväzkov 
sa venuje z dnešného pohľadu inej 
disciplíne. Prvá časť z roku 1752 
sa zaoberá prevažne aritmetikou, 
geometriou a trigonometriou, ale 
nájdeme tu časti venované mecha-
nike a statike. Druhá časť, ktorá 
vyšla o rok neskôr, rozoberá najmä 
otázky optiky, dioptriky a astro-
nómie. Posledná tretia časť z roku 
1754 predstavuje civilnú a vojenskú 
architektoniku, algebru a meranie 
času. 
Ako autor je v bibliografických 
príručkách uvádzaný trnavský 
profesor Anton Revický, ktorý za-
čal moderne vyučovať filozofiu na 
Trnavskej univerzite spolu s dvoma 
ďalšími profesormi Jánom Ivan-
čičom a Andrejom Jaslinským na 
podklade výsledkov moderných 
prírodných vied. Z dostupných 
biografických príručiek vieme, že 
sa narodil 12. januára 1713 v ma-
ďarskom meste Nové Mesto pod 
Šiatrom (Sátoraljaújhely). V roku 
1728 vstúpil do Spoločnosti Ježi-
šovej. Svoje štúdiá zavŕšil v Trnave 
doktorátom z filozofie a teológie. 

Na univerzite v Trnave prednášal 
logiku, metafyziku, fyziku a mate-
matiku. Zomrel 15. decembra 1781 
v Budíne, kde strávil posledné roky 
života vo funkcii generálneho vo-
jenského vikára. 
Vráťme sa však k zmienenej inter-
disciplinárnej učebnici všeobecnej 
matematiky. Skutočnosť, že v rám-
ci jednej knihy sa nachádzajú tri 
na prvý pohľad odlišné vedné dis-
ciplíny, pramení z ich vtedajšieho 
postavenia. Podobne ako poznatky 
z optiky a astronómie aj znalosti 
z architektúry získavali študenti 
na hodinách matematiky. Celkom 
logicky si teda najskôr osvojili po-
znatky zo základných matematic-
kých disciplín, ktorých zásady sú 
pre teóriu architektúry podstatné. 
Všetkým trom častiam učebnice 
chýba predhovor autora alebo 
nejaká forma úvodu, aj preto bliž-
šie nepoznáme okolnosti vzniku. 
Podrobnejšie si všimneme jej tretí 
zväzok, ktorý sa venuje civilnej 
a vojenskej architektúre, algebre 

Katarína Karabová, Trnavská univerzita, Katedra klasických jazykov
Známi a neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XIV.

Filozof, prírodovedec 
a architekt Anton Revický
V súčasnosti sa s pojmom interdisciplinarita stretávame čoraz čas-
tejšie, a to na rozmanitých fórach. Prepájanie viacerých platforiem 
rôznych oblastí sa nástojčivo hlási o slovo aj v univerzitnom vzdelá-
vaní. Novovznikajúce študijné odbory, ale aj tie tradičné sa usilujú 
spojiť prvky a výskumné metódy hneď niekoľkých odborov súčas-
ne, aby tak boli konkurencieschopné a mohli ľahšie prepojiť teore-
tické poznatky s praxou. Asi málokomu však napadne spájať pojem 
interdisciplinarita s historickou Trnavskou univerzitou. Hoci by sa 
na prvý pohľad mohlo zdať, že v čase jej pôsobenia sa len sotva na-
šla snaha o medziodborové prepojenie, minimálne jedna publikácia 
z trnavskej univerzitnej kníhtlačiarne nás presvedčí o opaku.

ľudia 
a udalosti
 1. 6. 1846 – pred 165 rok-
mi sa uskutočnilo slávnostné 
otvorenie konskej železnice 
Bratislava – Trnava, ktorá bola 
prvou železnicou v bývalom 
Uhorsku (170. výročie). 
 1. 6. 1946 – V Bratislave 
sa narodil výtvarník, umelec-
ký fotograf a pedagóg PETER 
BABKA, ktorý pôsobil v Trnave 
ako riaditeľ Základnej umelec-
kej školy (70. narodeniny). 
 1. 6. 1976 – Bola založená 
Okresná galéria so sídlom 
v Trnave, dnešná Galéria Jána 
Koniarka (40. výročie). 
 2. 6. 1931 – V Trnave sa 
narodila operná speváčka, 
sólistka opery SND v Bratisla-
ve ELENA KITTNAROVÁ, ktorej 
mesto Trnava udelilo roku 
1998 Čestné občianstvo (85. 
výročie). 
 3. 6. 1946 – V Trnave sa 
narodila divadelná a filmová 
herečka SOŇA VALENTOVÁ, 
nositeľka Uznania za zásluhy 
o rozvoj a reprezentáciu mesta 
Trnavy za rok 2001 (70. naro-
deniny). 
 6. 6. 1951 – V Trnave umrel 
dlhoročný starosta mesta JU-
RAJ VYSKOČIL (65. výročie). 
 7. 6. 1931 – V Bratislave sa 
narodil prvoligový futbalista, 
hráč Spartaka Trnava, kňaz 
a publicista JURAJ KADLEC, 
Čestný občan mesta Trnavy 
(85. výročie). 
 8. 6. 1826 – V Trnave um-
rel náboženský spisovateľ, 
prekladateľ a člen paulínskej 
rehole JULIÁN DVORÁK, rodák 
Hlohovca a profesor gymnázia 
v Trnave (190. výročie). 
 11. 6. 1896 – V Tekovskom 
Hrádku sa narodil akademický 
maliar a hudobník JOZEF BA-
LOGH, portrétista významných 

história
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ľudia 
a udalosti
trnavských osobností, ktorý 
pôsobil od roku 1928 až do 
smrti v Trnave (120. výročie). 
 14. 6. 1991 – V Trnave 
zasadala akreditačná komisia, 
ktorá skúmala pripravenosť 
mesta na založenie dnešnej 
Trnavskej univerzity (25. vý-
ročie). 
 16. 6. 1991 – V Trnave 
zriadili Mestskú políciu (25. 
výročie).
 16. 6. 2015 – V Trnave 
umrel vysokoškolský peda-
góg FRANTIŠEK HORŇÁK, 
prodekan Materiálovotechno-
logickej fakulty STU v Trnave 
a prorektor Slovenskej tech-
nickej univerzity pre vzdelá-
vanie (1. výročie).
 17. 6. 1946 – V Horných 
Štitároch sa narodil archi-
tekt JOZEF DANÁK, výrazná 
osobnosť slovenskej moder-
nej architektúry pôsobiaca 
v Trnave, projektant Domu 
kultúry odborov Tirnavia 
a ďalších budov v Trnave (70. 
narodeniny). 
 18 . 6. 1816 – V Trnave sa 
narodil právnik, spisovateľ, 
prekladateľ a cestovateľ IVAN 
ZIMA-TÉLFY, univerzitný 
profesor v Budapešti, znalec 
antickej kultúry, autor učeb-
níc a encyklopédie klasickej 
filozofie (200. výročie). 
 21.6. 1896 – V Hrnčia-
rovciach sa narodil pedagóg, 
spisovateľ, publicista a kňaz 
– salezián JÁN HLUBÍK, orga-
nizátor mládeže na Kopánke 
v Trnave, ktorému roku 1996 
bolo udelené čestné občian-
stvo mesta Trnavy in memo-
riam (120. výročie). 
 23. 6. 1666 – V Trnave vy-
pukol veľký požiar, ktorý trval 
dva dni a prišlo pri ňom o ži-

a meraniu času.  Civilná architek-
tonika je tu definovaná ako veda 
zaoberajúca sa zásadami výstavby 
budov (pozri ukážku). Vzhľadom 
na to, že sa výber miesta, orien-
tácia a dispozícia stavieb určuje 
s ohľadom na podnebie, badáme 
v učebnici nezanedbateľný vplyv 
diela O architektúre od antického 
autora Vitruvia. Jeho dielo bolo 
bežne používanou príručkou sta-
vebnej techniky už v stredoveku, 
ale až renesancia sa nechala inšpi-
rovať najmä výkladmi architekto-
nických rádov a ich proporčných 
systémov.
V druhej kapitole sa opisuje, aké 
majú byť jednotlivé stavebné ma-
teriály a ich vlastnosti. Tak napr. 
drevo (lignum) ako vhodný staveb-
ný materiál má byť tvrdé a suché, 
podľa miesta výstavby sa odporúča 
najmä jelša, dub, buk, ale aj jedľa 
a topoľ. Kameň (lapidus) svojimi 
stálymi vlastnosťami je odporú-
čaný pre viacero druhov budov 
alebo ich častí. Vápenec (calx) je 
hmotnosťou a belosťou prirovná-
vaný ku kameňu. Ďalej je venovaný 
priestor výstavbe základov budovy, 
múrov, klenbám a oblúkom. Štvrtá 
kapitola špecifikuje zásady úče-
lovosti. Autor opisuje, kde sa má 
vybrať miesto pre budovu, ako má 
byť rozvrhnutá, kde má byť vchod, 
kde izby, schody, a najväčší dôraz 
sa kladie na dobrý prívod vody. 
Potom sú presne určené rozmery 
jednotlivých častí: brána, cez ktorú 
prechádza voz, má byť široká 9, 
vysoká 12 stôp, šírka a výška môžu 
byť aj rovnaké. Šírka okien má byť 
taká, aby sa mohli cez ne pohodl-
ne pozerať dvaja ľudia, odporúča-
ná šírka je 3 – 4 stopy, výška dvoj-
násobok šírky. Veľkosť izieb závisí 
od druhu stavby, pri honosnejších 
budovách sú miestnosti podstatne 
väčšie. Jedáleň má byť najväčšia zo 
všetkých miestností.
Ďalšia kapitola sa venuje zdobeniu 
budov. Opäť sú najskôr definované 
pojmy: stĺp (columna) so svojimi 
základnými časťami, druhy stĺpov 
a ich definície a charakteristiky. 
Nasleduje zdobenie okien a dverí, 
ktoré závisí od ich tvarov a zloži-
tosti, a tiež zdobenie okolia budo-

vy, ktoré má byť v kontexte s dru-
hom a štýlom stavby. 
Vojenská architektonika je v učeb-
nici definovaná ako veda skúma-
júca opevnenie miesta tak, aby čo 
najdlhšie vydržalo v bezpečí, hoci 
by sa hŕstka ľudí mala brániť voči 
mnohým. Nasledujú opisy rozhra-
nia, priekop, podoby opevnenia 
vzťahujúce sa na nákres, ktorý 
sa nachádzal na konci učebnice. 
Postupne sú vymenúvané pravidlá 
pri výstave opevnenia v závislosti 
od polohy miesta. Ďalej je veno-
vaná pozornosť štyrom rozličným 
metódam stavania opevnenia, 
ktoré sa nelíšia ani tak tvarom, ako 
dispozičným riešením jednotlivých 
častí. V závere prvej časti sa hovorí 
i o nákresoch opevnení pomocou 
ichnografie, ortografie a scénogra-
fie. Druhá časť vojenskej architek-
toniky je venovaná obrane a taktike 
a možným problémom, ktoré sa 
môžu pri nepriateľskom obliehaní 
opevneného miesta vyskytnúť. 
Nasleduje kapitola o pyrotechnike, 
ktorá je definovaná ako umenie 
riadenia vojenských strojov s puš-
ným prachom a vrhanie veľmi veľ-
kých žeravých gulí pomocou ohňa.
Učebnica Antona Revického nám aj 
v dnešnej dobe umožňuje sadnúť 
si do školských lavíc na Trnavskej 
univerzite v 18. storočí a sledovať 
učivo preberané na hodinách ma-
tematiky, v rámci ktorej sa vyučo-
vala aj architektonika. Ale skôr ako 
študenti získali vedomosti z civilnej 
a vojenskej architektoniky, museli 
si osvojiť poznatky z aritmetiky, 
geometrie, statiky, mechaniky, 
optiky a ďalších čiastkových, zato 
však špecifických vedných dis-
ciplín. Aj z tohto pohľadu učebnica 
vydaná v Trnave pred viac ako 250 
rokmi spĺňa novodobú požiadavku 
interdisciplinarity v dnešnej dobe 
preferovanú najmä vo vysokoškol-
skom prostredí. 

Ukážka, ktorú sme vybrali, pochá-
dza z časti venujúcej sa základným 
požiadavkám pri výstavbe civilných 
budov:
„Civilná architektonika je veda 
o stavaní budov za účelom ich 
obývania. Poznáme tri základné 
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architektonické zásady alebo pra-
vidlá. 1. pravidlo: každá budova 
má byť pevná a bezpečná. Veľké 
stavby totiž nevznikajú len na 
určitý čas, ale jedným z dôvodov 
domovej výstavby je ich bezpečné 
obývanie. Z toho dôvodu sa k vý-
stavbe budov vyberajú a upred-
nostňujú také stavebné materiály, 
ktoré sú ohňovzdorné a vode 
odolné a dlhodobo sú schopné 
znášať poveternostné vplyvy i svo-
ju vlastnú tiaž. 2. pravidlo: budova 
má byť k úžitku a pohodliu obyva-
teľa. Tu je prvoradým cieľom, aby 
spĺňala predpoklady na konfortné 
užívanie. Architekt musí myslieť 
predovšetkým na to, aby všetko 
slúžilo ku komfortnému užívaniu 
príbytku. 3. pravidlo: budova má 
byť pekná a vzhľadná. Zároveň 
jej zovňajšok a celková stavba má 
každému napovedať, za akým 
účelom bola postavená. Podobne 
vzájomnosť jednotlivých prvkov 
má prihliadať na dom ako celok. 
Pri tom najväčšmi osoží eurytmia 
a symetria. Eurytmia sa chápe ako 
vhodné usporiadanie a súlad častí 
s prihliadnutím na okolité prvky, 
pričom nesúlad môže nastať, keď 
sa na jednom mieste pomiešajú 
svetské skulptúry so sochami svät-
cov, alebo sa použije stĺporadie 
bez akejkoľvek nevyhnutnosti, 
alebo sa pri stavbe uplatní viacero 
štýlov atď. Pod symetriou rozumie-
me súmernosť rovnakých prvkov 
a zároveň zachovanie správneho 
pomeru rôznorodých prvkov. Na-
príklad okná a dvere majú byť osa-
dené v rovnakej vzdialenosti, alebo 
veľkosť a rovnomernosť umeleckej 
výzdoby sa má dopĺňať s ostatný-
mi časťami a pod. Všetky náležité 
informácie ohľadom týchto pravi-
diel sa nachádzajú nižšie.
Pri výstavbe budov je potrebné na 
začiatku nájsť miesto s dostatoč-
nou šírkou od ostatných. Ak by 
to nebolo možné, vybrať lokalitu 
aspoň na širšej ulici na mieste, 
ktoré by bolo z oboch strán dosť 
vzdušné a svetlé. Pozemok by mal 
byť vzdialený od hlučných dielní 
a vysokých budov. Zdôvodnenie: 
všetko toto je zdraviu prospešné, 
zabezpečuje dostatok svetla a brá-

ni mnohým nepríjemnostiam. Pre 
pohodlné bývanie je najvhodnejší 
štvorcový pôdorys budovy, pre-
tože sa dá ľahko rozčleniť, alebo 
aspoň podlhovastý kvôli využitiu 
prirodzeného svetla. Trojuholníko-
vý pôdorys architektúra zamieta. 
Vchod má byť umiestnený v stre-
de a spredu budovy alebo oproti 
otvorenému priestranstvu, rovnako 
veľké okná majú byť umiestnené 
od vchodu na oboch stranách 
v rovnakom počte. Priestory slúžia-
ce verejnosti, ako hostince, lekár-
ne sa nachádzajú v prednej časti 
budov, súkromné miestnosti sú 
situované v tichšom ústraní. Do-
statočne označené schodište sa má 
nachádzať na prístupnom mieste. 
Najväčšiu pozornosť treba venovať 
prívodu pitnej vody do budovy, as-
poň do kuchyne, pekárne atď.“  

Použitá literatúra:
ÁRON, Tóth: Architektonika na 
Trnavskej univerzite v 18. storočí. 
In: Umenie na Slovensku v histo-
rických a kultúrnych súvislostiach. 
Zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie konanej 26. – 27. ok-
tóbra 2005. Trnava: Filozofická 
fakulta Trnavskej univerzity v Trna-
ve, 2006, s.126-131.
História a poslanie filozofie na 
Trnavskej univerzite. (Ed. A. Dé-
muth). Kraków: Towarzystwo Sło-
waków w Polsce, 2012. 
Klimeková, Agáta – Augustínová, 
Eva – Ondrušová, Janka: Bibliogra-
fia územne slovacikálnych tlačí 18. 
storočia. I.-VI. Martin: SNK, 2008, 
zv. IV.
[Anton Revický:] Universae mathe-
seos brevis institutio theoretico 
– practica. Tyrnaviae: Typis acade-
micis Societatis Jesu 1752.

Súťažná otázka:
Ktorý antický autor mal vplyv na 
Revického učebnicu o architekto-
nike?
Správne odpovede zasielajte do 20. 
júna 2016 na adresu: Katedra kla-
sických jazykov, Filozofická fakulta 
Trnavskej univerzity, Hornopotočná 
23, 918 43 Trnava, alebo emailom 
na klasjaz@truni.sk. Z účastníkov 
súťaže vyžrebujeme výhercu.  

ľudia 
a udalosti
vot 16 obyvateľov. Okrem dvoch 
ulíc mu padlo za obeť skoro 
celé mesto (350. výročie). 
 24. 6. 1531 – V Trnave sa 
narodil dvorný historik cisára 
Ferdinanda I., básnik, prekla-
dateľ, vydavateľ a lekár JÁN 
SAMBUCUS, ktorý používal 
pseudonym Ján Pannonius 
Tyrnaviensis. V Trnave jeho 
pamiatku pripomína pamätná 
tabuľa na radnici a ulica nesú-
ca jeho meno (485. výročie). 
 26. 6. 2006 – V Bratislave 
umrel divadelný a filmový 
herec LOTÁR RADVÁNYI, ktorý 
vyrastal v Trnave a v rokoch 
1960 – 65 bol členom herec-
kého súboru Krajového diva-
dla v Trnave (10. výročie). 
 26. 6. 2011 – V Bratislave 
umrel publicista a dlhoročný 
šéfredaktor časopisu Krásy 
Slovenska TIBOR SÁSIK, rodák 
z Trnavy a absolvent trnavské-
ho gymnázia (5. výročie).
 28. 6. 1911 – V Krupine 
sa narodil hudobný skladateľ 
a pedagóg ANTON CÍGER, 
ktorý pôsobil v Trnave ako 
učiteľ a dirigent spevokolu 
Bradlan (105. výročie). 
 28. 6. 1921 – V Rakovi-
ciach sa narodil biskup PETER 
DUBOVSKÝ, ktorý študoval 
na trnavskom gymnáziu, ne-
skôr prednášal na Teologickej 
fakulte Trnavskej univerzity 
a v rokoch 1991 – 99 bol pred-
sedom Spolku sv. Vojtecha 
v Trnave, kde je aj pochovaný 
(95. výročie). 
 30. 6. 1621 – V Trnave um-
rel uhorský palatín, krajinský 
sudca a diplomat ŽIGMUND 
FORGÁČ, bojovník proti Tur-
kom a hlavný kapitán hornou-
horských vojsk (395. výročie). 

P.R. 

história



12 Novinky z radnice 13jún 2016

Viete, kde v Trnave bola Južná Amerika?
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Okolo roku 1899 sa Trnavčania 
čudovali klenotníkovi Petrovi 
Recktenwaldovi, že si kúpil poze-
mok na stavbu domu na starom 
dobytčom trhu – „pri Modrdorf-
skom mýte“ (Modrdorf = Modran-
ka). Vtedy tam nebolo zhola nič, 
len veľký pľac, kam chodievali 
cirkusy rozložiť svoje šapitó, hoj-
dačky a kolotoče.1 Podľa súpisu 
majiteľov domov v adresári z roku 
1920 stál dom Petra Recktenwal-
da na Slnečnej ulici č. 7, dnes na 
rohu Kollárovej a Rázusovej ulice. 
Toto miesto v súčasnosti považu-
jeme prakticky za centrum Trnavy. 
(Pozn.: všetky použité nárečové 
texty sú bez ypsilonov a treba ich 
čítať tvrdo.)

 Južná Amerika alebo aj Dela-
merika (déli = po maďarsky juh)
Územie na juhu Trnavy za do-
bytčím trhom, v okolí trate a za 
traťou, kde rástli moruše. Pozo-
statkom je územie medzi Do-
hnányho a Ulicou A. Žarnova, 
pod traťou. Neskôr to bol aj širší 
pojem v zmysle neprebádané 
územia: divoko zarastené plochy 
smerom k tehelniam a k Vagónke 
(Vozovke). Chlapcov lákali tieto 
končiny už aj preto, že rodičia im 
prísne zakazovali chodiť sa hrávať 
do Južnej Ameriky...

 Trhovisko, dobytčí trh 
(okolo 1900)
Rozprestieral sa za bývalou Dol-
nou bránou, za potokom Trnáv-
kou, ktorá pretekala od prome-
nády ešte neprekrytá cez dnešné 
Námestie SNP a Ružový park. 
Vtedy nebolo na týchto miestach 
takmer nič postavené. Zástavba 
existovala na Emmerovej ulici 
(A. Žarnova), napríklad hneď na 

rohu stál hostinec Jozefa Hladila. 
Na mape z roku 1895 sú označe-
né názvom Dobytčí trh niektoré 
plochy od Námestia SNP na juh 
po železničnú trať. V prvých de-
saťročiach dvadsiateho storočia 
toto miesto radikálne zmenila 
zástavba – Hospodárska banka 
a dom oproti nej (1914), kino Rá-
dio (1925) Ľudová škola (1927) 
a Okresná nemocenská poisťov-
ňa (1934)2, trochu ďalej Figaro 
– továreň na čokoládu Adolfa 
Fischera (1905-1907), zástavba 
rodinných domov na dnešnej 

Kollárovej ulici, Mestská plynáreň 
(1900), Mestské parné kúpele 
(1931). A možno to všetko začal 
spomínaný Peter Recktenwald so 
svojím domom. 
O trhu v týchto miestach sa do-
zvedáme z nárečového textu od 
Alexandra Gašparíka (nar. 1895): 
„Lichvací jarmek (kone a rožný 
dobytok) bíval na pravéj strane 
potoka, oproci kina Rádio. A na 
ošípané bol préstor oproci hos-
tinca Kostolného aš po most, 
po hostinec Majtneróv. Potom 
neskór, ket sa tam začalo stavat, 

Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

Mikuláš Schneider Trnavský (1881 – 1958) v knihe spomienok Slzy a úsmevy opisuje Trnavu od 
konca 19. storočia do polovice 20. storočia. Zopár miest, ktoré spomína, však súčasný Trnavčan 
nevie identifikovať. Všeličo staré zaniklo a nové sa postavilo. Ale tak to bolo vlastne vždy. Niekto-
ré miesta sa inak volajú a po rokoch sa zmenil aj ich vzhľad. Preto ich z dobových textov len ťaž-
ko poznáme. 

Reklama zlatníka a hodinára Petra Recktenwalda z roku 1932

Dom na rohu Rázusovej a Kollárovej ulice, foto autorka, 2016
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jarmeki premistnili na Tulipán 
za mostom. Ket uš bolo neskór 
opstavané šecko, ottál presunuli 
jarmeki dál a dál na Linčánsku 
cestu, oproci Linčánskému mítu 
za špitál.“3 
Zaujímavé miesto na mape (1895) 
je pri sútoku oboch ramien Trnáv-
ky (od promenády aj od Paulín-
skej ulice) medzi mostmi na ceste, 
kde neskôr vznikla Kollárova uli-
ca. Presne tam sa územie medzi 
oboma ramenami zužovalo a na 
strane dnešného Ružového parku 
(asi tam, kde stojí teraz zastávka 
MHD na Kollárovej ulici smerom 
na stanicu) bolo miesto akurát na 
jednu budovu v tvare písmena U. 
Obidve ramená potoka sa potom 
zbiehali tesne pred traťou, aby 
šli popod most už ako jeden tok. 
Cesta od Serede (dnes časť Kol-
lárovej ulice) sa teda končila pri 
spomínanej budove medzi dvoma 
mostíkmi ponad jedno i druhé 
rameno Trnávky. Ďalej už bola len 
veľká plocha trhoviska. 

 Trnavské mýta
Koncom 19. storočia mala Trnava 
4 mýta. V kalendári Nagyszomba-
ti naptár 1890 sa spomínajú štyria 
mýtnici: herr Cservenka Emerich 
– Galgóczer Mauth, frau Miha-
licska Julianna – Nádaser Mauth, 
herr Kollarik Alexander – Szere-
der Mauth, herr Szulínyi Ernest 
– Preßburger Mauth (Mauth je 
zlý prepis z nemeckého Maut = 
mýto). V trnavskom adresári z r. 
1920 je ich už päť: Bučianske 
mýto: Červenka Imrich, Linčian-
ske mýto: Pástor Ján, Nádašské 
mýto: Mihalička Rudolf, Bratislav-
ské mýto: Jurenka (Ján) a Sered-
ské mýto: Nicolini Jozef. 
Kde tieto mýta boli? Mýtny 
domček Trstínskeho mýta stál na 
mieste, kde sa rozdeľovala cesta 
do Trstína a do Suchej. Neskôr by 
sme povedali, že stál oproti Ku-
kuričnému ústavu pri Trnávke (za 
potokom stáli budovy Káčerovho 
majera a lazaretu.) Mýto bolo 
označené ešte na mape z roku 
1922.

Hlohovecké mýto stálo na posled-
nom pozemku v zástavbe rodin-
ných domov na rohu Rybníkovej 
a Špačinskej cesty. Oproti bolo kl-
zisko. Dnes je tam križovatka ulíc 
Rybníková – Bučianska – Hlboká 
– Špačinská. Dom so záhradou 
obývala rodina mýtnika Imricha 
Červenku. Mýtnik s manželkou 
mali šesť dcér (Paula, Berta, Gi-
zela, Mária, Vilma, Márgit) a syna 
Imricha. Po jeho smrti je uvedená 
ako mýtnik manželka. Zachovali 
sa fotografie domu mýtnika – po-
hľad z dvora a od záhrady.4

Bratislavské mýto stálo na rohu 
Bratislavskej a Mýtnej ulice, ktorej 
názov ho podnes pripomína. Stále 
je na rohu ulice dom umiestnený 

Mapa s vyznačením trhoviska v r. 1900

Tok Trnávky od Kollárovej ulice, rok 1960.
Chodníčku vpravo hovorili Trnavčania 
Amerika. Zdroj: Peter Martinkovič

Kuriózna nehoda na mlynskom potoku vedľa parných kúpeľov. Zdroj: Peter Martinkovič
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atypicky voči uličnej zástavbe 
– s priečelím diagonálne na trasy 
kolmých ulíc.
Seredské mýto bolo na dnešnej 
Sladovníckej ulici ešte pred mos-
tom popod trať. Mýtny domček 
stál oproti nárožiu Sladovníckej 
a Bernolákovej ulice, kde bol me-
dzi rokmi 1926 a 1932 postavený 
hotel Kriváň.
Neskôr pribudlo ešte Linčianske 
mýto, ktoré sa nachádzalo niekde 
v okolí dnešného kruhového ob-
jazdu (Tamaškovičova – Dohná-
nyho – Zelenečská).

 Trnavské klzisko 
Na katastrálnej mape z roku 1895 
je vyznačená modrá obdĺžniko-
vá plocha za severovýchodným 
nárožím hradieb. Podľa nápisu 
Korcsolyató ide o klzisko. Mest-
ské klzisko malo teda svoju stálu 
plochu pri križovatke dnešných 
ulíc Rybníková, Hlboká, Špačinská 
a Bučianska. Vtedy to bol vlastne 
koniec Trnavy, východným sme-
rom išla ďalej cesta na Bučany. 
Neskôr, za I. ČSR, bývalo prírodné 
klzisko v Orolskej záhrade.

 Švimšula a Kildajch
Letné kúpalisko Trnavčanmi na-
zývané Švimšula (z nemčiny: 
Schwimmschule – plavecká škola) 
je zaznačené už na mape z roku 
1895, na severe za objektom cuk-
rovaru ako pomerne malá vodná 
plocha obdĺžnikového tvaru. Po-
zemok cukrovaru bol v tom ob-
dobí menší. Trnavčania chodievali 
na kúpalisko v lete poza ohradu 
cukrovaru cestičkou so stromora-
dím pri vysušenom rybníku. Do-
boví pamätníci spomínajú, že keď 
rozšírili cukrovar, zlikvidovali aj 
peknú topoľovú aleju. Nový, tri-
krát zahnutý cukrovarský plot im 
značne predĺžil cestu na plaváreň. 
Plaváreň v lete slúžila aj športov-
com. V polovici dvadsiatych rokov 
20. storočia sa na tomto kúpa-
lisku konali preteky v skokoch 
do vody zachytené na dobových 
fotografiách. Po potrebnej oprave 
kúpaliska realizovanej mestom 
propagovali noviny Nové Sloven-

Miesto medzi dvomi mostmi a vyznačenie Južnej Ameriky (mapa 1895)

Rodina mýtnika Červenku, zdroj: archív Adrieny Horváthovej

Hlohovecké mýto a klzisko na mape z roku 1895
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sko v júni 1927 „krásne písčité 
pláže a zkúšaných plavčíkov“. 
Vyškolení plavčíci viedli aj pla-
veckú školu, kde učili dospelých 
i deti plávať. Mestská plaváreň je 
označená ešte na mape Trnavy 
v roku 1946. Nie je presne známe, 
dokedy reálne fungovala ako kú-
palisko pre Trnavčanov. 
O čosi neskôr sa chodilo plávať aj 
do areálu cukrovaru, „na kildajch“ 
(z nemeckého kühl Teich – stu-
dené jazero), čo bola chladiaca 
nádrž. Pri kildajchu boli posta-
vené aj kabínky na prezliekanie 
a toalety. Nádrž bola väčšia ako 
bazén kúpaliska, merala cca 100 
x 60 m a v tridsiatych rokoch 20. 
storočia tam chodili trénovať tr-
navskí plavci. 

 Chlebový rínok
Radlinského ulica sa ešte za I. ČSR 
volala Chlebový rínok. Predával 
sa na nej domáci chlieb a čerstvé 
pečivo rôznych druhov. Oproti 
chlebárom piekli a pražili úde-
nári a mäsiari tie najchutnejšie 
šnicle, zbojnícku pečienku, jater-
nice a podobné lahôdky. Na ulici 
boli krčmičky s pivom či vínom. 
O chlebovom rínku sa dozvedáme 
z literatúry: „Jako ból Kominár 

(hostinec U Kominára), to je chle-
bový rínek. Na chlebovém ríngu 
(boli tam aj lacní Joškové) sa pre-
dávala cigánska pečénka, porád za 
rohom Smékala. Chlép a pečivo sa 
predávalo volakedi – dávno pre-
ttím tam boli drobné donki a tam 
domáci pekári, každí mal opcho-
dík a tam predával svój tovar. Ale 
pečivo potom neskór na jarmar-
kech predávali, aj na ríngu okolo 
trojice.“5 Pozostatkom po rínku je 
tvar a priestor Radlinského ulice.

 Sládkovičov háj
Takto bol v roku 1922 nazýva-
ný park, ktorý viedol od budo-
vy železničnej stanice smerom 
k dnešnej križovatke ulíc Hospo-
dárska – Kollárova (dnes nástu-
pištia medzimestských autobusov 
a priľahlá časť Parku Janka Kráľa). 
Za ním stáli tzv. vojenské baraky 
(dnes škola na Ul. Ferka Urbán-
ka). Na dnešnom parkovisku pred 
novou budovou stanice bola vte-
dy Diamantova cementáreň. Časť 

Rybníková ulica v druhej polovici 20. storočia, po zbúraní zástavby pri Rybníku, archív 

Reklama hotela Kriváň z roku 1932

Mýtny domček a hotel Kriváň, v pozadí Treumannova sladovňa, zdroj: archív autorky

Edita Döményová (nar. 1915) na plavárni, 
okolo roku 1930, zdroj: archív Adrieny 
Horváthovej 
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Kollárovej ulice pred parkoviskom 
sa vtedy volala K nádražiu. 
Nahliadnime spolu do dobovej 
tlače, čo sa o tomto mieste píše 
v roku 1936: „Pozrime sa len na 
park pri nádraží, čo z neho pán 
Galko (mestský hospodár – pozn. 
aut.) vykúzlil! Miesta, kde bol 
vzduch presýtený pariacim sa 
hnijúcim lístím a rôznej divej ze-
liny hýria dnes sviežim anglickým 
trávnikom s pestrou kvetinovou 
výzdobou. Medzi preriedenými 
stromami (čo sa robilo v noci, 
aby to nik nevidel!) prúdi čerstvý 
vzduch a veru ináč sa v tom par-
ku sedí ako kedysi. Pán Galko nás 
prekvapil, keď odhalil v úplnej 
tichosti v parku dva kamenné, 

umelecky riešené stoly so zá-
plavou muškátov a medzi nimi 
vodotrysk s humorne vytvorenou 
soškou chlapčeka, ktorý z akej-
si nádoby napája rybu, ale vo 
svojom zaujatí upúta však zrak 
na iné miesto, voda z nádoby 
tečie mimo a ryba na ňu márne 
čaká... Ešte treba poznamenať, 
že pán Galko dal postaviť tieto 
práce na vlastné riziko. Šťastie, 
že sa našla dobrá duša, pán 
Tuška, rakúsky emigrant, ktorý 
zadarmo túto prácu previedol.“6

Dnes zo záhradnej úpravy pána 
Galku v staničnom parku mož-
no identifikovať fontánu z roku 
1936 s tabuľkou, že ju trnavskej 

mládeži venoval vtedajší sta-
rosta Trnavy Juraj Vyskočil. Po 
dlhej dobe bola opäť minulý rok 
(2015) v prevádzke. Nachádza sa 

pri výstupišti medzimestských 
autobusov. Je na nej soška 
chlapčeka, ktorý sa spomína 
vyššie v článku. Tak ako to vlast-
ne s tou fontánou bolo?

Chlebový rínok, grafika, zdroj: Západoslovenské múzeum v Trnave

Chlebový rínok v roku 1924, 
zdroj: Margita Kániková

Sládkovičov háj, pohľadnica z I. polovice 20. storočia, zdroj: Jozef Benko

Cyklisti na ihrisku Rapidu, zdroj: Dejiny Trnavy 1988
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 Vajanského lesík
V roku 1922 to bol lesík na konci 
aleje pri stanici, dnes na konci 
Parku Janka Kráľa pri vstupe na 
sídlisko Prednádražie II. Lesík bol 
pri pôvodnej odbočke trate na 
Kúty. Pamätníci spomínajú, že 
tam stál aj pavilón s občerstve-
ním a terasovým sedením, kam 
chodievali rodiny v nedeľu na 
vychádzky, posedenie či tanec. 
Pozostatkom bola v zadnej časti 
staničného parku medzi stromami 
vybetónovaná plocha. Miesto bolo 
len nedávno prekryté zeminou, 
dnes sa dá identifikovať iba podľa 
toho, že tam zostala čistinka bez 
stromov.

 Trhovisko Tulipán 
Dnešná Dohnányho ulica sa vo-
lala za prvej republiky Jarmočná 
cesta (mapa 1922), potom aj Trž-
ná cesta (mapa 1938). Medzi ňou 
a pôvodnou Bratislavskou cestou 
boli budovy zvonolejárskej firmy 
Bratia Fischer (od r. 1899) a voľná 
plocha označená ako trhovisko 
Tulipán, ktorá siahala až po Tu-
lipánovú ulicu. Na ploche trho-
viska sa predával kedysi hlavne 
dobytok a kone, v roku 1912/13 
postavili neďaleko bitúnok (dnes 
supermarket na Zelenečskej ulici). 
Takmer všetky ulice vznikali na 
tomto území postupne až v obdo-
bí prvej ČSR.
 
 Ihrisko ŠK Rapid (1925)
Miesto, kde stálo ihrisko športo-
vého klubu Rapid, by sme dnes 
museli hľadať v spleti rôznych 
malých podnikov a dvorov, kam 
sa na prechádzky nechodí. Ešte 
za prvej ČSR bolo územie za 
železničnou traťou oproti sta-
nici prakticky voľné, slúžilo ako 
trhovisko Tulipán. Bratislavská 
cesta sa napájala na dnešnú ulicu 
Žarnova približne v mieste vtedy 
jediného existujúceho cestného 
podjazdu (od Evanjelického kos-
tola k nemocnici), pokračovala 
popri trati, pretínala vznikajúcu 
ulicu, ktorú poznáme ako Dohná-
nyho a podchod pre peších a cyk-

listov popod trať, míňala starú 
budovu konskej železnice (stála 
približne do r. 1942) a otáčala 
sa smerom von z mesta. Aj dnes 
existuje táto časť Bratislavskej 
ulice, ale už nie je spojená s Do-
hnányho ulicou, stojí tam budova 
pošty (Pošta 2). Bratislavská ulica 
je viac frekventovaná až od križo-
vatky so Stromovou, známa je ako 
stará cesta do Bratislavy. Popod 
trať pri továrni na čokoládu (Figa-
ro) viedol dlho iba podchod pre 
peších a cyklistov. Cestný podjazd 
na Dohnányho ulici bol vybu-
dovaný až v druhej polovici 20. 
storočia. Cesta od továrne Coburg 
viedla teda popri trati a na časti 
bývalého trhoviska vzniklo ihrisko 
športového klubu Rapid (1925), 
ktorého futbalové mužstvo tvorili 
najmä mladí robotníci z Cobur-
gu. Ihrisko bolo jednoduché, pri 
trávnatej ploche stála pozdĺžna 
drevená budova. Dobové fotogra-

fie zachytili nielen futbalové zá-
pasy Rapidu, ale aj sprievody ľudí 
od ihriska do mesta, či už išlo 
o športové defilé, alebo robotníc-
ke demonštrácie.

Okružné námestie, Špíglsál 
(Spiegelsaal)
Odkiaľ získalo meno Okružné 
námestie? Mestská štvrť za západ-
nými hradbami Špíglsál (iné po-
kusy o názvy: Za hradbami, Nové 
mesto, Benešov) bola vymedzená 
pre rodinné domy so záhradami, 
a tie sa tam začali aj v tridsiatych 
rokoch vo veľkom stavať. Na pláne 
Trnavy z roku 1938 je pri strete ulíc 
Kamenná cesta, Štúrova, Bottova 
a Moyzesova naznačené veľké 
kruhové námestie so zastavanou 
juhovýchodnou stranou, ktorá je 
rozdelená aj na menšie pozemky 
do necelého polkruhu – rešpektu-
júce pôvodný návrh. Zástavba na 
severozápadnej strane sa v tejto 

Okružné námestie na mape z roku 1938

Reklama na hostinec U kominára, 1932
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podobe už nerealizovala. Frag-
ment pôvodného námestia zostal 
v tvare kruhového výrezu iba na 
juhu. Pôvodne Okružné námestie 
bolo neskôr premenované na Puš-
kinovo námestie.

 Sislov / Hurbanov
Vyvýšené miesto nad tehelňou 
Schenk a Roth – kopček mal 
kedysi miestny názov Sislov (aj 
Sislov vŕšok, podobne ako medzi 
Linčianskou a Modrankou existo-
val Vajslov, z čoho zostal názov 
Vajslova dolina). Na mape Trnavy 
z roku 1938 je na tomto mieste 
už uličná zástavba s rodinnými 
domami nazvaná Hurbanov. 
Niekoľko ulíc v tejto štvrti nesie 
podnes meno po významných 
slovenských dejateľoch: Bernolá-
kova ulica, Palárikova ulica, Ulica 
Paulínyho – Tótha, Sasinkova 
ulica, Hattalova ulica. Pomenova-
nie Hurbanov sa evidentne ne-
ujalo, ale štvrť už iné meno ne-
dostala. Z čoho ale pochádzajú 
názvy Sislov a Vajslov? Nejako sa 
nám ich pôvod stratil v histórii.
Staré miestne názvoslovie má 
korene v hlbokej histórii (napr. 
Jeruzalemská a Jerichova ulica). 
Ako sa mesto rozširovalo, vy-
mýšľali sa nové názvy ulíc a ná-
mestí, ktoré podliehali zmenám 
podľa politického vývoja krajiny. 
V roku 1938 bolo územie za 
dnešnou Gorkého ulicou bez zá-
stavby a nazývalo sa Na bojišti 
ako pripomienka Bitky pri Trna-
ve (Hrnčiarovciach) v roku 1704, 
Keď sa tu proti sebe postavilo 22 
tisíc kuruckých povstalcov a 20 
tisíc vojakov cisárskej armády. 
Koľké tisíce z nich skončili svoj 
život na území medzi dnešným 
sídliskom Linčianska a Hrnčia-

rovcami? A koľko mladých dnes 
vie, že sídlisko Linčianska je 
nazvané podľa Linčianskej cesty, 
teda cesty na Linč (dnes Zele-
neč)? Polia medzi Špačinskou 
ulicou a Bučianskou cestou sú na 
mape z roku 1895 nazvané Nad 
zátvorom, sídlisko Zátvor nesie 
teda starší miestopisný názov. 
O čosi južnejšie územie sa volalo 
v roku 1895 Nad starú fabriku 

(údajne podľa prvého cukrovaru 
– Vaymárovského), dnes je to 
sídlisko Družba a jeho názov je 
typickým pozostatkom predošlé-
ho politického zriadenia. Mladá 
generácia Trnavčanov vie pres-
ne, kde hľadať Prengo (sídlisko 
Prednádražie), či Promu (Prome-
náda). Ktovie, koľko z dnešného 
názvoslovia by sme za sto rokov 
ešte v Trnave rozoznali? 

Diamantova tehelňa na rohu Hlbokej a Bučianskej, údajne tam kedysi stál prvý trnavský 
cukrovar, zdroj: Štefan Chovančák

Vojenské baraky, pohľadnica z dvadsiatych rokov 20. storočia, zdroj: Štefan Magula

1 Mikuláš Schneider Trnavský: Slzy a úsmevy. Trnava. 2015
2 Linda Osyková v štúdii Výstavba škôl a zdravotníckych zariadení v Trnave v medzivojnovom období (In: Roguľová, J. Hertel, 
M. a kol.: Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách. Veda 2016) uvádza rok kolaudácie budovy 1934 (30. 
januára).  Budovu Okresnej nemocenskej poisťovne projektoval arch. Jaroslav Linhart a arch. Faulhammer, stavaná bola v ro-
ku 1931 - 33 firmou Rudolf Stern z Malaciek pod vedením trnavského staviteľa Františka Osyku.
3 Nižňanský J., Palkovič, K.: Nárečie Trnavy a jej najbližšieho okolia. In: Kol. aut: Trnava 1988. Mesto Trnava, s. 428 – 429
4 Informácie poskytla Adriena Horváthová, pravnučka mýtnika Imricha Cservenku
5 Ref. 3
6 J. Ebringer: Niekoľko úprimných slov o Trnave. In: Nové Slovensko. 1936. č. 34, s. 4 –5
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Na kúpalisku v Kovosmalte, keď bolo ešte 
leto letom a zima zimou
V júnových Novinkách z radnice z roku 2015 uverejnila Simona Jurčová článok Ket sa ešče stretá-
vali Trnafčany na švimšúle, bohato ilustrovaný dobovými fotografiami. Spomenula vtedy aj kúpa-
lisko v Kovosmalte, ktoré vzniklo v päťdesiatych rokoch 20. storočia. V našom príspevku budeme 
venovať pozornosť tomuto obľúbenému miestu, na ktoré si hlavne Tulipánčania stále s nostalgiou 
spomínajú.

Kúpalisko bolo vybudované na 
Barčovského ulici. Na jej konci 
bol Kovosmalt, fabrika ktorá sa 
v roku založenia (1918) volala po 
svojom zakladateľovi, kniežati 
Coburgovi, Coburgove závody. 
Fabrika bola ešte viackrát pre-
menovaná a Barčovského ulica 
dostala v súčasnosti meno Co-
burgova.
Vtedy to však bola jedna z naj-
krajších ulíc Tulipánu, ba i celej 
Trnavy. Jednoposchodové činžiaky, 
lepšie povedané, vilky, mali krásne 
kvetinové predzáhradky a za do-
mom ovocné a zeleninové záhra-
dy. Dnes ostali z bývalej krásy len 
spomienky hlavne v druhej časti, 
kde je už len torzo bývalého veľmi 
obľúbeného kúpaliska v húštine 
stromov a popadaných haluzí. 
A Dom kultúry, známy svojimi 
Čajmi o piatej, vyzerá, že už tiež 
má svoje dni spočítané. Dom kul-
túry Kovosmalt bol pre Trnavčanov 
to, čo pre Bratislavčanov Park kul-
túry a oddychu. Stihne ho rovnaký 
osud?
Pred kúpaliskom bola ohrada, 
kde si návštevníci mohli uložiť 
bicykle. Autá v tom čase boli 
veľkou zriedkavosťou, takže 
parkovisko nebolo potrebné. Pri 
vchode boli šatne aj bufet. Do 
bazéna sa záujemcovia mohli 
spúšťať šmykľavkou alebo skákať 
z veže. Ako vidieť na obrázku, 
kúpalisko malo aj malý bazénik 
pre najmenšie detičky a neskôr 
bol pristavený aj pre školákov. 
Od bazéna s ležadlami sa po 
schodíkoch mohlo zísť na tráv-
nik, ležať na deke alebo celý deň 

hrať volejbal. Všetkému kraľoval 
Jozef Medovič, prezývaný Muro, 
bývalý hráč TJ Spartak Trnava 
a zároveň reprezentant Českoslo-
venska v hádzanej s jedenástimi 
hráčmi. V roku 1956 vybojovali 
pre TJ Spartak Trnava titul maj-
stra ČSR (60 výročie). Taktiež bol 
aj boxer. 
Už na jar bol krásne opálený ako 
plavčíci z Baywatchu, a to ešte 
v Trnave nikto ani nechyroval 
o soláriách, ani opaľovacích kré-
moch s rôznymi faktormi. Opa-
ľoval sa na streche rodinného 
domu natretý kožkou zo slaniny, 
vraj aj naftou. Opaľovanie sa mu 
stalo osudným, spadol zo stre-
chy rodinného domu a vo veku 
štyridsaťjeden rokov tragicky za-
hynul. Muro Medovič bol prísny, 
ale obľúbený plavčík, ale hlav-
ne správca kúpaliska, slovami 
dnešnej terminológie manažér, 
lebo plávanie nebolo jeho silnou 

stránkou. Stačil jeho prísny po-
hľad a aj ten najdrzejší chuligán 
si rozmyslel robiť neprístojnosti. 
Takto si na kúpalisko v Ko-
vosmalte spomína známy tréner 
plávania Ladislav Hlavatý, ktorý 
priviedol na medailové umiest-
nenia mnohých plavcov. V po-
radí podľa veku sú to: Tatiana 
Bergmanová, rod. Vachtová, 
Donald Šemetka, Vlado Voščinár. 
Najväčšou hviezdou bol Marcel 
Géry, ktorý bol trojnásobným 
juniorským majstrom Európy, 
niekoľkonásobným majstrom 
Slovenska aj Československa. 
Neskôr to boli Alenka Burešo-
vá, Miro Machovič, ktorý bol na 
olympiáde v roku 1996, a bol 
niekoľkonásobným majstrom 
Slovenska. U neho začínal aj To-
máš Púchly, súčasný reprezen-
tant Slovenska a mnoho ďalších, 
vymenovanie ktorých by zabralo 
vari celú stránku NzR.

Margita Kániková

Vľavo Jozef Medovič – Muro, vpravo Imrich Stacho – Capan, foto: archív autorky
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„Nedávno sa mi ohlásil František 
Kvotidián,“ hovorí Ladislav Hla-
vatý. On bol najlepším plavcom 
v povojnových rokoch, vlastne 
už za Slovenského štátu, jeden 
z najlepších plavcov nielen v Tr-
nave, ale aj na Slovensku, ktorý 
začínal na plavárni pri cukrovare. 
Aj Ladislav Hlavatý potvrdzuje, 
že nezabudnuteľným správcom 
a plavčíkom bol Muro Medovič. 
Na kúpalisko v Kovosmalte ľu-
dia radi chodili preto, lebo tam 
bol poriadok, čistota a Muro 
udržiaval absolútnu disciplínu. 
Dôchodcovia, bývalí pracovníci 
Kovosmaltu, udržiavali na sever-
nej strane kúpaliska ružový plot. 
Keď ruže v lete zakvitli, nádherne 
voňali. Odmenou im bola po-
chvala, keď pán Vida zakričal: 
„Murko, čo povieš na tie ruže?“ 
a on odpovedal: „Výborné, pekné 
je to, pán Vida, pekné...“
Skákať do bazéna sa mohlo z ve-
že alebo použiť šmykľavku. Ak 
nejaký nespratník skočil zboka, 
tak len jedenkrát: Stačil pohľad 
plavčíka, a už aj z kúpaliska od-
chádzal. Preto tam návštevníci 
trávili pekné chvíle. 
„My, športovci, sa pamätáme aj 
na provizórne volejbalové ihrisko. 
Keď sme práve neplávali, tak sme 
hrali volejbal. Na úpalisku tréno-
vali aj plavci TJ Kovosmalt Trnava. 
Náš bazén mal netypické rozme-
ry, tridsaťtri metrov a šesť plavec-
kých dráh. Podobné boli a sú aj 
dnes v Maďarsku. MUDr. Ladislav 
Gömöri robil na kúpalisku výcvik, 
a tak sme sa s kamarátmi po-
pýtali, či môžeme s nimi plávať. 
Oficiálnym trénerom TJ Spartak 
Trnava však bol MVDr. Dušan 
Pochylý, ktorý tohto roku oslávi 
deväťdesiate narodeniny. Počas 
vojenskej prezenčnej služby som 
trénoval v Dukle Plzeň, po návrate 
ma priatelia zlákali na hádzanú 
a začal som študovať na Univer-
zite Jána Amosa Komenského, na 
fakulte telesnej výchovy a športu. 
Niektorý novinár ma vtedy označil 
za plavca na antuke. Určite mô-

žem povedať, že čas strávený na 
kúpalisku Kovosmalt Trnava patrí 
medzi najkrajšie chvíle môjho 
detstva a mladosti,“ spomína La-
dislav Hlavatý.
Mária Kuššová, bývajúca na Tuli-
páne, si spomína, že tam chodila 
ako študentka strednej školy. Po 
roku 1989 chcel vraj ktosi kúpa-
lisko obnoviť a ešte nejaký čas 
fungovalo, lebo v rokoch 1990, 
prípadne aj 1991 tam chodila so 
svojimi deťmi. Na kúpalisko má 
len tie najlepšie spomienky.
Pokročilí seniori si spomínajú, 
že v ich mladých časoch, i keď 
to bude znieť ako klišé, poznali 
všetky ročné obdobia. Keď na 
riekach začínali pukať ľady, aj na 

Trnávke, bolo to znamenie, že 
sa blíži jar. V lete, hlavne počas 
prázdnin, bolo teplo, sem tam 
búrka alebo prehánka. Jeseň 
voňala dozrievajúcim ovocím 
a babím letom. Zima znamenala 
sneh. Vari neboli Vianoce bez 
snehu, sánkovali sa v promenáde 
a sane s konským pohonom sa 
preháňali po terajšej pešej zóne. 
Celé letné prázdniny strávili na 
milom „kupku“ . Samozrejme, 
museli si to zaslúžiť za predchá-
dzajúcu prácu doma a v záhrade, 
kde sa pestovala zaručene „eko“ 
zelenina a „eko“ ovocie. Nie také, 
ktoré sa dnes, za drahé peniaze 
na pultoch obchodov, len tvária, 
že sú ekologicky bezchybné. 

história

Horný rad uprostred: MUDr. Miro Gömöri, vedľa vpravo Laco Hlavatý

Kúpalisko malo aj malý bazénik pre 
najmenšie detičky. Foto: archív autorky

Foto: Blažej Vittek
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Mária Prechovská ako jedna z mála 
slovenských herečiek študovala 
vo Viedni, a v Trnave bola krátko 
členkou Akademického divadla. 
Pred rokmi v rozhlasovom rozho-
vore sa vrátila aj do svojej rodnej 
Trnavy. Neraz spomínala na stud-
ňu na rohu Pekárskej a dnešnej 
Hviezdoslavovej ulice, na pokojný 
a ničím nerušený život obyvateľov 
mesta, ktorých len občas vyrušilo 
nejaké auto. Mária Prechovská 
sa pôvodne v Trnave ani nemala 
narodiť. Jej otec pracoval v cuk-
rovarníckom priemysle, a tak ho 
prekladali z miesta na miesto. 
A keďže mal prácu práve v Trnave, 
Mária prišla na svet práve tu. V Tr-
nave žila prakticky dvakrát. Najprv 
do svojich šiestich rokov. Odišla do 
Továrnikov a neskôr do Topoľčia-
nok. Ako dieťa ju vychovávali ur-
šulínky, odkiaľ tiež nebolo ďaleko 
na Pekársku ulicu. „Pamätám si, že 
na druhom poschodí mali krásnu 
kaplnku. Boli tam tmavé parkety, 
mosadzné a zvláštne sväteničky. 
A bola tam krásna Madona, čo 
bola pre mňa symbol krásy. Cez 
prestávku som vždy vyšla hore 
a dívala som sa na túto Madonu,“ 
spomínala kedysi Mária Prechov-
ská v jednom z rozhovorov. 
Do Trnavy sa vracala pravidelne, 
keďže tu mala pochovaných ro-
dičov. Nevynechala ani centrum 
mesta a prechádzku okolo diva-
delnej budovy. Na javisku rôznych 
divadelných inštitúcií, ktoré v bu-
dove mestského divadla sídlili (od 
Dedinského, cez Krajové až po 
Trnavské divadlo)nikdy neúčinko-
vala. Až na jednu sezónu. V rokoch 
1944 – 45 bola členkou Akademic-
kého divadla v Trnave. To už mala 
za sebou absolutórium herectva, 
ktoré absolvovala v Reinhardtovom 
divadelnom seminári vo Viedni. 

A práve do Viedne sa s Činohrou 
SND v Bratislave vrátila v pamät-
nom roku 1968. Takmer 50 rokov 
pôsobila na doskách Činohry SND 
v Bratislave. Viac o tomto období 
sme písali v Novinkách z radnice 
v novembri, keď sme si pripomínali 
20 rokov od úmrtia herečky. 
Cenu Márii Prechovskej v Zrkad-
lovej sieni Divadla Jána Palárika 
prevzala jej vnučka Katarína Milko-
vá. A takto si na ňu zaspomínala: 
„Moja babka zomrela, keď som 
mala osem rokov. Takže si ju pa-
mätám predovšetkým ako babič-
ku, a nie ako herečku. Bývali sme 
v ňou v jednom byte a nebolo dňa, 
kedy by sme neboli spolu. Tým, 
že bola herečka, tak hrať sa s ňou 
bola najväčšia radosť. Zobrala ply-
šové hračky a robila pre mňa také 
malé divadlo. To bol pre mňa veľký 
zážitok. Vždy ma vyprevádzala do 
školy a keď som jej vzduchom po-
slala bozk, ona sa zahrala ako ho 
chytá. Keď som išla zo školy, tešila 
som sa, že jej zaklopem našu tajnú 
morzeovku a ona otvorí. Nikdy na 
ňu nezabudnem, ako bola vždy 
vysmiata a úžasná. Spomínať na 
ňu ma dojíma až k slzám, a preto 

prebratie tejto ceny bolo pre mňa 
veľmi dojemné. Cením si, že som 
ju mohla práve ja prevziať. Som 
rada, že mi po nej ostali filmy, kto-
ré si rada pozriem znova a znova. 
Moja teta a otec zostali v divadle, 
teta je fotografka a tatino kasírnik, 
no ja som sa už k práci v divadle 
nedostala. Aj keď som na strednej 
škole snívala, že budem herečkou 
po babke, nakoniec som sa vybrala 
v mamkiných šľapajach,“ hovorí 
Katarína Milková. 
Na Máriu Prechovskú spomínal aj 
jej dvorný rozhlasový autor Jozef 
Lenhart na aktuálnom 9. ročníku 
festivalu rozhlasových rozprávok 
Zázračný oriešok v Piešťanoch. Bol 
suverénnym víťazom v kategórii 
monologických rozprávok a cenu 
získal od detskej i odbornej poroty. 
Pri ďakovaní pri udelení cien hovo-
ril aj o Márii Prechovskej ako o he-
reckej osobnosti, ktorá ho výrazne 
ovplyvnila. Spoznal ju v Bojniciach 
ako malé dieťa, a potom na sklon-
ku jej života jej napísal na telo nie-
koľko rozhlasových hier. Práve hra 
Spolok klobúkových dám dostala 
v 90. rokoch na festivale rozhlaso-
vých hier jednu z cien. 

Cenu pre Máriu Prechovskú prevzala jej vnučka
Pri príležitosti Dňa múzeí a galérií udeľuje Trnavský samosprávny kraj pamätné medaily nielen 
osobnostiam kultúry a spoločenského života regiónu, ale aj tým, ktorí prekročili jeho rámec a ich ak-
tivity pozná každý z nás. Jednou z takých je aj významná slovenská herečka, dlhoročná členka Čino-
hry Slovenského národného divadla v Bratislave Mária Prechovská (1921 – 1995). Udelili jej Pamätnú 
medailu Trnavského samosprávneho kraja in memoriam.

Martin Jurčo, foto TTSK
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Čas ako fenomén nášho živo-
ta presahuje dosah ľudských 

možností. Obrátime list ka-
lendára na jún a nachádzame 

meno Ing. arch. Jozefa Danáka 
(* 17. jún 1946), ktorý sa v pl-

nej invenčnej hladine dožíva 
významného životného jubilea. 

So zámerom spoznať a pred-
staviť čitateľom dimenzie jeho 
rozsiahlej tvorby sme sa stretli 

v jeho trnavskom ateliéri. A tak 
sa v obkolesení desiatkami 

projektov, dokumentov a fo-
tografií či mediálnych zázna-
mov rozvinul náš generačný 

rozhovor. Siahli sme do hlbín 
vzájomných spomienok... ale 

na úvod bude vari najlepšie 
odcitovať jeho vlastné životné 

a profesionálne krédo:

Osobný a profesionálny život 
človeka, jeho prejav, schopnosti, 
ambície, pôsobenie a existencia 
v ňom vôbec, sú v podstate ob-
razom jeho ducha, ten ako feno-
mén je zároveň jeho definíciou. 
Aj napriek konfliktnosti protikla-
dov a nutnosti stálej orientácie 
je to len približovanie sa k bodu 
„omega“. Je to hľadanie pravdy, 
čistoty, morálky, etiky, logiky, 
zmyslu a dobra. Architektúra 
chce byť tým fenoménom a zá-
roveň smerovaním k tomuto 
nekonečnému bodu v nádeji na 
vytvorenie dokonalého diela, ale 
aj stálej ďalšej snahy o sebare-
alizáciu s ponechaním si aspoň 
kúska osobného a svätého šťas-
tia pre každý deň. 

A tak sme pohovorili o jeho 
rodnom kraji, rodine, štúdiách 
a kontaktoch, ktoré ho nasmero-
vali zo Slovenska – do Trnavy:

- Človek sa v istom okamihu ži-
vota vracia do detstva, do rokov 

spomienok na spoznávanie re-
álnej zloby tohto sveta. V ostat-
nom čase čítam najmä vojnové 
denníky môjho otca ako vojaka 
slovenskej armády, ktorý prešiel 
frontom v Rusku (Kursk, Brian-
sk, Minsk, Vitebsk, Smolensk, 
Gorodok), v Taliansku, Rakúsku, 
ale v rodinnom prostredí nikdy 
nechcel komentovať tragické 
a často i komické udalosti a hrô-
zy tejto doby.
Keď som sa narodil, nebola to ra-
dosť z víťazstva Červenej armády. 
Bol to stav naplnenej túžby, že sa 
to svinstvo vôbec skončilo. Bola 
to svieža jar, boli to moji drahí 
rodičia. Prišiel som na svet po-
vojnovej biedy, chudoby, prídelu 
potravín. Nič netušiaci predvečer 
nového represívneho režimu. 
Malá dedinka pri Topoľčanoch, 
Horné Štitáre, kde priviedol osud 
otca geodeticky vymerať nejaké 
záložné letisko. Tam stretol otec 
moju mamičku. Neskôr sme sa 
presťahovali na Ponitrie. Medzi 
štvrtým a šiestym rokom ma 
navštívila akási choroba „pertes“, 
vraj z nadmerného detského po-
hybu, a takmer na rok ma obalili 
do sadry. S láskavým personálom 
piešťanskej nemocnice som sa 
z toho dostal a vďaka primárovi 
Javorovi znova chodím! Pripú-
taný stále k lôžku som z dlhej 
chvíle stále kreslil a tešil sa z rá-
dia – vtedy jedinej svetskej ko-
munikácie. Celá moja generácia 
bola kŕmená správami o veľkosti 
Klementa Gottwalda a prežívali 
sme v dojatí úmrtie Jozefa Visa-
rionoviča Stalina. Môj pioniersky 
sľub, keď zomrel ten netvor, bol 
ešte pod jeho obrazom. Nábory 
roľníkov do družstiev s pištoľou 
na stole, krásna príroda Horného 
Ponitria, rieka plná rýb. Potom 
tá istá rieka zaplavená popolom 

z katastrofy elektrárne naplne-
ným arzénom a jedom. To bolo 
zlo, ktoré sa zároveň pretekalo 
s eufóriou znovu postavenia sa 
na nohy.
 Aké spomienky máš na ško-
lu a štúdiá v tomto ťažkom 
období?
- V roku 1960 som vyšiel z ôsmej 
triedy. Nasledovala stredná škola 
stavebná v Nitre. Pamätám sa, 
že cestou do školy som na betó-
novom plote vídaval dva krásne 
nápisy. Jeden červenou farbou 
„Komunizmus – budúcnosť ľud-
stva celého sveta” a vedľa v takej 
istej veľkosti písma, ale modrou 
farbou „Branko Nitra morky po 
celý rok“. Ono to tak aj bolo.
Vysoké školy mi pomáhali upev-
ňovať sebavedomie. Najskôr 
Slovenská vysoká škola technická 
– Fakulta architektúry, profesori 
Karfík, Koula, Hruška, Beluš. 
V šiestom ročníku som končil 
u prof. Lacka. Bolo nás v ateliéri 
päť chlapcov, všetci Jozefovia 
a profesor tiež – náhoda? Po-
kračovanie bolo na Vysokej 
škole výtvarných umení a ak 
spomeniem mojich profesorov 
Kuzmu, Vilhana, Kusého alebo 
prof. Güntherovú – všetci sú 
pre mňa skvostami ducha, citu, 
etiky a múdrosti. Dodnes im ďa-

Peter Horváth

Jozef Danák, tvorivá osobnosť súčasnej 
slovenskej architektúry
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kujem, a vlastne vôbec všetkým 
učiteľom, aj tým, ktorí používali 
vŕbový prút ako makarenkovský 
výchovný nástroj.
 Po ukončení štúdia sa pred 
tebou otvoril svet a predpo-
kladám, že si nemal problém 
s výberom zamestnania. V ro-
koch 1971 – 1972 si pracoval 
na URBION-e v Bratislave, 
ale napokon ťa vietor privial 
do nášho mesta, kde si na čas 
zakotvil v Stavoprojekte (1972 
– 1986) a popritom si v ro-
koch 1981 – 1982 vykonával 
externú pedagogickú činnosť 
na Strednej priemyselnej škole 
stavebnej. Ja si spomínam, že 
v čase tvojho príchodu bola 
Trnava priam zrelá na dopove-
danie urbanisticko-architekto-
nických riešení. 
- Moju snahu kdesi sa po škole 
usadiť predbiehala aj túžba, aby 
to bolo natrvalo, a predovšetkým 
bezpečne. Po roku 1968 ešte 
v štádiu štúdií som párkrát strie-
davo pracoval v Nemecku v Stutt-
garte, neskôr Tübingene či Gie-
sene. V Heidelbergu som zatúžil 
zostať a doštudovať. Napokon 
som sa vrátil..., že možno ne-
skôr. Netušil som, že priateľská 
pomoc v 1968, ktorú som z prvej 
ruky zacítil v auguste na Libave, 
bude tak štedrá a bude trvať 20 
rokov, nakoniec, boli sme mladí. 
Žili sme naplno. Prežívali sme 
éru hippies v úžasnej túžbe po 
voľnosti ducha, každý týždeň 
sme sa tešili z nového hitu Be-
atles či Rolling Stones a vôbec 
z dozvukov fenoménu hudby 
šesťdesiatych rokov.
Trvalý príchod do Trnavy ale naj-
výraznejšie podmienila 1. cena 
v architektonicko-urbanistickej 
federálnej anonymnej súťaži 
na Dom kultúry, ktorú som ako 
jeden z autorského kolektívu 
vyhral ešte ako študent. Pôvodne 
som ako štipendista mal nastú-
piť do košického Stavoprojektu. 
V tom čase sa zakladal Stavopro-
jekt aj v Trnave. Košice a Trnava 

uzavreli akúsi zmluvu a mojím 
zmluvným osudom sa tak stalo 
toto krásne historické, ale v tom 
čase „zanedbané mesto“. Bolo to 
už počas štúdií na druhej vysokej 
škole – výtvarných umení. Ale 
už v roku 1970 v čase súťaže, 
ktorej sa zúčastnilo 32 ateliérov 
z celej republiky, som navštívil 
Trnavu s mojou študentskou 
láskou z Mladej Gardy, rodenou 
Trnavčankou. Spomínam, ako 
sme sedeli na Lidickej ulici s ro-
dinou budúcej manželky Milky 
pri spoločnom obede. Môj budú-
ci svokor – „trnavský Myjavčan“, 
ma poslal do záhrady: „Dones do 
vajdlinku z hydánku vajcá“. Mne 
stúpla rumeň do líc. Hanbil som 
sa, pýtalo si to preklad mojej 
budúcej manželky. Úžasné fa-
rebné slová. Vtedy som ale z úpl-
ne iného aspektu zapochyboval, 
či si budem s Trnavou vôbec 
rozumieť v rovine dôvodu, pre 
ktorý som sem prišiel. Rovnaký 
problém mal aj môj priateľ Dudu 
z Afriky, keď mu ktosi povedal, 
že má „taškú tašku“.
 To bolo tvoje prvé stretnutie 
s Trnavou? 
- Celkom prvýkrát, v roku 1963, 
som sa stretol s Trnavou pri číta-
ní Nádaši Jégého. Adam Šangala 
vtedy na mňa určite čakal, aby 
ma potom upozornil, že tá krá-

ľovská výsada Belu IV. cez právo 
mať kata vie rovnako aj popra-
vovať. Neskôr som zistil, že áno, 
a aj upaľovať a dusiť. A to kom-
pletne vo viacerých farbách čer-
venej... Takú popravu som zažil 
aj ja v roku 1986 prostredníctvom 
zákazu projektovať na území 
mesta. Vtedy som musel zo Sta-
voprojektu. Veľa som pochopil 
z mentality a klímy mesta na 
návšteve Mons. Jána Pöstenyho, 
správcu Spolku sv. Vojtecha, keď 
som začal pracovať na územnom 
pláne Trnavy. Stačila jedna jeho 
veta: „Trnavčan? Futbal a krajšie 
ruže v predzáhradke ako sused.“ 
A dlhá prestávka...
  Za takýchto okolností ne-
bolo ľahké nachádzať podnety 
na ďalšiu prácu...
- V Trnave som vlastne žiadne 
stimuly nehľadal. V podstate som 
deň a noc len tvoril, a oddycho-
val zväčša v lesoch na Záhorí, 
kde mám prechodné tvorivé sí-
dlo. Chcel som, aby bolo to, čo 
robím, dobré, v prospech ľudí. To 
človeka napĺňa. S Trnavou som 
sa postupne zasimiloval. Rástli tu 
už aj moji synovia a nadobudol 
som pocit a vedomie, že ma toto 
prostredie prijalo cez priateľov. 
Bol som tu doma. Satisfakciou 
mi bola značná časť názorov 
odborníkov, ktorí rozumeli tomu, 

Obnova Ortodoxnej synagógy v Trnave, 2010

kultúra



24 Novinky z radnice 25jún 2016

čo vlastne produkujem. Bola to 
vlastne aj dilema. Stále ma stre-
távala myšlienka oslovenia prof. 
Kuzmom ísť učiť na akadémiu 
umenia architektúru a habilitovať 
sa. Pri riešení otázky uvoľnenia 
z práce v súvislosti s habilitáciou 
len pod podmienkou vstúpiť 
do strany som tomu malému 
človiečikovi – kádrovákovi v Sta-
voprojekte povedal, že môj otec 
mi to zakázal a svedomie mi to 
nedovolí. Tým to bolo vybavené 
a ja som bol jasný. Za sprostých 
podmienok a stáleho sledovania 
som potom hľadal prácu v Brati-
slave a kdekade po Slovensku aj 
v zahraničí. Istý čas som pri prí-
prave Expo pracoval s Karolom 
Kállayom vo Viedni u prof. Lintla. 
To ma tešilo a dávalo energiu do 
ďalších dní. Zároveň ma každé 
neporozumenie hecovalo ísť o to 
vehementnejšie ďalej a nezastať.
 Patril si medzi intelektuálnu 
elitu, ktorej nikdy v Trnave 
ruže nekvitli. Mal si lukratívne 
objednávky mimo Trnavy, pô-
sobil si v rôznych komisiách, 
cestoval do zahraničia, pre-
siahol si „tolerovanú hladinu“ 
úspešnosti. Muselo to prísť... 
výstrahy, postihy, vyhadzov... 
Iste si nezabudol na príhody 
z čias „normalizácie“...
- Keď v roku 1988 oficiálne otvá-
rali Dom kultúry, už týždeň ho 
pracovný personál svätil tekutou 
kolaudáciou. Mňa ako architekta 
diela – ale „personu non grata“ 
ani na otvorenie nepozvali. Ne-
skôr, asi o pol jedenástej večer, 
ktosi si spomenul na projek-
tanta. Už som spal. Poslali pre 
mňa auto – musia ma tam vraj 
doviesť. Ja som už vtedy v Sta-
voprojekte nepracoval, bol som 
exemplárne pokarhaný, pokuta 
z platu, hľadal som si prácu... 
Keď ma tam doviezli, nálada už 
bola „nad hladinou normálu“. 
Díval som sa do tvárí „eróhákov“ 
(pozn. red.: ROH – Revolučné 
odborové hnutie) zo ŽOS-ky 
(pozn. red.: Železničné opravov-

ne a strojárne), ktorí si z toho 
diela neskôr urobili biznis. Po-
stupne pomenili a vyhadzovali 
interiér, kadejaké fitneská, prená-
jmy, mreže, trhy, prístavby, von-
kajšie výťahy, zrušenie sto metrov 
dlhej vodnej steny. To sa v pro-
fesionálnych vzťahoch nerobí 
– bez konzultácie s autorom. Je 
to smutné, arogantné a bez úcty. 
Do toho domu som nechodil.
 Príhody z tých čias sú nielen 
smutné, ale niekedy aj tragiko-
mické... 
- Na ilustráciu vtedajších po-
merov spomeniem jeden príbeh 
z akéhosi plesu okresného ZČSSP 
(pozn. red.: Zväz českosloven-
sko-sovietskeho priateľstva), kde 
ma nahovoril môj priateľ s man-
želkou. Sedím pri stole, bolo tam 
víno... a počas prestávky medzi 
tancami, keď bolo tichšie, som 
na celú sálu zakričal: „Súdruh 
predsedááá!“ Bolo tam asi päť-
sto ľudí, ale pri každom stole sa 
aspoň jeden, dvaja, zväčša muži, 
otočili smerom ku mne – zrejme 
všetci predsedovia. Aj pri našom 
stole s nami sedel taký. A čuduj 
sa svete, keď sme išli spolu na 
koňak k baru, tak sa poobzeral 
navôkol a vyslovil čarovnú vetu: 
„Ty si zaujímavý človek.“ Vraj 
on pracuje na krajskom výbore 
strany. Nedbajúc na jeho strach 

U kráľa Ľudovíta - reanimácia bloku v historickom prostredí, 2009

Najznámejšie projekty:
Administratívna budova 
Tatrasklo, 1972
PÚP Trnava – centrum 
– ÚPTZ, 1972
Dom spoločenských organizá-
cií, Trnava, 1975
Synagóga Trnava, 1981
Dom kultúry ROH, Trnava, 
1978 – 1988
Pomník I. Gándhiovej, India, 
1985 (s Tiborom Bártfayom)
Sevilla Expo 1990, Karol Kállay
Luxor, Bratislava – reanimácia 
pasáže a objektu Slovenskej 
sporiteľne, 1992
Viedeň, príprava Expo – Karol 
Kállay, prof. Lintl
Výstavný pavilón Mercedes 
Benz, Trnava, 1992
FFUK Bratislava – štúdio japo-
nológie, 1993
Okresný archív, Trnava, 1998
Národná banka Slovenska, 
Trnava, 1998
Revitalizácia kalvárie, Bratisla-
va, 2001
Lyceé de Trnava Peugeot PSA, 2004

Najznámejšie realizácie:
Tatrasklo, Trnava, 1976
Výstavný priestor užitého skla
Dom kultúry ROH, Trnava, 
1978 – 1988
Trojičné námestie a zelený 
rínok, Trnava, 1988
Pešia zóna, Trnava, 1988

kultúra



26 Novinky z radnice 27jún 2016

otvorene som mu povedal, že 
obhajuje niečo, čo je nemožné 
a jeho prezident Klement Gott-
wald bol vlastne tiež vrahom. 
Tak ťažko preglgol, až ho takmer 
pridusilo. Asi o dva roky neskôr, 
myslím v roku 1990, som tohto 
v podstate inteligentného člove-
ka videl na Ulici Februárového 
víťazstva, ako s manželkou pre-
dávajú na stole vyloženom von-
ku pred „elektrom“ americkými 
motívmi potlačené tričká s roz-
jarenými tvárami kapitalistických 
podnikateľov. A keď som im 
povedal: „No vidíte, a že sa nič 
nezmenilo,“ doteraz neviem, či 
pochopili viac pravdu ako iróniu.
 Aké spomienky máš na vte-
dajšie cesty do zahraničia?
- Skoro vždy boli únavné, a často 
nechutné – viac-menej kongresy, 
výstavy, žiadny oddych. Takmer na 
polovici týchto ciest som si bol ve-
domý, že som sledovanou osobou 
zo strany ŠTB. Či to bolo Stredo-
morie, Afrika, Kuba, Mexiko, USA, 
Japonsko, kdekoľvek v Európe, 
im to bolo jedno. Bolo to trápne. 
Priznám sa, bál som sa. Napríklad, 
a to nie jedenkrát sa dialo čosi 
podobné, manželku s malými deť-
mi v 6. a 3. triede základnej školy 
odviezli z nášho bytu na výsluch 
na VB. Každého chlapca oddelene 

do inej miestnosti, manželka na 
zamrežovanej chodbe, ja kdesi 
na kongrese v zahraničí. Áno, tak 
nechutné. Vraj pred pedagogickou 
fakultou zmizla sovietska zástava. 
Nuž a čo?
 Dali vám pokoj aspoň vtedy, 
keď si bol doma?
- Kdeže. Medzitým nám osadi-
li „plošticu“. To isté na našom 
350-ročnom mlyne na Záhorí. 
Sedem mesiacov obsadený mlyn 
a vo vedľajšom prenajatom mly-
nárskom opustenom dome na 
samote štyria milí chlapi. Jeden 
rúbal drevo, druhý behal s ešu-
som po vodu, tretí s panvicou, 
štvrtý sa so mnou kontaktoval 
a čosi sa dozvedal... Pravidelne 
po dvoch odchádzali moskvičom 
do Jablonice akože na obedy 
a večere. Veľmi nenápadné. 
Hľadali asi triedneho nepriateľa. 
Môj priateľ Jano Langoš mi to 
raz a prosto vysvetlil: „Jozef, a čo 
si mohol od tej luzy očakávať?“ 
Očakával som to – a aj na mlyne 
po jeho obsadení vojskom, ga-
zikmi a uzatvorení celej samoty. 
Aj tam som našiel dve krásne 
„ploštice“. Ktosi mi povedal, že 
to je nič, s tým sa musím naučiť 
žiť. Bolo to smiešne, ponižujúce, 
ale dnes sa na tieto roky dívam 
z nadhľadu.

Luxor, Bratislava – pasáž, 1995
SLSP, Smolenice, 1998
Kalvária Bratislava, 2000
Fontána pred hotelom Carlton, 
Bratislava, 2007
Polyfukčný dom U kráľa Ľudo-
víta, Trnava, 2009
Ortodoxná synagóga, Trnava, 
2010
Dom č. 28 na Kapitulskej ulici, 
Trnava, 2013
Návrh iluminačného monu-
mentu na Kalváriu v Bratislave, 
2015
Replika súsošia sv. Cyrila 
a Metoda z Pápežského inšti-
tútu v Ríme do Trnavy
vyše 50 publikácií v časopi-
soch a knihách
vyše 50 výstav

Ocenenia, súťaže, uznania:
11 ocenení, 8 odmien, deväť-
krát 1. miesto
Prehľad architektonických 
prác: 1978, 1984, 1988 – 5 
ocenení
1984 Prehliadka architekto-
nických diel za obdobie 1982 
– 1983, 2. cena, 3. cena
1988 Cena Zväzu slovenských 
architektov
1988 Bienále architektúry So-
fia, strieborná medaila
Cena primátora Viedne (autor-
ský kolektív)
Štúdia polyfunkčného domu 
na Halenárskej a Dolnopotoč-
nej ulici v Trnave, 1. miesto 
s autorským kolektívom, me-
daila primátora Trnavy, Trnava
Výročná cena Pamiatky a mú-
zeá za rekonštrukciu ortodox-
nej synagógy v Trnave, 2010
Pamätník demokratickej revo-
lúcie pred Úradom vlády SR 
– cena verejnosti
Dvanásťkrát 1. miesto vo vyhra-
ných tendroch na projekty
V ateliéri ART STUDIO JOKO asi 
50 kompletných projektov re-
konštrukcií pobočiek SLSP, a. s.
Pamätná medaila rektora pri 
príležitosti 15. výročia zalo-
ženia Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda

Komplexná urbanizácia centra Trnavy v realizácii, 70. a 80. roky 20. storočia

kultúra
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 Mal si však šťastie na okruh 
spolupracovníkov. Možno, že 
nebude na škodu spomenúť 
aspoň zopár osobností, s kto-
rými si realizoval aj časť tvo-
jich diel.
- Vždy budem rád spomínať na 
roky úspešnej spolupráce s ľuď-
mi, ktorí ma motivovali a chápali 
moje často vizionárske projekty. 
A nakoniec, že to aj so mnou 
mnohí vydržali bez hierarchie 
vzťahu. Architekti Jozef Žiaran, 
Juraj Štecko, Vladimír Záborský, 
Dušan Dóka, Katarína Visku-
pičová, Dušan Kmety, Martin 
Danák, Rastislav Danák, Jozef 
Habodász, Karol Kállay, Igor 
Bolčo, Vladimír Vršanský, Mari-
án Lipták, Juraj Talaš, Ivan Gürt-
ler, Michal Božuk, Peter Osuský, 
Matej Dobiš, Branislav Loskot, 
Igor Salzer, Pavol Adamec, Ga-
briela Kvetanová, Ivan Gojdič, 
Silvester Korec, Jarmila Žuffová, 
Rudolf Blažo, Milan Horák, Peter 
Purdeš a mnohí ďalší. Medzi 
významné osobnosti a umelcov 
v mojom živote zaraďujem naj-
mä tieto mená: Tibor Bartfay, 
Askold Žačko, Jozef Vachálek, 
Štefan Tóth, Ladislav Berger, 
Karol Lacko, Pavol Mikšík, Peter 
Horváth, Jozef Jankovič, Pavol 
Kubošek, Ján Langoš, Kazo Ka-
nala, Erik Pekár, Jano Ravinger, 
Katarína Považanová, Martin 
Ličko, Villiam Schiffer, Daniel 
Požár, Ludwik Korkoš, Milan 
Chovanec, Gabika Cimermanno-
vá, Peter Mikloš, Karol Kahoun.
 O veľkosti a poslaní človeka 
vraví jeho dielo, ktoré zostáva aj 
po rokoch trvalou hodnotou. Su-
már tvojej tvorby je rozsiahly... 
- Je toho veľa, dakedy som si 
to zoraďoval. V podstate to bol 
rozsah tvorby, urbanizmu, ar-
chitektúry, výtvarného a užitého 
umenia, interiérového dizajnu, 
iluminačného umenia, pamätní-
kovej tvorby, publikácie a výsta-
vy. Autorské realizácie v rozpätí 
rokov 1970 – 2016, to je vyše 500 
štúdií a projektov, vyše 70 diel 

priestorového dizajnu, výtvarné-
ho umenia vrátane interiérových 
a stavebných realizácií, pamätní-
kovej tvorby a iluminačno-vizuál-
neho umenia plastík, svietidiel... 
A vôbec, celý môj aktívny život 
je vlastne len tvorba, pracujem aj 
teraz a veľmi intenzívne. Dáva mi 
to energiu.
 Čo sa deje v súčasnosti za 
dverami tvojho ateliéru? 
- Určite netrpím workoholiz-
mom. Stála a akákoľvek činnosť 
je oslobodzujúca. Myslím si, že 
aj zdravá. Je to pocit rovnováhy, 
stáleho uplatnenia, zodpoveda-
nia si svojej existencie hmoty, 
jej premeny a z nej vyžarujú-
ceho svetla či energie. To, čo 
robím, nie je práca. Chápem to 
skôr ako poslanie. V minulom 
roku to bol návrh monumen-
tálneho akcentu dvoch lúčov 
v bielom kove na vrchole Kal-
várie v Bratislave, ktorej reani-
máciu som predtým ako autor 
robil v rámci cezhraničnej spo-
lupráce s Rakúšanmi. Potom to 
bol súťažný návrh monumentu 
k nežnej revolúcii pred Úra-
dom vlády na námestí Slobody 
v Bratislave s výsledkom ceny 
verejnosti (bohužiaľ, sa zatiaľ 
nerealizuje, naučili sme sa za-

búdať na to, čo tu bolo. Najmä 
mladá generácia. Je to smut-
né.). Takmer rok som pracoval 
na návrhoch kresťanského sve-
telného symbolu milosrdenstva 
asi v päťdesiatich svetových, 
predovšetkým gotických kated-
rálach, renesančno-barokových 
dómoch a kostoloch vrátane 
Vatikánu. 
 Pripravuješ niečo aj pre naše 
mesto?
Od začiatku januára tohto roku 
s vehemenciou pracujem na 
jednej veľkej téme pre Trnavu. 
Ak môžem poprosiť o istý druh 
atypickej zdvorilej tolerancie, 
to, čo teraz tvorím v mojom 
ateliéri, ostane zatiaľ mojím veľ-
kým tajomstvom, a pre Trnavu 
prekvapením. Chcem najmä ľu-
ďom žijúcim v Trnave a ďalším 
generáciám vzdať hold smeru-
júci k ešte väčšej hrdosti a úcte 
k prostrediu, v ktorom žijú, chcú 
a budú žiť ďalej. Má to byť v is-
tom zmysle dar môjho ducha za 
prijatie v tomto meste, ktoré je už 
46 rokov mojím domovom.
 Na záver treba jubilantovi 
zaželať všetko najlepšie, veľa 
naplnených vízií a najmä veľa 
úrodných hubárskych sezón na 
jeho mlyne na Záhorí. 

Fabrika na ploché sklo, Záhorie, 1996
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Jánoš: Láka ma emócia a autenticita divadla

Herec Michal Jánoš (nar. 7. mája 
1986 v Bratislave) nie je doma len 
na trnavskom javisku. Už počas 
štúdia herectva na Vysokej škole 
múzických umení v Bratislave 
(2005 – 09) hosťoval v Činohre 
SND v Bratislave. Po škole účin-
koval vo viacerých inscenáciách 
v divadle A.ha, Malej scéne STU, 
Ticho a spol., Aréne, Mestskom 
divadle P. O. Hviezdoslava, ale aj 
v martinskom komornom divadle 
v Moliérovom Mizantropovi. 
Okrem herectva sa venuje peda-
gogickej činnosti na Cirkevnom 
konzervatóriu v Bratislave.
Michala Jánoša sme sa opýtali aj 
na to, v akom rodinnom prostre-
dí vyrastal a čo formovalo jeho 
úmysel stať sa hercom.

- Detstvo som prežil na Záho-
rí. Otec pochádza z Lozorna 
a mama z Plaveckého Štvrtka. 
Tam som aj vyrastal. Mal som 
to šťastie, že som detstvo strávil 
v porevolučných rokoch, ktoré 
boli nasiaknuté priateľstvom 
a vzájomnou chuťou ľudí po 
kontakte. Ja, ako jedináčik, som 
hltal „sleziny“ mojich rodičov, na 
ktorých sa často zišlo pol dediny. 
Nikdy nechýbala gitara, spev, ale 
najmä smiech, ktorým som sa 

doslova nakazil. Práve tu sa mi 
formovala povaha. Zatúžil som 
po pocite, ktorý ma, našťastie, 
nikdy neopustil, a to – rozdávať 
ľuďom dobrú náladu. Mal som 
trochu introvertnejšiu pubertu. 
Veľa som písal, počúval hudbu, 
premýšľal a formoval si názory. 
Bol som skôr samotár. S prícho-
dom na VŠMU som znovu objavil 
ten krásny liek, ktorým je spoje-
nie s inými ľuďmi prostredníc-
tvom smiechu.
 Mal niekto vo vašej rodine 
herecké nadanie, prípadne 
hral v nejakom ochotníckom 
divadle? Čo rozhodlo v tom, že 
ste skúsili prijímacie skúšky 
na VŠMU?
- Mama bola veľmi umelecky 
založená a nadaná, dokonca sa 
hlásila na VŠMU. Hrala na gita-
re, vedela zabávať spoločnosť, 
pracovala s mládežou a kultúrou 
v našej obci. Chodil som s ňou 
na rôzne vystúpenia, besiedky. 
Samozrejme som sa každý rok 
zúčastnil na Hviezdoslavovom 
Kubíne. To, že by som sa raz 
mohol stať hercom, mi nenapa-
dlo ani v tom najbláznivejšom 
sne. Pôvodne som chcel ísť na 
žurnalistiku alebo masmediálnu 
komunikáciu. No napokon, skôr 

z recesie a kvôli želaniu mojej 
milovanej tety a dobrého zná-
meho, som si poslal prihlášku aj 
na VŠMU. A akýmsi zázrakom sa 
stalo, že ma prijali. Moja mama 
bola veľmi prekvapená, keď som 
jej po každom kole oznámil, že 
postupujem ďalej. Bol som vďač-
ný za túto nečakanú príležitosť 
a začal som sa na štúdium tešiť. 
Iné prijímačky som už neabsol-
voval. 
 Ako divadelník ste teda za-
čínali od nuly. Nemali ste he-
recké skúsenosti ani ste neboli 
nadšeným divákom činohry. 
Nebáli ste sa, či všetko zvlád-
nete a či obstojíte nielen pred 
profesormi, ale aj pred spolu-
žiakmi?
- Prvé dni a mesiace na škole 
boli pre mňa veľmi náročné. Na 
činohru nás prijali desiatich, 
skončili sme šiesti. V Divadle 
Jána Palárika majú angažmán 
ešte dvaja z mojich spolužiakov: 
Tomáš Vravník a Kristína Tótho-
vá. Dobre sa darí i zvyšným trom 
spolužiačkam: Danici Matušovej, 
Rebeke Polákovej, ktorá je člen-
kou divadla Astorka a Andrejke 
Vozárovej.
Mal som pocit, že moji spolužiaci 
sú ďaleko predo mnou. S odstu-

Ak ste pravidelnými návštev-
níkmi divadla, zaiste vám 

netreba predstavovať jedného 
z najobsadzovanejších hercov 

našej trnavskej scény. V Di-
vadle Jána Palárika začínal 
pred siedmimi rokmi – a za 

ten čas ide doslova z úlohy do 
úlohy. Z tých z posledného ob-
dobia spomeňme jeho postavu 
Oblomova, Adolfa Eichmanna 

v inscenácii Na gut, začíname, 
Josepha v komédii Ach tí muži, 

ach tie ženy, ale aj staršiu, 
priam syntetickú postavu 

Hechta v hudobnej komédii 
Opica a ženích.

Martin Jurčo, foto autor 
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pom času viem povedať, že som 
mal veľké šťastie na pedagógov, 
ktorými boli Ingrid Timková 
a Vladimír Strnisko. Ingrid Tim-
ková nás mala ako svoj prvý 
pedagogický ročník a dala si na 
nás veľmi záležať, so všetkým, 
čo k tomu patrí. Teda aj s veľ-
kou prísnosťou a disciplínou. 
Vďaka nej som sa naučil abso-
lútnej profesionalite, bez ktorej 
by som dnes nebol tam, kde 
som. Na druhej strane, profesor 
Strnisko ma naučil mať divadlo 
rád. Neviem či to poznáte, ale je 
to, ako keď stojíte v galérii pred 
obrazom, hľadíte naň a nezdá 
sa vám ničím výnimočný - ne-
rozumiete mu, a potom k vám 
niekto pristúpi a poukáže na ne-
jaký drobný detail, potom ďalší 
a ďalší. Zrazu nadobudne obraz 
celkom iný rozmer a odkryje sa 
pred vami iný, skrytý svet. Lenže 
uvidieť tieto detaily, nie je vôbec 
jednoduché, a práve to ma na-
učil prof. Strnisko. Milovať túto 
cestu, to hľadanie, ktorého vý-
sledok nemusí byť vždy úspešný 
a ocenený, ale vždy je napĺňajúci 
a motivujúci. Po škole som už 
sedem rokov a nie je inscenácia, 
pri ktorej by som sa nevracal 
k tomu, čo nás naučil o tvorbe 
dramatickej postavy, divadelnej 
situácii a rozbore divadelného 
textu.
 Ako ste ako študent vnímali 
vašich budúcich kolegov na ja-
viskách činoherných divadiel? 
Chceli ste mať všetko napoze-
rané?
- Keď som začal učiť na konzer-
vatóriu, dal som svojim študen-
tom úlohu, aby si zapisovali všet-
ky svoje dojmy z inscenácií, ktoré 
uvidia. Nech si ich potom odložia 
a o pár rokov spätne pozrú. Pa-
mätám si totiž, ako som vnímal 
divadlo v čase, keď som ešte ne-
bol popísaný žiadnou osobnou 
skúsenosťou. Paradoxne som si 
ho vtedy dokázal viac užiť, ne-
chal som sa ním strhnúť. Na ško-
le sa snažíte pozerať predstave-

nia ako študijný materiál a z toho 
vyplýva, že sa viac zameriavate 
na konkrétne herecké detaily, než 
na príbeh a situácie. Na druhej 
strane, postupne som dokázal 
oceniť i predstavenia, ktorých 
zmysel mi predtým unikal. Snažil 
som sa vidieť čo najviac rôznoro-
dých predstavení. No keďže som 
do Bratislavy musel denne do-
chádzať a školu sme mali viaceré 
dni i do deviatej, veľa inscenácií 
mi ušlo medzi prstami. Oveľa 
väčším zážitkom potom pre mňa 
bolo účinkovanie v komparze 
v SND, kde som mohol vidieť 
hercov priamo v procese tvorby 
inscenácie. To bol zážitok, na 
ktorý dodnes rád spomínam.
 Spomínali sme, že skôr než 
ste nastúpili do angažmán 
do trnavského divadla, už ste 
mali drobné skúsenosti aj z či-
nohry našej prvej scény. 
- Musím povedať, že u mňa bolo 
naozaj všetko vydreté a všetko 
prišlo postupne. Tak to bolo už 
na škole. V druhom ročníku som 
v predstavení Čechovovej Svad-
by povedal tri vety, no a v absol-
ventskom som stvárnil tri hlavné 
postavy. Bol to neuveriteľný 
skok. Podobný priebeh malo aj 
moje hosťovanie v Slovenskom 
národnom divadle. Prvým do-
tykom s profesionálnou scénou 
bol komparz v Hamletovi, nasle-
doval Dom v stráni. V priebehu 
roka som prešiel z komparzu 
cez postavu Paška Bobicu až 
k hlavnej postave Nika Dubči-
ča, ktorú som zaskočil za Janka 
Koleníka. Popri talente potre-
buje herec aj kus divadelného 
šťastia. Mojím šťastím bolo, že 
si ma v mojom absolventskom 
predstavení Orchester všimol 
prof. Ľubomír Vajdička. Na zá-
klade tohto výkonu mi potom 
dal šancu pri spomínanom zá-
skoku. Následne som preskúšal 
dve postavy za Ľuba Kostelného 
a hneď po škole mi profesor 
Vajdička dal hereckú príležitosť 
v hre Hráči od Gogoľa. Našťastie 

som bol vo chvíli, keď šanca 
prišla, pripravený využiť ju. 
 Aká bola vaša cesta do Di-
vadla Jána Palárika?
- Herec posiela do divadiel žia-
dosti a čaká na odpoveď. DJP 
vtedy hľadalo herca a herečku. 
Skoro celý ročník sme prišli na 
ústny pohovor. Nakoniec sa di-
vadlo rozhodlo pre mňa a spolu-
žiačku Kristínu Tóthovú. Musím 
povedať, že som za to nesmierne 
vďačný. Mám totiž dosť kamará-
tov, absolventov škôl, ktorí mali 
minimálne rovnaký potenciál 
a šancu nedostali. Bohužiaľ, na 
taký počet absolventov, ktorý 
ročne vychádza zo všetkých he-
reckých škôl, máme na Sloven-
sku žalostne málo divadiel.
Bol som rád, že nemusím ostať 
na voľnej nohe. Je to totiž v mno-
hom oveľa náročnejšie. Som rád 
súčasťou kolektívu, páči sa mi, 
keď má moja práca kontinuitu. 
Mám rád zžívanie sa so súbo-
rom, režisérmi, divákmi. 
 Pozrime sa na postavy v tr-
navskom divadle. Idete nieke-
dy z role do role, niektoré sú 
titulné a náročné. Napríklad 
v inscenácii Opica a ženích 
ste hrali, spievali, tancovali, 
dokonca občas príde na rad aj 
nejaký hudobný nástroj. A ne-
hovoriac, že v mnohých hrách 
je obrovské množstvo textu...
- V oblastnom divadle sa môže 
herec stretnúť naozaj s každým 
typom inscenácie. A tak je často 
konfrontovaný aj s výzvami, aký-
mi sú spev či hra na hudobnom 
nástroji. Tých postáv, ktoré som 
v divadle za sedem rokov naskú-
šal, bolo naozaj mnoho. Pre mňa 
bola napríklad takou prelomovou 
inscenáciou Divá kačka, v ktorej 
som stvárnil postavu Hjalma-
ra Ekdala. Možno nezožala až 
taký divácky úspech, no ja som 
prvýkrát zažil tú pravú hereckú 
zodpovednosť, keď ťarcha úspeš-
nosti inscenácie leží na vašich 
pleciach. V komediálnej hre Opi-
ca a ženích bolo pre mňa výzvou 
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kontaktovať sa s publikom, čo 
moja postava Hechta umožňo-
vala. Bol akýmsi konferencierom, 
ktorý glosoval z pozície klauna 
dianie na javisku. Popri tom mal 
veľa speváckych a tanečných 
výstupov, takže to bolo nesmier-
ne náročné aj po fyzickej stránke. 
Osobitnou kapitolou sú naše 
štúdiové predstavenia, ktoré nám 
umožňujú uviesť na javisku aj 
náročnejšie tituly. Sú pre mňa 
vždy niečím novým a inšpira-
tívnym. Či už hovoríme o Ta-
jomnom pokoji vecí, Trnavskej 
skupine alebo mojom srdcovom 
predstavení Na gut, začíname, 
v ktorom stvárňujem postavu 
Adolfa Eichmanna. Hra zatiaľ 
u divákov veľmi dobre rezonuje 
a som rád, že máme tú možnosť 
hrať aj vážnejšie tituly s nároč-
nejšou témou i obsahom.
 Teraz ste v súbore dobrá 
zostava, ktorá často na javisku 
aj hrá a spieva.
- U hercov je samozrejmosťou, 
že ovládajú aspoň jeden hudob-
ný nástroj. I keď ja mám v tejto 
oblasti dosť veľké rezervy. Vo 
svojej vôbec prvej inscenácii 
v divadle som ledva chytil gita-
ru. Mal som zahrať jednoduchý 
akord D dur, no netušil som, ako 
sa chytá. Dnes je to už lepšie. 
S gitarou som sa spriatelil a cel-
kom pekne nám to klape aj na 
javisku. Dokonca ku nej pribudlo 
i ukulele. Náš súbor je hudob-
ne mimoriadne disponovaný. 
Skvelým klaviristom je herec 
Jozef Bujdák, Martin Križan hrá 
výborne na bicie a ovláda i hru 
na kontrabas. Tomáš Vravník má 
dokonca svoju kapelu – vynika-
júco spieva a hrá na gitare. Tieto 
hráčske schopnosti využili viacerí 
režiséri. V inscenácii Trnavská 
skupina sme dokonca vytvorili 
regulárnu kapelu. Piesne vznikli 
na podklade básní Jána Ondruša, 
Jána Stacha, Jozefa Mihalkoviča 
a Ľubomíra Fedeka. A musím 
neskromne povedať, že táto au-
torská hudba režiséra Lukáša 

Brutovského, dodala inscenácii 
nezameniteľnú vôňu, bez ktorej 
by bola oveľa chudobnejšia.
 Aké je pre vás trnavské di-
vadlo? 
- Naše divadlo sa nachádza 
priamo v srdci Trnavy. Trnavský 
divák je naučený chodiť do diva-
dla. Má pomerne vycibrený vkus 
a názor. Zaujať ho nie je samo-
zrejmosťou. Pre mňa je dôležité, 
že som si postupom času na tr-
navské publikum zvykol a dúfam, 
že aj ono na mňa. Čo sa týka 
hereckého súboru, patrí k tým 
menším. Preto je aj vyťaženosť 
hercov väčšia. Považujem to skôr 
za výhodu, pretože žiaden herec 
nie je rád, keď „stojí“ a čaká na 
šancu. Samozrejme, že by v tom-
to ohľade mohla byť dramaturgia 
divadla ešte šťastnejšia, aby sa 
pamätalo na potenciál každého 
herca a výberom textov sa rozví-
jala ich herecká škála, ale to už 
nespadá do mojej kompetencie. 
Ja som, našťastie, dostal od re-
žisérov naozaj kopu krásnych 
postáv, ktoré ma, aj vďaka mo-
jim kolegom, naučili vždy niečo 
nové. Nedá mi osobne nespome-
núť Vladimíra Jedľovského. Jeho 
názor mi vedel do postavy vždy 
vniesť nové svetlo. Je pre mňa 
vzorom a príkladom profesiona-
lity, vernosti divadlu a hereckej 
pokory. Je obdivuhodné, s akým 
zápalom sa na divadlo stále 
pozerá. Dúfam, že jedného dňa 
budem i ja pre niekoho podob-
ným vzorom. 
 Generácia divadla pre deti 
a mládež, ktorá prišla pred 
štyridsiatimi rokmi, aj keď 
bola zväčša bratislavská – žila 
aj s mestom. Bývali v Trnave 
a vytvárali si tu aj určité vzťa-
hy. Máte šancu mať spätnú 
väzbu okrem samotného po-
tlesku?
- Keďže dochádzam každý deň 
z Bratislavy, neraz sa mi stáva, 
že mám ráno skúšku a večer 
predstavenie. Vtedy sa rád pre-
chádzam po Trnave a občas sa 

mi nejaký z našich divákov pri-
hovorí. Pri rozhovore s divákmi 
človeka napĺňa určitá satisfakcia: 
mám možnosť vidieť priamy 
dopad svojej práce. Je pre mňa 
dôležité dostať spätnú väzbu 
priamo od nich, vedieť, ako ich 
tá ktorá postava oslovila a čo si 
z inscenácie odniesli. Viete, keď 
vás oslovia ľudia na ulici, ktorí 
vás poznajú zo seriálu, málokedy 
sa o vás zaujímajú ako o herca 
a málokedy ich to, čo stvárňujete 
na televíznej obrazovke, zasiahne 
do hĺbky a núti premýšľať. Je to 
skôr automatická reakcia: včera 
si bol u nás v obývačke a dnes ťa 
vidím naživo, môžem to povedať 
susede, je to dobrá atrakcia. No 
divák v divadle si dá tú náma-
hu že si vyberie predstavenie, 
zaplatí si ho, teda aj vás, venuje 
vám jeden večer zo svojho života 
a buď si vás zapamätá, alebo 
nie. Nemáte šancu vtierať sa mu 
päťkrát za deň cez obrazovku 
do podvedomia. Je to tu a teraz 
a keď ho neoslovíte, zabudne. 
Preto si vzťah s trnavským pub-
likom nesmierne cením a je pre 
mňa hnacím motorom do budúc-
nosti. 
 Stretli sme sa na pôde roz-
hlasu. Pre vašich kolegov je 
zväčša dôležité hrať dakde 
v televízii. Okrem príjmov je 
to aj o zviditeľnení sa. Ne-
patríte k veľa hercom z vašej 
generácie, pre ktorých je stále 
zaujímavá aj rozhlasová práca. 
Nezahrali ste len v rozhlaso-
vých hrách, ale sú to čítania 
na pokračovanie, seriály Vstali 
sme z popola, Slovenské rody, 
relácia Poetissimo o poézii, 
Fórum mladých autorov, mno-
ho rozprávok, a takto by sme 
mohli pokračovať...
- K dabingu si podobne pozitívny 
vzťah vytvoriť neviem, možno 
som nemal príležitosť spoznať 
túto prácu do hĺbky. V dabingu 
herec skôr reprodukuje čosi, čo 
je dané. Snažíte sa pripodobniť 
sa k obrazu, k spôsobu herec-
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tva. Rozhlasová práca stimuluje 
hercovu fantáziu, ten zástoj pri 
výrobe inscenácie je oveľa väčší: 
postavu vytvárate na všetkých 
úrovniach a k dispozícii máte len 
svoj hlas. To je pre mňa veľkým 
bonusom a zároveň výzvou. Na 
prípravu máte viac dní, máte čas 
o postave i hre rozmýšľať a ná-
sledne svoj pohľad konfrontovať 
s režisérom. Navyše, rozhlasové 
štúdiá majú svoju dušu. Keď si 
predstavím, že tu nahrávali veli-
káni ako Machata, Kvietik či Kró-
ner, tak ma až strasie, že mám 
rovnaké šťastie byť tu a nahrávať 
niečo krásne. Za tých sedem ro-
kov po škole som nahral naozaj 
veľa zaujímavých rozhlasových 
hier. Spolupráca s režisérmi Tá-
ňou Tadlánkovou, Robom Horňá-
kom na rôznych rozprávkach, či 
naposledy na hre Peter a Lucia, 

boli pre mňa výnimočným zážit-
kom a veľkou školou. Nekomerč-
nej práce je už v dnešnej dobe 
veľmi málo a som vďačný, že sa 
mi z tohto koláča dostáva aspoň 
kúsok, či už ide o prácu v di-
vadle, alebo v rozhlase.
 Máte tridsať rokov. Aké 
máte ambície? Ak by sme 
sa opýtali generácie vašich 
predchodcov, povedzme Mi-
chala Dočolomanského alebo 
Zuzany Frenglovej – oni mali 
ambíciu dostať sa do činohry 
Slovenského národného diva-
dla. Aký ste v tomto vy a aká 
je vaša generácia?
- Za seba môžem povedať, že 
mojou najväčšou ambíciou je, 
aby sa mi divadlo nikdy nestalo 
zamestnaním, ale aby bolo na-
ďalej koníčkom a poslaním. Aby 
ma napĺňalo stále radosťou a aby 

nové inscenácie dávali zmysel 
nám, tvorcom, ale najmä divá-
kom. Často si však uvedomujem 
hereckú závislosť od iných tvor-
cov. Herec skrátka musí čakať na 
šancu. Možno už aj s ohľadom 
na tú tridsiatku ma čím ďalej, 
tým viac láka autorské divadlo, 
kde by som mohol koncentrova-
nejšie vyjadriť moje myšlienky 
a názory. Odmalička rád píšem, 
takže by som sa rád rozvíjal aj 
týmto smerom. A v neposlednom 
rade ma láka mať svoju reláciu, 
kde by som mohol vyspovedať 
ľudí, ktorých si vážim a ktorí 
možno nemajú až taký priestor 
v médiách, aký by si zaslúžili. 
Skrátka, robiť veci tak, aby som 
pri pohľade späť videl výsledky 
svojej práce, aby ma tento po-
hľad napĺňal chuťou v nej rovna-
ko intenzívne pokračovať. 

Dnešná doba je zaplavená výdo-
bytkami techniky, špičkovými hu-
dobnými nosičmi a šírením hudby 
po všadeprítomnom internete. 
Zdalo by sa, že môže tak ľahšie 
vstúpiť ku každému z nás. Opak 
je však pravdou. Hudba k nám 
vstupuje, ale v samote a bez zdie-
ľania s okolím. To spôsobuje akési 
trhanie a prerušovanie prirodze-
ných kontaktov a medziľudských 
vzťahov. Bezprostredný, tvorivý 
a srdečný kontakt hudobníka 
a poslucháča stále viac nahrádza 
iba pasívne počúvanie akejsi zvu-
kovej clony, ktorou len prehlušuje-
me okolitý hlukový smog.
Ale nielen tieto myšlienky viedli 
Trnavský komorný orchester k prí-
prave a zorganizovaniu festivalu 
Hudba na radnici , ktorý otvorí 
tohtoročné trnavské Kultúrne leto. 

Trnavský komorný orchester (TKO) 
je teleso, ktoré na poli regionálnej 
kultúry pôsobí už 25 rokov. Obo-
hacuje svojimi vystúpeniami kul-
túrny život mesta, pripravuje ná-
padité projekty, ponúka rozmanité 
žánre, nové premiéry, interpretuje 
vokálno-inštrumentálne diela 
i klasický komorný repertoár. 
TKO chce prostredníctvom festiva-
lových dní ponúknuť širokej verej-
nosti, Trnavčanom, návštevníkom 
mesta a najmä hudbymilovnému 
publiku diela slovenských a sveto-
vých autorov, ktoré zaznejú v in-
terpretácii známych špičkových 
umelcov, aj mladých začínajúcich 
hudobníkov. Toto všetko umiest-
nené v neobvyklom prostredí 
nádvoria trnavskej radnice sľubuje 
nevšedný a atraktívny zážitok.
Program festivalu je rozdelený do 

dvoch koncertných dní. Prvý deň 
– sobota 25. júna – je venovaná 
dielam troch autorov, ktorých 
mená sa zhodou okolností začína-
jú rovnakým písmenom B. Bach, 
Bernáth, Britten. Johann Sebastian 
Bach okrem toho, že napísal stov-
ky svojich vlastných diel, zaoberal 
sa aj úpravami a transkripciami 
skladieb Antonia Vivaldiho, ktoré-
ho nesmierne obdivoval. Na úvod 
koncertu zaznie práve takéto die-
lo, koncert pre trúbku a komorný 
orchester. Sólistom bude študent 
konzervatória David Krajčí. Ďal-
šou, už originálnou Bachovou 
skladbou bude klavírny koncert 
f mol v podaní Lucie Ševečkovej, 
poslucháčky VŠMU. Do tretice 
bude uvedený tretí Brandenbur-
ský koncert B dur, ktorý Johann 
Sebastian Bach skomponoval pre 

Hudba na radnici ponúka bezprostredné 
stretnutie s umením a špičkovými interpretmi
K letným mesiacom už tradične patrí aj Kultúrne leto, ktoré ponúka príležitosť ozvláštniť mesto 
rôznymi kultúrnymi a hudobnými podujatiami. Jedným z nich bude aj nový festival Hudba na 
radnici, ktorý sa po prvý raz uskutoční 25. a 26.júna o 19. hodine na nádvorí radnice. 

Alžbeta Ševečková a Eduard Vaněk, Trnavský komorný orchester
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troje huslí, tri violy, tri violončelá 
a basso continuo. Sólistami budú 
členovia TKO. 
Dôležitou zložkou v dramaturgii 
Trnavského komorného orchestra 
je pravidelné premiérové uvá-
dzanie diel slovenských autorov. 
Festival Hudba na radnici dáva 
príležitosť k premiére svojho 
nového diela slovenskému skla-
dateľovi Ľubošovi Bernáthovi, 
ktorého tvorba už získala obdiv 
hudobnej verejnosti. Trnavskému 
komornému orchestru venoval 
skladbu s názvom Tri obrazy pre 
violu a malý orchester. Podnetom 
na vznik diela boli známe obrazy 
holandského barokového majstra 
Rembrandta van Rijna. Názvy 
jednotlivých častí sa zhodujú 
s názvami samotných obrazov: 
Jeremiáš trúchliaci nad skazou 
Jeruzalema, Meditujúci učenec 
a Ukameňovanie svätého Štefana. 
Dielo je napísané pre sláčikový 
orchester doplnený o flautu, kla-
rinet a bicie nástroje. Sólový part 
prednesie na viole člen TKO Edu-
ard Vaněk a za dirigentský pult 
sa postaví Štefan Sedlický. Pod 
jeho taktovkou zaznie aj závereč-

ná skladba prvého festivalového 
dňa Simple Symphony anglického 
skladateľa Benjamina Brittena.
Dramaturgia druhého festivalo-
vého koncertu v nedeľu 26. júna 
je zameraná na diela autorov 
nášho regiónu. Orchester už od 
založenia propaguje diela trnav-
ského rodáka Mikuláša Schnei-
dera Trnavského. Ako prvá zaznie 
orchestrálna Gavotta a po nej 
budú nasledovať piesne, ktoré sú 
skvostami jeho tvorby. Myšlienku 
zinštrumentovať sprievodný kla-
vírny part piesní pre obsadenie 
komorného orchestra pomohol 
zrealizovať slovenský skladateľ 
Peter Špilák. Výber tejto verzie 
Trnavského piesní si bude mať 
možnosť festivalové publikum vy-
počuť v rovnakom znení, v akom 
bola v roku 2014 realizovaná za 
finančnej podpory Mesta Trnava 
aj nahrávka na CD nosiči. Sólo-
vých partov sa opäť zhostia Hana 
Friedová a Daniel Čapkovič. 
Ladislav Kupkovič je skladateľ, 
ktorý dlhodobo žije v Nemec-
ku, ale napriek tomu má hlboký 
a vrúcny vzťah k domovu, kam sa 
pravidelne vracia, často aj na uvá-

dzanie svojich skladieb. V tomto 
roku sa dožíva krásneho životného 
jubilea a na festivale zaznejú aj 
jeho diela. Najprv to bude Intráda, 
ktorú venoval TKO v roku 2013, 
a potom Suvenír pre husle a or-
chester, virtuózne dielo, v ktorom 
sa predstaví Dalibor Karvay, špič-
kový huslista známy z prestížnych 
pódií celého sveta. Zahrá tiež só-
lovú Kadenciu trnavského autora 
Ladislava Burlasa a napokon spo-
ločne s TKO už populárne dielo Ilju 
Zeljenku Musica slovaca.
Dnes sprevádza našu spoločnosť 
kríza hodnôt, inštitúcie zastrešujú-
ce profesionálnych i amatérskych 
umelcov sa stretávajú s nepocho-
pením a finančným nedostatkom. 
Preto patrí vďaka Mestu Trnave, 
ktoré myšlienku festivalu prijalo 
a finančne podporilo. Poďako-
vanie patrí aj ďalším sponzorom 
a všetkým mediálnym partnerom. 
Zostáva veriť, že sa toto podujatie 
stane pravidelnou súčasťou trnav-
ského Kultúrneho leta. 
Trnavský komorný orchester 
sa teší na stretnutie s vami 25. 
a 26.júna o 19. hodine na radnič-
nom nádvorí. 



32 Novinky z radnice 33jún 2016

kultúra

Obraz rodného domu na Františkánskej 
sprevádzal Mikuláša Gašparíka po celý život
Úvod do štúdia slovenskej literatúry, ale aj knihy o Jánovi Palárikovi či výber zo slovenskej lite-
ratúry 19. storočia. To je len zlomok z toho, čo napísal literárny vedec Mikuláš Gašparík (*5. máj 
1916 Trnava †19. september 2003 Bratislava), jeden z profesorov na Filozofickej fakulte Univerzi-
ty Komenského i v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Jeho dielo zostáva na-
priek svojej šírke dodnes akoby zabudnuté. Sčasti je to aj výsledkom nemožnosti publikovania, aj 
keď sa v časoch zákazov mohol – paradoxne – venovať pedagogickej práci. Z tohto obdobia si ho 
zapamätali aj jeho študenti slovenčiny. 

Mikuláš Gašparík sa narodil na 
trnavskej Františkánskej ulici, 
v dome oproti zadnému vcho-
du Kopplovej vily. Jeho otec bol 
obuvnícky majster a Mikuláš bol 
najmladším zo štrnástich detí. 
Jeho súrodenci sa venovali bež-
ným povolaniam, napríklad brat 
Alexander bol zamestnancom na 
trnavskom pozemkovom úrade. 
Mikuláš vyštudoval gymnázium 
a potom odbor slovenčina – nem-
čina na Filozofickej fakulte Uni-
verzity Komenského v Bratislave 
(1936 – 40). Po prvej štátnici do-
stal ponuku ísť učiť na obchodnú 
akadémiu a neskôr na gymnázium 
do Martina. Tam sa zoznámil aj so 
svojou neskoršou manželkou Šte-
fániou Gregorovou a v Turci sa za-
pojil aj do Slovenského národného 
povstania. Sčasti sa začal angažo-
vať aj politicky, prirodzene inkli-
noval k ľavicovému a sociálnemu 
zmýšľaniu, a po zavŕšení obnovy 
školstva a jeho poštátnenia bol 
v rokoch 1945 – 1952 riaditeľom 
trnavského gymnázia. Bolo vtedy 
tretím najväčším vo vtedajšom 
Československu. Gymnázium 
malo mnohé aktivity, udržiavalo 
napríklad aj družbu s podobnou 
školou v Pardubiciach. Mikuláš 
Gašparík sa v Trnave angažoval aj 
v niektorých politických funkciách, 
no po poznaní spoločenskej a po-
litickej situácie po roku 1948 sčasti 
vytriezvel zo svojho zmýšľania.
S mestskou mocou prichádzal 
do viacerých konfliktov, bolo to 
napríklad pri návrhoch vyraďo-
vať politicky nepohodlné knihy 

z knižníc, ale i pri vyrovnávaní sa 
so slovenskými fašistickými kola-
borantmi z čias vojnového štátu. 
To všetko malo za následok jeho 
odchod z gymnázia a presťahova-
nie z Trnavy do Bratislavy. 
V rokoch 1951 – 1965 pracoval 
Mikuláš Gašparík v Ústave sloven-
skej literatúry Slovenskej akadé-
mie vied, zároveň v období rokov 
1953 – 59 prednášal dejiny slo-
venskej literatúry na Vysokej škole 
pedagogickej. Po jej zrušení pôso-
bil až do roku 1981 na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Na spomínaných 
pracoviskách bol vedúcim katedry 
slovenskej literatúry a začas bol 
na Vysokej škole pedagogickej aj 
prodekanom a dekanom. 
Mikuláš Gašparík napísal naprí-
klad článok Do inteligencie páľ!, 
ktorý sa v roku 1968 stal výraz-
ným odsúdením stalinistickej 
politiky u nás. Priateľstvo s Domi-
nikom Tatarkom i Alfonzom Bed-
nárom ho inšpirovalo venovať sa 
sčasti aj dobovej literatúre, a tak 
v mnohých pôvodných vydaniach 
ich diel nájdeme aj doslov Mikulá-
ša Gašparíka.
Aj v najnovšej spomienkovej knihe 
trnavského publicistu Ladislava 
Szalaya Kým mi ešte pamäť slúži 
nájdeme spomienku na Mikuláša 
Gašparíka z roku 1946. Vraj bol 
ako riaditeľ gymnázia, napriek 
svojmu ideovému zameraniu, 
skutočný demokrat. Na hodinách 
slovenčiny nemal problém sa 
rozprávať o politike a študenti sa 
s ním otvorene rozprávali o pri-

chádzajúcich voľbách v roku 1946. 
Dokonca pripravil aj anketu o tom, 
koho by chceli študenti voliť. Keď 
suverénne študenti dali hlasy 
Demokratickej strane, nahlas sa 
zamyslel, že zrejme komunistická 
strana zle oslovuje mladých. 
Na bratislavské pôsobenie Mi-
kuláša Gašparíka si spomína vo 
svojich dvoch knihách Moja žena 
Oľga a nekonečno a v pripravo-
vanej knihe Životopis vo veršoch 
aj básnik Ľubomír Feldek, ktorý 
študoval práve na Vysokej škole 
pedagogickej. Keďže mu v roku 
1959 zatkli otca a on aj praco-
val, nestihol sa učiť na štátnice. 
Tak práve u vtedajšieho dekana 
profesora Gašparíka žiadal o ná-
hradný termín. „Kým sme s ním 
prichádzali do styku ako študen-
ti, vyzeral neprístupne, niekedy 
naháňal aj strach. Bola to však 
len maska, pod ktorou sa skrýval 
človek s dobrým srdcom. Aj te-
raz nasadil zdanlivo prísnu tvár: 
„Škola o vás všetko vie. Všetko 

Martin Jurčo, foto autor a archív
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to sem prišlo, padol aj návrh na 
vaše vylúčenie. Odmietol som to. 
Dúfam, že sa na štátnice poriadne 
pripravíte. Keby sa vás ktokoľvek 
na čokoľvek pýtal, nič mu o sebe 
nehovorte.“ „Nebojte sa, budem 
dobre pripravený,“ ubezpečil som 
ho. „Len jedno vám nemôžem, 
bohužiaľ, sľúbiť,“ povedal na 
záver dekan Gašparík. „Tí, ktorí 
sú proti vám, sa domnievajú, že 
človek ako vy nemôže vychovávať 
mladú generáciu. Aj keď urobíte 
štátnice, pravdepodobne nedo-
stanete umiestenku.“ Musel som 
sa v duchu usmiať. Mal som plno 
priateľov, ktorí boli zo svojich 
umiesteniek nešťastní a hľadali 
spôsob, ako sa z nich vyvliecť. 
A tu zrazu mne umiestenka vôbec 
nehrozí. Za trest som voľný. „Ne-
mohli ste mi spraviť väčšiu ra-
dosť,“ povedal som, ale hneď ma 
to zamrzelo. V tej chvíli sa dekan 
Gašparík pozrel na mňa naozaj 
prísne. Štátnice som urobil na 
jeseň, no ešte vždy nebolo isté, či 
ma pustia aj k promócii. Napokon 
19. decembra 1959 som si pre-
vzal diplom a prvý som sa vytratil 
z auly. Ženil sa totiž môj priateľ 
Miroslav Cipár – a ja som mu mal 
prečítať na svadbe báseň, ktorá 
ešte nebola napísaná,“ spomína 
Ľubomír Feldek.
Okrem literárnej vedy a histórie 
(predovšetkým obdobia 19. sto-
ročia) sa Mikuláš Gašparík ve-
noval  aj rozsiahlej publicistickej 
činnosti. Jeho kolega z akadémie, 
literárny vedec Vladimír Petrík, 
zdôrazňuje najmä Gašparíkov dô-
raz na faktografickosť a presnosť 
pojmov pri bádaní i dôraz na širší 
spoločenský i kultúrny kontext. 
V časopisoch Národné noviny 
(v 40. rokoch) a Kultúrny život 
(v 60. rokoch) reflektoval dobovú 
spoločenskú i literárnu situáciu. 
Dokonca aj v období normalizácie 
stál za niektorými spisovateľmi 
(najmä za Alfonzom Bednárom 
a Dominikom Tatarkom), za čo si 
od vtedajšej moci v roku 1971 vy-
slúžil spomínaný zákaz publiko-
vania. Po piatich rokoch bol tento 
trest zmiernený aspoň na tvorbu 

vysokoškolských učebníc. 
Na obdobie, keď bol Mikuláš 
Gašparík pedagógom, si spomína 
jeho študentka Anna Kruláková 
z Katedry slovenskej literatúry 
a literárnej vedy na Filozofickej fa-
kulte UK v Bratislave: „Jeho literár-
nohistorický výskum a prednášky 
sa nekoncentrovali na dominant-
ných autorov obdobia, priťahovali 
ho najmä osobnosti literárneho 
a kultúrneho života, ktoré ne-
kráčali v zákryte, ale šli skôr 
proti prúdu. Niektorým z nich sa 
v svojej dobe dostalo označenia 
„národný hriešnik“. Práve profesor 
Gašparík podnietil môj záujem 
o dielo jedného z týchto „hriešni-
kov“, o dielo Jonáša Záborského, 
ktorému som sa rozhodla venovať. 
Profesor Gašparík mal byť mojím 
školiteľom, resp. ním nakrátko 
aj bol, keďže však bola polovica 
sedemdesiatych rokov a vrcho-
lila normalizácia, po niekoľkých 
mesiacoch mi bol pridelený iný 
školiteľ, pretože profesor Gašparík 
sa pre svoje postoje ocitol medzi 
politicky nespoľahlivými. Napriek 
tomu až do konca mojej ašpiran-
túry bol vždy ochotný konzultovať 
so mnou moju prácu. Neskôr sa 
v našich rozhovoroch často rád 
vracal k ,svojim’ autorom, nemo-
hol vtedy totiž publikovať výsledky 
všetkých svojich výskumov. Naprí-

klad, pripravil síce dvojzväzkový 
výber z prác Jozefa Škultétyho, ale 
v druhom zväzku už jeho meno 
nesmelo byť uvedené. Ešte horší 
osud mal jeho pokus o vydanie 
diela Zápisky vojenského lekára 
od slovenského tolstojovca, pa-
cifistu Alberta Škarvana. Keďže 
za nevhodného bol pokladaný 
nielen editor, ale aj autor, dielo 
vtedy vôbec nevyšlo. Vyrovnávať 
sa s podobnými situáciami po-
máhala profesorovi Gašparíkovi 
irónia – vlastnosť charakteristická 
nielen pre jeho obľúbeného au-
tora Záborského,“ spomína si Dr. 
Kruláková.
Známy literárny historik Jozef Mi-
nárik pripomína, že práve Mikuláš 
Gašparík dôkladným štúdiom 
archívneho materiálu a korešpon-
dencie obohatil a doplnil životo-
pisy viacerých spisovateľov 19. 
storočia. O Jánovi Palárikovi vydal 
v roku 1952 aj monografiu a o de-
jateľoch národno-emancipačnej 
doby publikoval v rôznych zbor-
níkoch a odborných časopisoch. 
Intenzívne sa venoval aj edíciám 
a výberom diel rôznych autorov 
spomínaného obdobia, naprí-
klad Bieleka, Škultétyho, Banšella 
i Krčméryho. Práve Krčméryho 
Vôňa domoviny už nemohla vyjsť 
pod menom Mikuláša Gašparíka. 
V anonymite mala zostať i kniha 

Dcéra profesora Gašparíka Ľubica Ághová ochraňuje obraz rodného domu svojho otca 
z Františkánskej ulice od Pavla Lukachicha.

kultúra
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Stále si neuvedomujeme, že zeleň produkuje 
kyslík, bez ktorého nemôžeme žiť

kultúra

V roku 1968 ukončila štúdium 
záhradnej architektúry na Vysokej 
škole zemědelskej v Brne a krát-
ko pracovala v Zdravoprojekte 
Bratislava. Po narodení dcéry sa 
zamestnala sa na Okresnej pa-
miatkovej správe v Trnave na 
rekonštrukcii pamiatok. Napokon 
začala študovať v Prahe na Čes-
kom vysokom učení technickom 
dejiny architektúry a umenia, ktoré 
ukončila krátko po narodení syna 
v roku 1976. Ešte tri roky praco-
vala na Pamiatkovej správe, ale 
ku koncu roka 1979 nastúpila do 
Stavoprojektu Trnava, ktorý bol už 
v tom čase samostatnou trnavskou 
organizáciou. 
V Stavoprojekte Trnava pracovala 
Marcela Masaryková až do jeho 
likvidácie v roku 1992. Tam sa vrá-
tila k záhradnej architektúre a po-

dieľala sa na všetkých projektoch 
zelene, pretože sa vytvorila sa-
mostatná skupina architektov pre 
zeleň, ktorá pracovala pre všetky 
ateliéry Trnavského Stavoprojektu. 
Bolo to jedno z jej najtvorivejších 
období. Z diel, ktoré vznikli pre 
Trnavu, ťažko vybrať jedno domi-
nantné. Bolo ich niekoľko desiatok. 
Spomeňme Areál zdravia, Uni-
verzitné námestie, Starý cintorín 
– Kalváriu, Park Janka Kráľa, Pau-
línsku ulicu, detské ihrisko Dolné 
Bašty, záhradu Domu pionierov 
a mládeže (dnešná Kalokagatia), 

Študentskú a Fučíkovu ulicu (dnes 
Hlinku), ďalej Kapitulskú a Sväto-
plukovo námestie, Zelený rínok, 
Zavarskú cestu, Zdroj Trnava 
a mnohé ďalšie. 
Po roku 1992 pracovala ako autori-
zovaná krajinná architektka v pro-
fesii záhradná architektúra. Tú do-
stala do povedomia vypracovaním 
projektu Ekonomizácia údržby 
verejnej zelene pre mestá. Projekt 
rieši zeleň z ekonomického hľa-
diska, odborným a ekonomickým 
zakladaním zelene sa dajú vytvoriť 
trvalé mestotvorné hodnoty. 

Je architektka a jej celoživot-
nou doménou je zeleň. V rôz-

nych podobách. V našom seri-
áli vám predstavujeme osob-
nosti ocenené Mestom Trna-

vou. Za reprezentáciu v oblasti 
záhradnej architektúry dostala 
ocenenie záhradná architektka 
Marcela Masaryková (nar. 12. 

novembra 1945 v Trnave). 

Martin Jurčo, foto: autor

K problémom vyučovania sloven-
skej literatúry na vysokých ško-
lách (1972). Povaha i priateľstvo 
Mikuláša Gašparíka mu v neskor-
šom období pomohli napríklad pri 
vydávaní portrétov slovenských 
i neslovenských spisovateľov 19. 
storočia v časopise Príroda a spo-
ločnosť (1976 – 1986), neskôr 
napísal vysokoškolskú knihu Úvod 
do štúdia slovenskej literatúry 
(1978) a prispel aj do druhého 
zväzku vysokoškolských Dejín 
slovenskej literatúry kapitolou 
o doznievaní literárneho realizmu. 
V odborných časopisoch prispie-

val desiatkami článkov o metodike 
vyučovania dejín slovenskej litera-
túry a literárnej výchovy. Zaslúžil 
sa aj o symbolickú obnovu zná-
meho hájička Mlíč pri Maduni-
ciach, ktorý bol spojený s Jánom 
Hollým, i pri pátraní po hroboch 
Kolomana Banšella či Jozefa Ka-
rola Viktorina. Jeho posledným 
rozsiahlejším textom bola štúdia 
Listy Františka Richarda Osvalda 
Jozefovi Škultétymu (1987). 
Profesor Mikuláš Gašparík mal 
dve deti. Jeho syn Ivan sa dlhé 
roky venoval informačným tech-
nológiám v Ústave technickej ky-

bernetiky SAV. Jeho dcéra, profe-
sorka Ľubica (vydatá Ághová), sa 
pôvodne mala venovať literatúre, 
nakoniec si zvolila odbor medicí-
na a dlhé roky pôsobila v Ústave 
hygieny na Lekárskej fakulte UK 
v Bratislave. Dodnes si spomína 
na otcov silný vzťah k Trnave i na 
spoločné rodinné stretnutia v ča-
soch, keď ešte žili jeho súrodenci 
a stál ich dom na rohu Františ-
kánskej ulice. Vždy si na tieto 
časy spomenie, keď sa pozrie na 
obraz od Pavla Lukachicha (1897 
– 1962), ktorý bol trnavským pro-
fesorom kreslenia. 

kultúra
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Na úvod nášho rozhovoru s archi-
tektkou Marcelou Masarykovou 
sme sa jej opýtali, kde a v akom 
prostredí vyrastala. 
- Narodila som sa na Pekárskej 
ulici, a to nás všetkých z tejto uli-
ce výrazne ovplyvnilo. Nepociťo-
vali sme sociálne rozdiely. Bývali 
tam spisovatelia, lekári, neskorší 
herci, a podobne. Hrali sme sa, 
spoločne prežívali všetky prázd-
niny, do dnešného dňa nám tieto 
vzťahy fungujú. Kým najmladší 
súrodenec nešiel do školy, bola 
naša mama ženou v domácnosti. 
Otec nemal dobrý kádrový profil. 
No bola som vychovávaná v zá-
sadách spravodlivosti a slušnosti, 
a toho som sa držala. 
 Aké bolo vaše pracovné pred-
určenie? Mali ste ísť v šľapajach 
rodičov alebo vyberať si povola-
nie podľa vlastného záujmu?
- Bola som limitovaná spomína-
ným postavením môjho otca. Sny 
som musela okresať, lebo som 
mala stanovené mantinely. Môj 
najstarší brat napríklad chcel štu-
dovať filmovú réžiu, ale napokon 
vyštudoval strojné inžinierstvo. 
Sestra chcela byť lekárkou, ale 
až po piatich rokoch práce v ne-
mocnici sa dostala na štúdium 
medicíny. Keď sme videli peripe-
tie našich starších súrodencov, 
nemali sme také veľké ambície. 
Pôvodne som ani ja nevedela, čo 
pôjdem študovať. 
 Aká bola vaša cesta za vy-
sokoškolských štúdiom na uni-
verzitu na Moravu?
- Bola jediná v celej republike. 
Škola bola v Brne, ale pracovisko 
a prednášky som mala v Lednici 
na Morave. Pokiaľ ide o vysoko-
školských profesorov, táto škola 
mala kvalitné obsadenie. Robili 
sa dve výberové kolá – všeobecné 
a priamo zacielené na architek-
túru. Študenti, čo neprešli prvým 
sitom, zostali na všeobecnom 
záhradníctve. Ja som sa dostala 
ďalej a som rada, že si nás vy-
beral do druhého kola sám prof. 
Bohdan Wagner. Prijal jedenás-
tich, skončilo nás sedem. Neexis-

tovalo, aby sme urobili skúšku na 
dvojku. Ak sme v niečom zavá-
hali, prof. Wagner nám prikázal, 
aby sme sa to doučili. Venoval sa 
nám aj nad rámec školy, chodili 
sme na exkurzie, viedol nás pri 
semestrálnych prácach. Neviem 
ako funguje táto škola dnes, ale 
poslucháči našej generácie mali 
kvalitné základy. 
 Aký bol profil študenta? Kde 
mal šancu sa v tej dobe uplat-
niť? Záhradná architektúra na 
tejto škole v porovnaní s ty-
pickými poľnohospodárskymi 
odbormi bola tiež akési nóvum.
- Mali sme byť najmä v projek-
tových kanceláriách a útvaroch 
hlavného architekta v mestách. 
Tí, ktorí končili všeobecný odbor, 
pracovali zväčša v technických 
službách alebo pri realizáciách. 
My, ktorí sme končili záhradnú 
architektúru, sme mali byť v pro-
jekcii. Boli sme vtedy zo Sloven-
ska dve poslucháčky – jedna išla 
do Košíc a ja som išla do Trnavy. 
Krátko som pracovala v Zdra-
voprojekte v Bratislave. Celkom 
prvou mojou zákazkou bol Ro-
oseveltova nemocnica v Banskej 
Bystrici. Mala som už dieťa, 
a preto som sa zamestnala na 
osem rokov na spomínanej rekon-
štrukcii pamiatok.
 Určite bolo pre vás životným 
zážitkom spoznávanie Prahy 
a štúdium v tomto krásnom 
historickom meste. Nebolo to 
hneď po prvej vysokej škole, 
ale až po prvých rokoch profe-
sionálnych skúseností. 
- Bolo to dosť náročné. Bola 
som už zamestnaná, mala som 
rodinu a na ceste bol náš syn. 
Cestovať celú noc do Prahy, ráno 
o šiestej prísť na hlavnú stanicu, 
o pol ôsmej už byť v škole. Bola 
to veľká hektika. No tá bola vy-
vážená kvalitnými profesormi, 
profesionálnym, až partnerským 
prístupom. Naše profesorky, to 
boli európske esá v architektúre 
a napísali viacero kníh. Ako diplo-
movú prácu mi tieto dámy zadali 
Zastrešenie gotických veží. Aj mi 

vytýčili, ktoré veže mám presne 
spracovať. Veľmi intenzívne som 
študovala, niekedy to bolo aj ne-
bezpečné, pretože na týchto ve-
žiach a v chrámoch nebolo toľko 
bezpečnostných prvkov ako dnes. 
 Aká je filozofia budovania 
zeleného komplexu v rámci 
architektúry, a ako sa k tomu 
pred desiatkami rokov pristu-
povalo?
- Keď sme nastúpili do projekcie, 
boli sme považovaní za nutné zlo. 
Bola to podceňovaná profesia. 
Prezývali nás „zeleninári“. Pretože 
boli preferované komplexné byto-
vé výstavby, teda sídliská, nikdy 
nezostali dostatočné financie, aby 
sa urobila kvalitná zeleň. Len sa 
zahrnula sutina, vysial sa trávnik 
a išlo sa ďalej. Rozvinula sa ľudo-
vá tvorivosť, obyvatelia si začali 
vysádzať rôzne stromčeky a o ne-
jakej koncepčnosti sa ani nedalo 
hovoriť. Bola v tom aj nevedomosť 
obyvateľov, že ani poriadne ne-
vedeli, čo vysádzajú. Nabralo to 
takú dimenziu, že stromy robili 
viac problémov ako úžitku. Na 
strane druhej, koncepčne to síce 
nesedelo, ale dodnes sa zabúda, 
že stromy sú jediný zdroj kyslíka. 
Preto sme k tomu aj opatrne pri-
stupovali, či také stromy vyrúbať, 
alebo nechať. Ak však ideme v ča-
se, dá sa povedať, že sa to pohlo 
k lepšiemu až so zmenou režimu. 
V Bratislave sa na architektúre 
vytvorila Fakulta záhradnej archi-
tektúry, tento odbor sa študuje už 
aj na Slovenskej poľnohospodár-
skej univerzite v Nitre. Pozvali ma 
vtedy spoluzakladať spomínané 
bratislavské pracovisko, pretože 
nemali ani skriptá, ani z čoho vy-
chádzať. Vtedy som si uvedomila, 
že moji rovesníci vychádzajúci 
z architektúry boli tzv. ortodoxní 
„betonári“. Pri komplexnej bytovej 
výstavbe sa všetko zabetónovalo. 
Pri ďalších generáciách som už 
videla, že študenti si do semes-
trálnych práv vyberali kombinácie 
architektúry a zelene. Začala sa 
vytvárať istá symbióza. Dnes je 
to už akoby samozrejmosť a aj 
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obyvatelia na to citlivejšie reagu-
jú. Zvýšili sa aj nároky na bývanie 
a komfort, a zeleň k tomu patrí. 
Činžiaky sú všetko panelové stav-
by, zväčša na jednom sídlisku 
rovnaké. Čo tvorí prostredie na 
sídlisku, to je vybavenie mobiliá-
rom aj zeleňou. K tomu sme však 
museli dlho dospievať.
 Ako sa vám tieto krôčiky da-
rilo presadzovať medzi „beto-
nármi“ v prípade konkrétnych 
projektov sídlisk ?
- Keď som prišla do Stavoprojek-
tu, už som mala dejiny umenia 
absolvované. Takže som bola 
vzdelaním na rovnakej úrovni ako 
architekti – spomínaní „betoná-
ri“. Mala som teda trošku väčšiu 
autoritu ako predtým. Ortodoxní 
architekti ma začali brať trochu 
inak. Aj tak to bol večný boj. Na 
jednej strane nebol problém robiť 
pre Trnavu, keďže existoval samo-
statný Stavoprojekt v Trnave. Bol 
tam jeden ateliér zelene, bola som 
jeho vedúcou. V tejto skupine nás 
bolo osem. Robili sme vtedy na-
príklad pešiu zónu, Štrky, Všivavý 
hájiček, sídliská, základné a ma-
terské školy. V Stavoprojekte boli 
vytvorené architektonické rady. 
Každý projekt v určitej čiastke 
musel prechádzať architektonic-
kou radou. Podľa profesií tam boli 
zastúpení ľudia z jednotlivých 
oblastí. Keďže som bola jej člen-
kou, mohla som si ustrážiť, či nie 
je zeleň podhodnotená. 
 Keď si predstavíme zelenú 
plochu, čo všetko riešil archi-
tekt?
- Najprv sa musel terén zmapo-
vať, teda každý porast – rodovo, 
druhovo, jeho charakteristika 
a podrobnosti. Medzi ne patrila aj 
spoločenská hodnota spomína-
nej zelene, teda – vo finančnom 
hodnotení. To bolo dôležité najmä 
vtedy, keď sa zeleň určovala na 
výrub. Keď sme mali zmapovanú 
zeleň, chodníky, objekty, tak sme 
išli podľa zadania, čomu má táto 
lokalita slúžiť. Riešili sme to osa-
dením mobiliáru, komunikačného 
prepojenia, prípadne umeleckého 

diela – všetko so zreteľom na 
zeleň. Mnohí investori nám neraz 
pri prvotnom návrhu hovoria, že 
tam nie je žiadna zeleň. Pritom 
sú tam rôzne stromy a kry. Oni 
sa však na ne dívajú tak, akoby 
tam ani neboli – že to je niečo, 
čo pôjde automaticky von. Takéto 
myslenie je spôsobené aj absen-
ciou výchovy, pretože o fotosyn-
téze sa učíme len niekde v šiestej 
triede, a potom sa k tomu už 
nevraciame. Bežne si nepripomí-
name, že zeleň produkuje kyslík. 
A ten je pre nás samozrejmosťou. 
Akoby sme si neuvedomovali, že 
zeleň musí byť všade práve pre 
produkciu kyslíka, bez ktorého 
nemôžeme žiť.
 Do akej miery architekt plá-
nuje, čo všetko bude v záhone 
alebo v časti parku? Rozhoduje 
aj o konkrétnych kvetoch, krí-
koch či letničkách?
- Realizačný projekt rieši všetko 
do podrobností a do každého 
detailu. Investor musí vedieť, aký 
druh rastlín a v akom počte vy-
sadí v danej lokalite. Ak by sme 
to tam nedali, bolo by to len na 
úrovni štúdie.
 Dnes sa veľa hovorí aj o hu-
manizácii sídlisk. Na jednej 
strane sa nám to krásne medzi 
panelákmi zazelenalo, na dru-
hej strane sa zo zelených plôch 
stále odkrajuje. 
- Znižovanie plôch zelene nie je 
jediným problémom. Investori 
sa niekedy bránia rekultivácii 
plôch, aby sa potom nemuseli 
o ne starať. Snažím sa celý svoj 
profesijný život presadiť jednu 
myšlienku. Nejde o môj vynález. 
Vďaka komore architektov sme 
mali možnosť vidieť rôzne druhy 
riešenia zelene v rôznych častiach 
Európy. Všímala som si, ako to 
robia v Rakúsku. Tam majú stá-
le upravené zelené plochy. My 
sme veľa chýb urobili preto, lebo 
sme zakladali zeleň náročnú na 
údržbu. Jedna vec je vysadiť, no 
druhá vec je hľadať aj finančné 
prostriedky na údržbu. Už asi 
pätnásť rokov vypracovávam eko-

nomizáciu údržby verejnej zelene. 
Zmapujem celé mesto a vyhod-
notím plochy, kde by som mohla 
ísť s ekonomizáciou. Ako som 
naznačila, ide o zmeny zelených 
kultúr. Dnes je taká veľká ponuka 
zelene, že sa dajú nájsť kultúry, 
pri ktorých odpadne polievanie, 
hrabanie, odvoz, náklady na po-
honné hmoty a pracovnú silu. 
Vysadíme druh, ktorý nebude 
vyžadovať žiadnu údržbu. To som 
videla v celej Európe. Napríklad, 
ani v Španielsku a Portugalsku 
nemajú financie navyše, a tento 
spôsob sa tam osvedčil. Tam eko-
nomiku preniesli aj do tejto ob-
lasti. Do dnešného dňa sme takto 
spracovali 56 miest na Slovensku. 
Myslím, že tento projekt je úspeš-
ný, pretože v mestách zisťujú, že 
to naozaj funguje.
 Kde všade sa dá takýto pro-
jekt aplikovať?
- Mesto si určí prioritu. Zväčša 
ide o centrá – aby to bolo estetic-
ky farebné, koncepčné. Vyžaduje 
si to len jednorazovú investíciu. 
Napríklad, vo Svite sú ulice dlhé 
300 – 500 metrov, a tam sa nám 
podarilo presadiť takúto zeleň. 
Obyvatelia sú vraj veľmi spokojní. 
Usporené finančné prostriedky 
sa potom môžu použiť napríklad 
do zakladania mestských parkov. 
Potom si v mestských parkoch 
môžu dovoliť strážnika, umelecké 
diela, lepšie chodníky, vybave-
nosť – a je to úžasný mestotvor-
ný prvok. 
 Mestský park vzhľadom na 
nedostatok väčších zelených 
plôch u nás asi nie je reálny, 
ale ako by sa táto koncepcia 
dala aplikovať na Trnavu?
- Určite by sa dala. Napríklad 
promenáda. Sú tam plochy, kde 
by sa jednoznačne dal trávnik 
nahradiť nejako trvalo zelenou 
pokryvnou rastlinou. Odpadne 
kosenie, vyhrabávanie, polievanie 
i použitie mechanizmov. To je aj 
záležitosť sídlisk – kde vieme, že 
sa nebude stavať a kde nebudú 
športové ihriská, tam s takouto 
zmenou kultúry môžeme ísť.  

kultúra
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Rodinný znak na dome oproti radnici 
pripomínal Tiborovi Grünnerovi detstvo

šport

Vždy sa mi takto ohlásil, keď 
doma vo svojom bohatom archíve 
našiel niečo zo starej Trnavy. 
Našiel vo mne spolubesedníka 
o dejinách nášho mesta. Bolo 
to v čase, keď si chcel postupne 
oživovať spomienky, dával dohro-
mady fotografie, skenoval ich a rád 
o nich rozprával. Napríklad, raz 
objavil katalóg Trnavy z 30. rokov 
so starými reklamami trnavských 
obchodov. Bola tam aj reklama 
ich Klobučníctva Grünner. Jeho 
pradedo začínal s týmto podnikom 
v Trnave v roku 1868. Najprv bol 
obchod na dnešnej Hlavnej ulici, 
potom na Paulínskej, Dolnopotoč-
nej i na Špíglsáli. Vždy mi nená-
padne pripomenul, že na zrekon-
štruovanej budove oproti trnavskej 
radnici na balkóne je dodnes ich 
rodinný grünnerovský znak. Suse-
dom mu bol jeho neskorší kolega, 
skladateľ Karol Elbert, a z druhej 
strany známa rodina Forischovcov. 
Po absolvovaní gymnázia študo-
val Tibor Grünner na Obchodnej 
akadémii, ktorú dokončil v ro-
ku 1946. Už vtedy sa predstavil 
s rôznymi telesami najmä vo 
vtedajšom mestskom divadle či 
v hudobnej škole. Hudobne sa 
začal súkromne vzdelávať u uči-
teľa hudby Ladislava Barnu ešte 
koncom tridsiatych rokov, a ne-
skôr navštevoval aj štúdium hry 
na husle v Mestskej hudobnej 
škole v Trnave. Krátko pôsobil aj 
v trnavskej banke, a ako hudobník 
absolvoval aj základnú vojenskú 

službu v Posádkovej hudbe u ka-
pelníka Zdenka Mikulu. V štyrid-
siatych rokoch pôsobil v rôznych 
komorných zoskupeniach hu-
dobných pedagógov v Trnave, aj 
v chrámovom orchestri pod tak-
tovkou M. Sch. Trnavského.
Tibor Grünner bol veľmi aktívny 
až do vysokého veku, stále mal 
záujem o spoločenské dianie, 
často chodieval do Trnavy na rôz-
ne podujatia, napríklad, nechcel 
si nechať ujsť veľký koncert veno-
vaný Eve Kostolányiovej v divadle, 
ktorej okrem iných textov napísal 
spolu s Andrejom Lieskovským 
aj jej najslávnejší text piesne Až 
bude pokosená tráva. Najmä ako 
textár sa preslávil predovšetkým 
od 60. až po 80. roky. Má zlaté 
a jednu bronzovú Bratislavskú 
lýru. Aj keď tam zneli skôr vážne 
piesne, názvy väčšiny jeho pes-
ničiek naznačujú Tiborov zmysel 
pre humor a aj pochopenie jednej 
z úloh populárnej pesničky – pri-
niesť veselý a ľahko zapamäta-
teľný text. Spolu ich bolo viac než 
dvesto. Stačí zalistovať v rozhla-
sovom archíve: Máš tucet chýb, 
Stačil váš pohľad, Beatový (byto-
vý) problém, Zuzanka, žmurkni, 
Láska je esperanto, Nechoď milá, 
nechoď bosá, Mám vraj bledé 
líčka, Hádavá nálada, Sprav so 
mnou túru, Láska bez cla. Spieva-
li ich Gabriela Hermelyová, Zuzka 
Lonská, Zdeno Sychra, Dušan 
Grúň, Ivo Heller, Anton Gajdoš, 
Karol Duchoň, Oľga Szabová 

a ďalší, príležitostne dokonca aj 
Karol Čálik, a aj rôzni dnes už za-
budnutí speváci dychovej hudby. 
Týchto niekoľko náhodne vybra-
tých názvov dokumentuje nielen 
populárne pesničky, ale najmä 
skladby z oblasti dychovej hudby, 
ktorej „zábavovú“ funkciu po-
chopil Tibor Grünner tak, ako sa 
od autorskej pesničky očakávalo 
– priniesť humorný a jednoduchý 
text, niekedy aj s prekvapivou 
pointou. Po prvých skúsenostiach 
s textárskou prácou dostával 
Tibor Grünner čoraz viac ponúk 
textovať nielen klasické populár-
ne pesničky, ale aj písať napríklad 
pre Malokarpatskú kapelu. Tam 
vznikla dokonca aj pesnička Oko-
lo Trnavy. Napísal ju s kapelní-
kom Malokarpatskej kapely Ada-
mom Hudecom a naspievali ju 
Oľga Bubničová a Karol Bubnič. 
Písal aj celé libretá celovečerných 
hudobných programov (napr. 
V Hruškovci na kopci), progra-
mov Novej scény, dokonca aj 
silvestrovských rozhlasových 
programov: Pokapala na salaši 

„Tu je Grünner! Čakám vás na vrátnici,“ ozvalo sa v telefóne 
v našej redakčnej rozhlasovej kancelárii, pričom nechýbalo 
zdôraznenie prehlasovaného u a smiech, čo vždy pri rozhovo-
re s ním dokumentovalo jeho dobrú náladu. Napriek tomu, že 
pracovné aj životné okolnosti logicky zaviali textára, libretistu 
a dlhoročného rozhlasového pracovníka Tibora Grünnera (3. 
september 1927 Trnava †18. máj 2016 Bratislava) do hlavného 
mesta – stále so svojou Trnavou žil.

Martin Jurčo, foto: autor
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Chudobný Hrebenda sám ale-
bo so sprievodcom, lebo mal 
od detstva poškodený zrak 
a nakoniec bol nevidiaci, šíril 
u Slovákov národné povedomie 
predajom kníh, prostý ľud nabá-
dal k čítaniu, a pri opakovaných 
návštevách v rodinách ich vy-
zýval k rozprávaniu o tom, čo si 
prečítali. 
V mladosti sa živil ako mendík 
(pomocník v škole a na evan-
jelickej fare) a obecný hlásnik 
v Hačave (dnes súčasť Hnúšte). 
Okrem tejto činnosti zbieral aj 
staré tlače a folklór, ale aj písal. 
Jeho literárne dielo je vcelku 
neznáme. V rukopise osta-
li tisícstranová Zbierka veršov 
Mateja Hrebendu-Hačavského, 
päťstostranová Knižočka veršo-
vaných vinšov rozličných kres-
ťanských mien alebo zbierka 
duchovných piesní Poklad srdca 
z evanjelia Pána Ježiša a z učenia 
apoštolského vybraný (1825). 

V Národných spievankách (1834, 
1835) a v zborníku Slovenské ná-
rodné piesne II (1874) boli uve-
rejnené viaceré ľudové piesne, 
ktoré Hrebenda zozbieral. 
Vo Vlastnom životopise (vyda-
nom knižne r. 1976) opísal ži-
votné osudy a zážitky z ciest po 
Slovensku a do Viedne. Medzii-
ným v ňom píše:
„Cestu do Viedne od Ružomber-
ka konal som po Váhu na plti až 
do Nového Mesta, odtiaľ do Kos-
tolného k môjmu strýcovi pešky, 
taktiež stadiaľ na Trnavu a Pre-
šporok do Viedne. V Prešporku 
som sa nemal kde zastaviť, len 
u kupca Wieganda, ktorý bol vy-
davateľom nemeckých novín; p. 
Šramko mu po mne list poslal.“
Preto právom Klub filatelistov ZSF 
Tirnavia požiadal Slovenskú po-
štu – a odbor POFIS v Bratislave 
o možnosť usporiadať v Trnave 
inauguráciu tejto známky ako 
tirnavika. Pretože v čase jej vy-

dania bolo zvolené miesto inau-
gurácie – Západoslovenské mú-
zeum v Trnave v rekonštrukcii, 
inaugurácia sa uskutoční neskôr 
– 16. júna 2016 v koncertnej sále 
múzea. 
Na inaugurácii bude pošta Trna-
va1 a POFIS používať príležitostnú 
poštovú pečiatku, v ktorej bude 
zobrazený kostol klarisiek s kláš-
torom, susediacim s múzeom ako 
miestom konania inaugurácie. 
V stánku POFIS-u bude na predaj 
filatelistický a poštový materiál, 
najmä FDC známky (obálka 1. 
dňa) M. Hrebendu. Počas pod-
ujatia si budú môcť návštevníci 
pozrieť malú prezentáciu kníh 
súčasných trnavských autorov. 
Priestor na predstavenie ojedinelej 
literatúry z oddelenia knižnice pre 
nevidiacich čitateľov dostane aj 
Knižnica Juraja Fándlyho. 
Pre návštevníkov bude pripra-
vený aj pamätný poštový lístok 
a analogická pohľadnica.  

Mgr. Ján Mička

Slovenská pošta, a. s., vydala v apríli v emisii Osobnosti príležitostnú poštovú známku osvetové-
ho pracovníka a národného buditeľa Mateja Hrebendu. Inaugurácia známky sa uskutoční 16. júna 
o 16. hodine v koncertnej sále Západoslovenského múzea.

Tirnavikum Matej Hrebenda

slanina (1982), Obžalovaný, na-
lejte nám čistého vína (1974) a i. 
Je autorom viacerých pokračo-
vaní rozhlasového cyklu Vitajte 
v Štúdiu zo 70. rokov, vďaka kto-
rému sa nám dodnes zachovali 
hlasy známych osobností našej 
kultúry (Pavol Tonkovič, Leopold 
Haverl, Ján Kákoš, Milan Novák, 
Ján a Štefan Klimovci, Miroslav 
Válek, Ignác Bizmayer a i.), v 80. 
rokoch písal aj pre rozhlasovú 
zábavnú reláciu Variácie, a s re-
daktorom Petrom Hrnčiarom 
a Tiborom Korbellom pripravoval 
dlhoročný rozhlasový súťažný 
cyklus Dobrý, lepší, najlepší. 
Najtvorivejšie obdobie života Ti-
bora Grünnera sa začalo od roku 
1968, aj keď v rozhlase pracoval 
už od roku 1956 ako dramaturg, 

a potom na rôznych pozíciách 
aj v Hlavnej redakcii hudobného 
vysielania. Najprv prekladal texty 
z ruštiny, nemčiny a maďarčiny. 
Pôsobil aj v Redakcii medziná-
rodnej hudobnej výmeny. V roz-
hlase bol aj spolutvorcom vý-
znamnej a medzinárodnej uzná-
vanej súťaže Prix de musique 
folklorique de Radio Bratislava 
(uskutočnilo sa 14 ročníkov a bo-
la to prehliadka rozhlasových 
nahrávok folklóru). Dnes na ňu 
nadväzuje festival rozhlasových 
folklórnych nahrávok Grand Prix 
Svetozára Stračinu. Na posled-
nom ročníku pred rokom sa Ti-
bor v rozhlasovej pyramíde živo 
zaujímal o exotické nahrávky 
a s humorom spomínal na časy, 
keď sa nahrávky neposielali do 

súťaže cez internet, ale nároč-
ným spôsobom – po rozhlasový 
pás museli ísť spojkou na brati-
slavské letisko. Napriek vysoké-
mu veku nemal Tibor Grünner 
problém používať internet a do-
konca si aj cez satelit nájsť vysie-
lanie prenosu svetových opier. 
Naposledy bol Tibor Grünner 
v Trnave v pred necelými dvomi 
rokmi, keď aj jeho ocenila trnav-
ská župa. Ale ak našiel nejaký 
zaujímavý článok v Novinkách 
z radnice, ochotne mi napísal, čo 
ho zaujalo, prípadne pridal svoje 
spomienky na tému. Žiaľ, telefón 
s grünnerovským „Čakám na 
vás na vrátnici“ sa ozýval čoraz 
menej, a napokon prišla smutná 
správa o jeho definitívnom od-
chode z tohto sveta.  

kultúra
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 GRAND PRIX TYRNAVIA 
ŽIČILA RAKÚŠANOM – Me-
dzinárodný festival v tanečnom 
športe všetkých vekových či vý-
konnostných skupín každoročne 
pozýva priaznivcov do mestskej 
haly od apríla 1999. Tiež osem-
násta edícia GP Tyrnavia mala 
vysokú úroveň. Hlavné kategó-
rie súťažili o body do rebríčkov 
WDSF (World DanceSport Fede-
ration). Latinskoamerické tance 
privábili do Trnavy 25 elitných 
dvojíc a prvenstvo si odniesol 
rakúsky pár Hunor Sebesi – Ja-
roslava Huberová. Strieborné 

šerpy získali Česi Radim Vyslou-
žil – Tereza Sedláková, bronzoví 
boli Ukrajinci Robert Poklitar 
– Anastasija Darčuková. Štan-
dardné tance WDSF Open (21 
párov) mali poradie: 1. Klemens 
Hofer – Barbara Westermayerová 
(Rakúsko), 2. Vladyslav Korablov 
– Jevgenija Iliašová, 3. Viktor 
Natraseniuk – Daniela Preapo-
vá (všetci Ukrajina). Najlepších 
domácich tanečníkov, Dušana 
Lamoša-Ferého s Luciou Škul-
tétiovou (KTŠ Tyrnavia), zaradil 
rozhodcovský zbor na siedme 
miesto. Riaditeľskú taktovku 

dvojdňového festivalu držal spo-
luzakladateľ GPT Miroslav Balún.

 KARPATSKÝ VRCHÁR DÁ 
DEFINITÍVU – Majstrovstvá 
Trnavského kraja v cestnej cyk-
listike majú za sebou prvú časť. 
Vyhral ju Ľuboš Malovec (Cycling 
Academy Team) pred juniorom 
Martinom Chrenom (CK Olympik 
Trnava), Jurajom Karasom (PRO-
efekt Bratislava) a Romanom Mu-
žilom (OZ Cyklisti Trnava). Celko-
vo sa predstavilo 38-členné pole, 
vrátane dvoch žien, Janky Keseg 
Števkovej (Outsiterz) a Zuzany 

Šport v skratke
(lies)

Expozícia poskytuje nielen základ-
né všeobecné informácie, ale aj 
mnoho detailov, napríklad skutoč-
nosť, aký vzácny kvet má v logu 
chránené územie. Najväčšie zmeny 
sa týkajú nového výtvarného rie-
šenia, čím expozícia získala svieži 
vzhľad a lepšiu prehľadnosť. Roz-
manitosť Malých Karpát zachytáva-
jú fotografie rastlín ako aj typických 
biotopov či geologických lokalít. 
Snímky vznikali nielen počas te-
rénnych výskumov, ale pochádzajú 
tiež zo súkromných archívov od-
borníkov a obdivovateľov prírody.
Expozícia si zachovala pôvodné 
členenie na živú a neživú príro-
du. Geologickú časť reprezentujú 
nielen minerály a nerasty, ale pre-
dovšetkým zaujímavé paleontolo-
gické nálezy. K najzaujímavejším 
exponátom patria bezpochyby 
pozostatky treťohornej veľryby 
z Rohožníka, a tiež minerál ker-
mezit z bývalých Pezinských baní. 
Práve z Malých Karpát pochádzajú 
pravdepodobne najkrajšie vzorky 
kermezitu na svete.
Živú prírodu doplnili nové herbá-

rové položky. Zaujímavosťou je už 
samotná príprava, keďže rastlinný 
materiál bol zbieraný a sušený 
niekoľko rokov dopredu len na 
výstavné účely. Autori nezabudli 
spomenúť ani významné chrá-
nené vtáčie územie, ktoré zahŕňa 
takmer celú plochu Malých Kar-
pát. Novým vystaveným prvkom je 
ohrozený biotop xeroterm, v kto-
rom sa vyskytuje niekoľko vzác-
nych živočíchoch akými sú aska-
lafus škvrnitokrídly, včelárik zlatý 
či syseľ pasienkový. Ešte v 19. sto-

ročí sa medvede bežne potulovali 
po lesoch Malých Karpát, dnes ich 
navštevujú príležitostne. Vynovená 
expozícia poskytuje návštevníkom 
aj informácie o tom, ktoré ďalšie 
veľké šelmy či vysoká zver putujú 
po lesoch Malých Karpát a ako 
možno rozoznať ich stopy.
Expozíciu si môžete pozrieť od 
utorka do piatka od 8.00 do 17.00 
h, cez víkendy od 11.00 do 17.00 
h v budove Západoslovenského 
múzea v Trnave na Múzejnom 
námestí č. 3. 

text a foto Mgr. Anna Šestáková, PhD., zoologička múzea

Nový šat prírodovednej expozície v múzeu
Západoslovenské múzeum v Trnave sprístupnilo pre návštevníkov obnovenú prírodovednú expo-
zíciu Príroda Malých Karpát. Symbolicky si tak pripomenulo štyridsiate výročie založenia Chrá-
nenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. 

Typický dravec lesov Malých Karpát jastrab lesný (Accipiter gentilis)

kultúra
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Prvá polovica mája bola na trnav-
ských kurtoch v znamení kvalit-
ného tenisu. Najskôr dostala zele-
nú trojkolová extraliga 2016. Hrala 
sa vylučovacím spôsobom podľa 
vopred stanoveného kľúča. Oba 
kolektívy TC Empire Trnava získali 
tituly aj v predošlých sezónach 
2014 a 2015. V piatok 6. mája 
nastal historický tenisový okamih, 
keď domáce tímy naplnili pred 
vlastným publikom majstrovský 
hetrik zhodným výsledkom 5:0. 
Muži oskalpovali vidiecky celok 
zo susedného Galantského okre-
su, matúškovský TC Draci, kým 
ženská zostava Trnavy si hladko 
poradila s bratislavským TK Slo-
van. Takže po dohode kapitánov 
sa záverečné štvorhry už neusku-
točnili.  
Víťazné menoslovy trnavského 
TC Empire v 22. ročníku osem-
členných extraligových súťa-

ží, muži: Andrej Martin, Hans 
Castillo-Podlipnik (Čile), Martin 
Blaško, Pavol Červenák, Ján Stan-
čík, Igor Zelenay, Kamil Čapko-
vič (kapitán Miloslav Grolmus); 
ženy: Anna Blinkovová, Daria 
Kasatkinová (obe Rusko), Rebec-
ca Šramková, Vivien Juhászová, 
Sandra Jamrichová, Lenka Juríko-
vá (kapitán Martin Durdík).
Na výnimočné úspechy domá-
ceho klubu v extralige nadviazali 
v malom Ríme medzinárodné 
majstrovstvá SR žien. Boli sú-
časťou ôsmej edície tamojšieho 
ITF-turnaja, druhý rok s dotáciou 
100-tisíc dolárov. Na vrcholnú 
turnajovú konfrontáciu profesi-
onálnych tenistiek v krajine pod 
Tatrami, Empire Slovak Open, 
pricestovali hráčky z 21 štátov, 
vrátane Japonska, Kanady, Nové-
ho Zélandu a USA. Po singlovej 
kvalifikácii o štyri postupové 

miesta sa hral hlavný blok od 7. 
do 15. mája na otvorených antu-
kových dvorcoch. Hoci priebeh 
viackrát narušilo usmoklené, 
vetristé počasie, priaznivci videli 
nejednu dramatickú zápletku. 
Príjemne prekvapilo trio mladých 
Sloveniek – Rebecca Šramková, 
Tereza Mihalíková a Viktória 
Kužmová.  
Vo finále dvojhry zvíťazila nena-
sadená Kateřina Siniaková (ČR) 
nad Anastasijou Sevastovovou, 
turnajovou trojkou (Lotyšsko) 7:
6(4), 5:7, 6:0. Záverečný duel 
štvorhry: nenasadené Anna Ka-
linská (Rusko), Tereza Mihalíková 
(SR) – tretí nasadený pár Jevgeni-
ja Rodinová (Rusko), Anastasija 
Sevastovová 6:1, 7:6(4). Dodajme, 
že najlepšie deblistky z trnavskej 
antuky uspeli začiatkom tohto 
roka v rovnakej súťaži junioriek na 
Australian Open v Melbourne. 

Jaroslav Lieskovský, foto: Ivan Kopčáni

Tenisový svet si opäť raz dal stretnutie v Trnave
Medzinárodnému šampionátu Slovenska, za účasti hráčok z vyše dvadsiatich krajín, predchádzala 
extraliga družstiev s naplnením hetriku oboch domácich zostáv

Juhásovej (Bike Team Juhasky). 
O regionálnom titule definitívne 
rozhodne okruhová konfrontácia 
pod názvom Karpatský vrchár. 
Na rad príde v stredu 8. júna so 
štartom o 17.30 h v Doľanoch. 
Ďalšie vekové kategórie dostanú 
priestor na kratších tratiach. Tr-
navská cyklistická liga pozve ši-
rokú verejnosť ešte na tri júnové 
kolá (streda 1., 15. a 29.). 

 ŠPORTOVÝ DEŇ MEST-
SKÝCH POLÍCIÍ – Areál zdravia 
v trnavskej Modranke privíta vo 
štvrtok 16. júna účastníkov 25. 
ročníka medzinárodného turnaja 
mestských polícií. Od pol desiatej 
hodiny si otestujú kumšt s futba-
lovou loptou tri zahraničné tímy 
(Bohumín, Hodonín, Zabrze) 
a ich hostitelia, obhajcovia lan-
ského prvenstva. Víťaznú trofej 

vtedy prevzal kapitán domáceho 
kolektívu Ondrej Sakar z rúk vi-
ceprimátora mesta Trnavy Mateja 
Lančariča. Ženy z partnerských 
miest sa piaty raz budú konfron-
tovať v kolkárskej súťaži. Minu-
loročný primát príde obhajovať 
štvorčlenné družstvo poľských 
kolkárok Straže miejskej v Za-
brzu, z jednotlivkýň Barbara 
Kosiecka. Ako však uviedol Igor 
Keleši, náčelník usporiadateľskej 
mestskej polície a jeden zo za-
kladateľov partnerského poduja-
tia, výsledky v tomto športovom 
dni bývajú každoročne druho-
radé. 
 POZVÁNKY PRE PRIAZNIV-
COV DŽOGINGU – Z bežeckej 
nádielky na najbližšie obdobie 
sme vybrali tri. Trnavská 13 Run 
chystá štart a cieľ pri centre voľ-
ného času Kalokagatia na Stre-

leckej ulici. Pobeží sa v piatok 
10. júna od 19.05 h. Šesťdesiat 
percent trate povedie po asfalte, 
zvyšok v teréne. Novinkou bude 
24-hodinovka, ktorú usporiada 
agilné občianske združenie Ber-
nohy Trnava 17. a 18. júna s piat-
kovým začiatkom o 18.00 h. Za-
pojiť sa do nej môžu tímy s dvo-
ma až dvanástimi členmi, ale aj 
jednotlivci. Pestrofarebný pelotón 
sa natiahne po 630 metrov dl-
hom asfaltovom okruhu špor-
tového areálu Slávie. Zaujímavú 
akciu s charitatívnym podtextom 
chystá štáb pod vedením Juraja 
Šintála. A napokon sa pristav-
me pri 39. ročníku Špačinského 
trojuholníka. Cestná desiatka zo 
Špačiniec do Trnavy (obrátka na 
konci Kopánky) a späť už tra-
dične dostane priestor cez prvú 
júlovú sobotu od 17.00 h. 

šport
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Vlčkovský zástoj v spartakovskom áčku

Kedysi bývalo v Spartaku samo-
zrejmosťou, že jeho A-káder po-
väčšine tvorili futbalisti z Trnavy 
a blízkeho okolia. Tiež sa doň 
postupne zaradili piati rodáci 
z neďalekých Vlčkoviec. Túto 
raritu si vyslúžili vďaka nepoddaj-
nému entuziazmu, ktorý sa bežne 
snúbil s vidieckymi ihriskami. 
Na dvere najvyššej celoštát-
nej súťaže zaklopali postupne. 
Začiatkom šesťdesiatych rokov 
oblieklo prvoligový dres Spar-
taka vlčkovské trio Ján Šturdík, 
Ján Horváth a Jozef Štibrányi. Vo 
vrcholovom dianí s koženou lop-
tou to najďalej dotiahol Štibrányi 
(nar. 11. 1. 1940), vicemajster 
sveta z Čile 1962. Prvý Slovák 
celej histórie československého 
futbalu, čo skóroval v záverečnom 
turnaji MS, keď 31. mája 1962 bol 
autorom jediného gólu v zápase 
ČSSR – Španielsko. V tom období 
hral za Spartak Kovosmalt Trnava. 
Rýchlonohé reprezentačné krídlo 
sme čitateľom Noviniek z radnice 
priblížili viackrát.
Predstavme si ďalších. Traja 
z nich – Šturdík, J. Horváth a jeho 
menovec F. Horváth – sú už po 
smrti. Pohybové danosti zdedili 
po Jánovi Horváthovi (29. 8. 1934 
– 20. 6. 2005) aj potomkovia. 
Dcéra Lucia, bývalá atlétka, už 
šestnásty rok pracuje ako koordi-
nátorka telesnej výchovy v Kráľov-
skej strednej škole v Bahrajne. Jej 
syn Matej sa najmä počas univer-
zitného štúdia architektúry v Ang-
licku venoval viacerým športovým 
odvetviam. Najviac mu učarili 
vytrvalostné behy. Tiež dva razy 
absolvoval polmaratón (Sheffield, 
Dolné Orešany). No a Juraj Hor-
váth, Matejov bratranec, svojho 
času zamieril zo známej mládež-
níckej liahne Lokomotívy do tre-
ťoligových Šúroviec, v ostatných 
sezónach hrajúcich pod hlavičkou 

C-mužstva Spartaka Trnava. 
Početný zástoj vlčkovských od-
chovancov v prvoligovom Spar-
taku Trnava dal vtedy najavo, že 
na okolitých vidieckych ihriskách 
sa oddalo hľadať talenty pre naj-
vyššiu futbalovú súťaž. Pri pátraní 
po ďalších prameňoch vlčkovskej 
futbalovej originality, s pokračo-
vaním na trnavskej prvoligovej 
scéne, som využil ochotu naj-
mladšieho z piatich odchovancov 
uvedenej dedinskej liahne. Do 
batohu spomienok načrel Kon-
štantín Šimo (*29. 10. 1956): „V 
mojom chlapčenskom veku, od 
desiatich do pätnástich rokov, 
striedavo trénovali vlčkovských 
futbalistov dvaja bývalí prvoligoví 
hráči Spartaka Trnava s rovnakým 
krstným menom Ján – Horváth 
a Šturdík. No a pán Štibrányi bol 
mojím učiteľom v križovianskej 
základnej deväťročnej škole, 
kde chodili aj žiaci z Vlčkoviec 
a Opoja. Nesmierne sme si vážili, 
že naším telocvikárom je slávny 
futbalista zo svetového šampi-
onátu. Sústavne sme sa zúčast-
ňovali rôznych športových súťaží 
a turnajov. Samozrejme, futbalová 
lopta bola pre mňa prioritou. 
Všetci traja tréneri, naše vzory, 
ma vyzbrojili do života dobrými 

telovýchovnými základmi a zna-
losťou futbalovej abecedy. Zrejme 
aj vďaka pohybovej všestrannosti 
si ma všimol pri okresných žiac-
kych stretnutiach na trnavskej 
škvare Ivan Haščík, vtedajší tréner 
dorastencov Lokomotívy ŽOS.“ 
Šimo stadiaľ narukoval do Dukly 
Kroměříž. Po vyzlečení vojenskej 
uniformy zostal na Morave, hral 
v Novom Jičíne a neskôr prešiel 
do druholigového Třinca. Napo-
kon si odkrútil v spartakovskom 
drese 45 ligových zápasov na 
federálnej úrovni.
Priskoro sa do futbalovej večnosti 
pobral F. Horváth (28. 5. 1951 
– 13. 5. 2002). Prehrešky voči ži-
votospráve mu v tom napomohli. 
Na ihrisku pohybovo pripomínal 
J. Adamca. „Do trnavskej futbalo-
vej histórie vošiel Fero exportnou 
bombou do šibenice Derby Coun-
ty v prvom štvrťfinále Európskeho 
pohára majstrov. Takýto husársky 
kúsok vyparatil rodák z našej 
dediny 7. marca1973 na účet se-
bavedomého súpera z britských 
Ostrovov pred 26-tisícovou ma-
sou v trnavskom hľadisku,“ pri-
pomenul K. Šimo a vzápätí položil 
otázku: „Kedy najbližšie vyhrá 
slovenský futbalový šampión nad 
anglickým?“  

Jaroslav Lieskovský, foto: archív Mateja Martinkoviča

Ján Šturdík, Ján Horváth, Jozef Štibrányi, František Horváth a Konštantín Šimo – piati rodáci z jed-
nej dediny, ktorí sa z vidieckeho futbalového trávnika prepracovali do trnavskej prvoligovej zostavy

Ján Horváth (na snímke druhý sprava) patril začiatkom šesťdesiatych rokov do trnavskej 
ligovej zostavy.

šport
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Nadlho mu učarila kráľovná športov

Medzi popredné športové osob-
nosti v Trnave i na celoslovenskej 
úrovni sa zaradil Milan Belko, ro-
dák z podtatranskej Ľubice (1. 5. 
1946), patriacej medzi najstaršie 
na Spiši. Jeho sedemdesiatroč-
né jubileum je akiste vhodnou 
chvíľou k sumarizovaniu pestrej 
telovýchovnej činnosti. Na svo-
jom konte mal desiatky rôznych 
podujatí, v ktorých účinkoval ako 
pretekár, kouč aj organizátor. 
Prvého chodeckého trénera vo 
vtedy priekopníckom športovom 
odvetví našiel v Jozefovi Burclovi, 
staršom spolužiakovi z trnavskej 
strojníckej priemyslovky. Belko 
v tomto stredoškolskom prostredí 
dral maratónky vedno s Jurajom 
Benčíkom, neskoršou ikonou 
československej reprezentácie 
v atletickej chôdzi. V šesťdesia-
tom deviatom roku pomáhal na 
svet Trnavskej dvadsiatke, po-
dobne stál pri zrode chodeckých 
mítingov v centre Hlohovca či 

pod strechou tamojšej športovej 
haly, ba aj dnes populárnej Du-
dinskej päťdesiatky. Tiež svojho 
času mal pod dohľadom cho-
deckú skupinu v nórskom klube 
Stjernen Fredrikstad. 
Autor tohto Belkovho profilu si 
z pozície športového redaktora 
uchováva v pamäti nezabudnuteľ-
nú bukureštskú účasť chodeckej 
výpravy Lokomotívy ŽOS Trnava 
pod taktovkou Ľudovíta Žambok-
réthyho. Vo vtedajších pretekoch 
v uliciach rumunskej metropoly, 
o pohár odborárskeho denníka 
Munca (Práca), sa Belko opäť raz 
predstavil vo veľkom štýle.
Májový jubilant si športovú obuv 
nespočetnekrát nazúval aj pred 
vytrvalostnými behmi. Mara-
tón pod Malými Karpatmi, so 
štartom a cieľom na trnavskom 
Prednádraží, vyhral sólo-spôso-
bom ešte v období, keď poradie 
štafetových tímov malo prednosť 
pred hodnotením jednotlivcov. 

Viackrát úspešne zdolal Trnav-
skú hodinovku a mnohé vidiecke 
podujatia vtedy mohutne košate-
júceho bežeckého stromu v okolí 
slovenského Ríma. 
Milan Belko neodpočíva ani 
v starobnom dôchodku. Je tré-
nerom vnučky Romany Komar-
ňanskej, bežkyne na dlhé trate, 
vrátane maratónu. Minulý mesiac 
absolvovala v Japonsku jednu 
z vetiev celosvetového charitatív-
neho behu Wings for Life (Krídla 
pre život). Do krajiny vychádza-
júceho slnka sa dostala z pozície 
minuloročnej víťazky národného 
kola, keďže si mohla vybrať z tri-
dsiatich troch destinácií celého 
sveta. „V Takašime sme bežali od 
dvadsiatej hodiny. Okolie trate mi 
detailne ťažko definovať, pretože 
všade bola tma ako v rohu. Iba 
som počula kŕkanie žiab a cítila 
chlad z jazera Biwa,“ prezradila 
Komarňanská na margo japon-
ských 42,6 km 

Jaroslav Lieskovský, foto: Blažej Vittek

Počas stredoškolských rokov v trnavskej strojníckej priemyslovke si Milan Belko osudovo potykal 
s atletickou chôdzou, no záľubu našiel aj vo vytrvalostných behoch

Milan Belko mal na svojom konte aj desiatky štartov vo vytrvalostných behoch. Na snímke zo septembra 1978 beží na vedúcej pozícii 1. 
ročníka Stavbárskej dvadsaťpäťky v Modranke pred J. Lieskovským (Lokomotíva Leopoldov), neskorším víťazom L. Asványim (Inter Slovnaft 
Bratislava), A. Beňom (VTJ Liptovský Mikuláš), M. Vaňom a P. Kurucom (obaja Inter).

šport
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Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
Záver šachovej partie: Smejkal – Plachetka, Tirnavia 1989. Postavenie po ťahu 35.h4 (10 – 10)

GK

Sedemdesiate narodeniny sú ur-
čite dôvodom na obzretie sa späť. 
Urobíme tak aj v júnovej šachovej 
rubrike pri príležitosti významné-
ho životného jubilea šachového 
veľmajstra Jana Smejkala (*22. 3. 
1946), ktorého šach naučil hrať 
ešte ako malého chlapca jeho 
otec. Neskôr sa už vzdelával ako 
samouk zo šachových príručiek 
a sám dokázal aj analyzovať ša-
chové partie veľmajstrov. V r. 1963 
sa prebojoval do finále Majstrov-
stiev ČSSR a o štyri roky neskôr už 
obsadil v tomto turnaji 2. priečku, 
a tak sa zaradil medzi najlepších 
československých šachistov tej 
doby. Medzinárodným majstrom 
sa stal v r. 1970 a veľmajstrom 
o dva roky neskôr. V pásmových 
turnajoch r. 1969, 1972 a 1979 
skončil vždy na postupových 
miestach; v medzipásmových 
turnajoch hral trikrát: Leningrad 
(1973), Biel (1976), Rio de Janeiro 
(1979). Majstrom ČSSR sa stal v r. 
1973, 1979 a 1986. Na šachových 
olympiádach hral desaťkrát. Podľa 
ratingu patril v r. 1973 – 1976 me-
dzi pätnásť najlepších šachistov 
na svete. Pri snahe nájsť najlepšie 
ťahy sa často dostával do veľkých 
časových tiesní, kde sa však do-
kázal rýchlo orientovať. Základom 
jeho šachového majstrovstva bola 
pozičná hra. Pevné pozície si 
budoval už v otvorení. Šachovým 
profesionálom sa stal až v r. 1983 
ako hrajúci tréner v Bundeslige. 
Podarilo sa mu okrem šachu 
vyštudovať na Matematicko-fyzi-
kálnej fakulte Karlovej univerzity 
v Prahe matematickú štatistiku. 
Zúčastnil sa niekoľkokrát aj ša-
chového festivalu Tirnavia, kde v r. 
1989 obsadil 2. miesto. V tomto 
turnaji 11. kategórie (hralo šesť 
veľmajstrov dvojkolovo: Barejev, 
Smejkal, Balašov, Marjanovič, 
Mokrý a Plachetka) spolu s ním 
hral dve partie aj trnavský veľ-
majster Ján Plachetka s čiernymi 

figúrami. V Opočenského variante 
Dámskej indickej obrany (E17) po 
úvodných ťahoch: 1.c4 Jf6 2.Jf3 b6 
3.g3 Sb7 4.Sg2 e6 5.Jc3 Se7 6.d4 
Je4 7.Sd2 J:d2 8.D:d2 0-0 9.0-0 
d6 10.e4 c5 11.d5 e:d5 12.J:d5 Jc6 
13.Vad1 Sf6 14.b3 Se5 15.Je1 Sa6 
16.Jc2 b5 17.c:b5 S:b5 18.Vfe1 
a5 19.f4 Sd4+ 20.Kh1 Va7 a po 
ďalšom pokračovaní dospeli do 
pozície znázornenej na diagrame 
po ťahu bieleho 35.h4, kde Ján 
Plachetka chcel hrať aktívne 35. 
- g5?, čím otvoril svoju uzatvore-
nú pozíciu, čo bola voda na mlyn 
jeho súpera a nakoniec partiu 
v 56. ťahu vzdal. Aký postup za 
čierneho by odporúčali naši čita-
telia – riešitelia?
Jánovi Smejkalovi pri príležitosti 
jeho významného životného ju-
bilea želáme dobré zdravie pri-
merane jeho veku, a nech prežije 
ešte veľa šťastných rokov v kruhu 
svojej početnej rodiny.

Riešenie záveru partie Plachetka 
vs. Tibenský: 26. - f5 27.De5 Vb8 
28.Sd4 b4 29.Vce1 b3 30.D:e6+ D:
e6 31.V:e6 Kf7 32.Ve2 b2 33.V:b2 V:
b2 34.S:b2 V:c5 35.Vd1 Vc8 36.Sa3 
Vd8 37.Kg2 g6 38.Kg3 Ke6 39.Ve1+ 
(39.h4 S:d6+ 40.S:d6 V:d6 41.V:
d6+ K:d6 42.Kf4 h6 43.h5 g:h5 44.K:
f5 Ke7 45.f4 Kf7 46.Ke4 Kf6 47.Kf3 
Kf5 48.Kg3 h4+ 49.K:h4 K:f4 50.Kh5 
Kf3 51.K:h6 K:f2 52.Kg5 =) 39. - Kf6 
40.Vd1 Ke6 =; 26. - f6? 27.D:f6 Df7 
28.Vcd1 h6 29.d7 D:f6 30.S:f6 Va8 
31.d8D V:d8 32.V:d8 Kf7 33.S:g7 S:
g7 34.Vd7+ Kf6 35.Vg:g7 +-, 26. - e5? 
27.Dd5 g6 28.Vce1 Sg7 29.S:e5 V:e5 
30.V:e5 S:e5 31.D:e5 Vc8 32.Ve1 Dc6 
33.Kg2 Vd8  34.De7 Dc8 35.c6 +- . 
Nech bola táto partia tichou spo-
mienkou nielen na medzinárod-
ného majstra Róberta Tibenského, 
ale aj na dávnu slávu trnavských 
medzinárodných šachových tur-
najov s názvom Tirnavia – Memo-
riál Richarda Rétiho. 

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

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

 OSOBNOSTI ŠPORTU TTSK
Nová expozícia múzea predstavuje 
výber najvýznamnejších športov-
cov, ktorí pochádzajú z regiónu 
alebo v ňom dlhšie pôsobili

Výstavy.......................................
 2. júna o 16.30 h SALÓN 2016
Vernisáž členskej výstavy Združe-

nia výtvarných umelcov západné-
ho Slovenska
Výstava potrvá do 4. septembra 2016 
 MAROKO – RAJ GEOLÓGOV
geologická výstava doplnená foto-
grafiami 
výstava potrvá do 28. 2. 2017

PODUJATIA................................
  16. júna o 16.00 h MATEJ 
HREBENDA (1796 – 1880)
Slávnostné uvedenie poštovej znám-
ky z emisného radu Osobnosti 

ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Prvá konská železnica Bratislava 
– Trnava, 170. výročie

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA 
TRNAVSKÉHO 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5, 
Trnava
Otváracie hodiny – LETNÁ SEZÓ-
NA 1. 4. – 30. 9.
ut – pia 8.30 – 12.30 h, 13.00 
– 14.30 h na objednanie 

so – ne 11.00 –17.00 h, v pondelok 
je múzeum zatvorené. Víkendové 
návštevy prosíme ohlasovať cez 
pracovné dni u lektorov v hlavnej 
budove na tel. č. 033/ 5512 913

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

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

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

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
Námestie sv. Mikuláša 10, tel. č. 
033/55 14 421

Západoslovenské múzeum

Olympijský rok robí zmeny 
v mnohých termínových kalen-
dároch. Tiež sa nepriamo pri-
činil o posun medzinárodných 
majstrovstiev SR v športovej 
gymnastike žien a junioriek zo 
začiatku júna na polovicu mája. 
Mestská hala na Rybníkovej 
privítala účastníčky v 29. gym-
-festivale. Trnava je dejiskom 
tohto vrcholného podujatia od 
sezóny 1988. 
Hlavnú súťaž, ženský viacboj, 
tentoraz vyhrala spomedzi štr-
nástich pretekárok iba šestnásť-
ročná Japonka Hitomi Hatake-
dová. Strieborný post obsadila 
o rok staršia Alma Kucová a na 
bronzový stupienok sa postavi-
la ďalšia mladučká pretekárka, 
Nemka Amelie Föllingerová (rok 

narodenia 2000). Lepšia z dvoch 
Sloveniek, 19-ročná Barbora 
Mokošová zo Slávie UK Bratisla-
va, obsadila nepopulárne štvrté 
miesto. O dva roky mladšej Do-
minike Korpovej, členke GK Nové 
Zámky, prisúdil bodový súčet 
zo štyroch disciplín (preskok, 
bradlá, kladina, prostné) siedmu 
priečku. Súťaž sedemnástich 
junioriek vyhrala Aneta Holasová 
(ČR). Umiestnenie slovenské-
ho tria: 9. Viktoria Vidureková 
(2001, Klub ŠG UMB Banská 
Bystrica), 14. Ema Kuklovská 
(2001, Slávia UK Bratislava), 16. 
Lujza Paliderová (2002, UMB B. 
Bystrica).
Dvojdňový program šampioná-
tu spestrilo 48. dejstvo Pohára 
starobylej Trnavy. Najstaršia 

slovenská súťaž pre gymnastické 
talenty vznikla v šesťdesiatom 
deviatom roku zásluhou dvojice 
Ján Novák starší – Július Benko 
a odvtedy ešte nemala prestáv-
ku. Najnovšie, v sobotu 14. mája, 
sa divákom predstavilo osem re-
prezentačných dvojíc z kategórie 
starších žiačok. Víťazné šerpy si 
z Trnavy odniesol japonský pár 
Juna Endová – Urara Ašikavová.
Medzinárodná prehliadka žen-
skej a dievčenskej gymnastiky 
v Trnave bola zároveň Memo-
riálom manželov Heleny a Jána 
Novákovcov, spoluzakladateľov 
Slávie i oddielu športovej gym-
nastiky na sklonku roka 1953, 
aj spomienkou na dlhoročného 
trénera, tragicky zahynuvšieho 
Vojtecha Schöna. 

Jaroslav Lieskovský

Tradičný gym-festival v netradičnom termíne
Pohár starobylej Trnavy v kategórii starších žiačok mal na programe už štyridsiatu ôsmu edíciu, 
prvenstvo získali reprezentačné nádeje Japonska

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

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

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

 DETSKÝ SVET V MINULOSTI
Výstava rozprávkových kníh a hra-
čiek z 20. storočia zo zbierok Zá-
padoslovenského múzea 
do 27. marca 2017

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

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

AKTUÁLNE VÝSTAVY...............
 Patrik Kovačovský / Marcin 
Berdyszak (PL): Voľný štýl
Výstava renomovaných sochárov 
stredoeurópskej výtvarnej scény. 
Vystavené sú prevažne cykly ko-
mornejších objektov, ale aj monu-
mentálna inštalácia a návštevníci 
uvidia aj niekoľko videoprojekcií. 
Všetko tematicky zladené ako prí-
spevok k politickému a sociálnemu 
smerovaniu Európy posledných rokov.
Kurátor: Roman Popelár
Trvanie výstavy: do 26. 6. 2016

 7. júna o 18.00 h v Synagóge 
– Centre súčasného umenia
MESTSKÉ ZÁSAHY

Vernisáž výstavy, ktorá je jedným 
z kľúčových výstupov formátu 
Mestské zásahy, v špecifickom 
priestore synagógy prezentuje pri-
hlásené projekty v podobe tlače-
ných vizualizácií a zároveň posky-
tuje verejnosti ich ucelený prehľad 
pred ich možnou realizáciou. Pro-
jekty saturujú ideový rámec tohto 
formátu
Kurátor: Filip Krutek
Trvanie výstavy: 7. 6. – 3. 7. 2016
 30. júna o 19.00 h – Landes-
galerie Burgenland, Franz Schu-
bert-Platz 6, Eisenstadt
ArTrnava – umenie zo zbierok 
Galérie Jána Koniarka v Trnave 
po roku 1989. Výstava prezentuje 
vybrané umelecké diela zo zbierok 
galérie, ponúka prehľad o ten-
denciách v slovenskom výtvarnom 
umení uplynulých dvoch desaťročí 
aj o súčasných autoroch
Trvanie výstavy: 30. 6. – 18. 9. 2016

Stále expozície GJK v Trnave:
 KLENOTY DOMOVA – sloven-
ské klasické umenie 20. storočia
 GALÉRIA PORTRÉTOV – výber 
diel z kolekcie portrétneho žánru 
reprezentujúcich vývoj portrétneho 
maliarstva od konca 18. storočia po 
súčasnosť zo zbierok GJK
AKCIE / AKTIVITY ....................
 ART Laboratórium 2016 – tvori-
vé dielne a výtvarná tvorba nielen 
k aktuálnym výstavám pre MŠ, ZŠ, 
SŠ (podľa záujmu škôl)

 

 30. mája – 4. júna v záhrade 
Knižnice JF, v prípade nepriazni-
vého počasia v oddelení pre deti
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM 
– druhý týždeň čítania deťom 
v Slovenskej republike pod záštitou 
prezidenta SR J. E. pána Andreja 
Kisku
30. 5. o 10.00 h Beáta Kuracinová 
Vargová
31. 5. o 10.00 h Andrea Gregušová
31. 5. o 14.00 h babičky
1. 6. o 10.00 h Ján Čápka
2. 6. o 10.00 h Danuša Dragulová-
-Faktorová
3. 6. o 10.00 h Oksana Lukomska

 1.júna o 10.00 h v hudobnom 
oddelení, Ul. M. Schneidera Tr-
navského 5
MARILYN MONROE, JEJ LÁSKY 
A FILMY, JEJ ŽIVOT A SMRŤ
Rozprávanie básnika, dramatika, 
prekladateľa a vydavateľa Milana 
Richtera o živote, filmoch a pesnič-
kách legendárnej filmovej herečky 
Marilyn Monroe pri príležitosti 90. 
výročia jej narodenia 
 10. júna o 17.00 h v čitárni 
MAJESTÁT KAREL IV. V KON-
TEXTE DOBOVÝCH ŠPECIFÍK
Prednáška PhDr. Ladislava Jakuba 
pri príležitosti Roku Karla IV. a 700. 
výročia jeho narodenia. V spolu-
práci s Českým spolkom v Trnav-
skom regióne
 16. júna o 17.00 h v hudob-
nom oddelení, Ul. M. Schneidera 
Trnavského 5
KONCERT ŽIAKOV ZUŠ 
M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 
Ukážeme, čo sme sa naučili
 16. júna o 17.00 h v záhrade 
knižnice, v prípade nepriaznivé-
ho počasia v čitárni
2 + 1 = ESPERANTO & SCI-FI
Čo má spoločné medzinárodný 
jazyk a žáner vedecko-fantastickej 
literatúry? Zamýšľať sa budú spi-
sovateľka vedecko-fantastických 
príbehov Zuzka Stožická (Črepiny 
z oblohy) a poetka Anna Iváková 
(Ševelenie jabloní), ktorá sa úspeš-
ne pokúsila o esperantský preklad 
básnickej zbierky Jozefa Leikerta 
Dotyky duše. Autoriek sa bude 
pýtať publicista Martin Jurčo 
 23. júna o 11.00 h v Mama 
klube, Limbová 4
PREČO ČÍTAME – stretnutie 
s mamičkami a ich deťmi v rámci 
cyklu Maličkí a mamičky
 28. júna o 14.00 h 
v oddelení pre deti 
KINO PRE NEVIDIACICH 
A SLABOZRAKÝCH
Premietanie filmu s audiokomen-
tárom. Vstup len pre nevidiacich 
a slabozrakých
 28. 6. – 2. 7. od 8.00 do 18.00 
h, v sobotu od 8.00 do 12.00 h 
v čitárni
LETNÁ BURZA KNÍH v spolu-
práci s Krajskou pobočkou Spolku 
slovenských knihovníkov a kniž-

Knižnica J. Fándlyho

Galéria Jána Koniarka 

pozvánky
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níc. Príďte si vybrať z vyradených 
a darovaných kníh. Za symbolickú 
sumu podporíte nákup nových 
kníh. Zo všetkých návštevníkov 
burzy vyžrebujeme v piatok troch 
šťastlivcov, ktorí získajú od Knižni-
ce JF v Trnave nové knižné tituly.
Žrebovanie: 1. 7. o 15.00 h

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

Veľká sála ...............................
 1. streda 19.00 
ACH TIE ŽENY, ACH TÍ MUŽI 
 6. pondelok 10.00 
TRAJA TUČNIACI 
 7. utorok 19.00 DIVNÝ JANKO 
 8. streda 19.00 
TRI LETUŠKY V PARÍŽI 
 9. štvrtok 16.30 a 19.30 
ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA – Rado-
šinské naivné divadlo Bratislava
 11. sobota 19.00 JE ÚŽASNÁ! 
– Slovenské národné divadlo 
Bratislava
 16. štvrtok 10.00 Antoine de 
Saint-Exupéry: MALÝ PRINC 
– verejná generálka
14.00 Antoine de Saint-Exupéry: 
MALÝ PRINC – I. predpremiéra 
 17. piatok 10.00 Antoine de 
Saint-Exupéry: MALÝ PRINC 
– II. predpremiéra
 18. sobota 19.00 Antoine de 
Saint-Exupéry: MALÝ PRINC 
– PREMIÉRA
 20. pondelok 10.00 
MALÝ PRINC 
 21. utorok 10.00 MALÝ PRINC 
19.00 BOŽÍ VTÁK – derniéra
 22. streda 10.00 ZMIERENIE 
alebo DOBRODRUŽSTVO PRI 
OBŽINKOCH 
 23. štvrtok 10.00 OSTROV 
POKLADOV 
 24. piatok 10.00 
OSTROV POKLADOV 
 27. pondelok 10.00 
ZLATÝ KĽÚČIK 
 28. utorok 10.00 MLYNÁRKIN 
PYTAČ 
19.00 ACH TIE ŽENY, 
ACH TÍ MUŽI 
29. streda 10.00 MALÝ PRINC 

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

 7. júna od 8.00 h na MAŠ 
A. Hajmassyho
ATLETIKA – Majstrovstvá kraja 
základných škôl – prezentácia 
v Trnave
 9. júna o 9.00 h na Streleckej 1
TARZAN – športová súťaž pre 
žiakov I. stupňa ZŠ 
 10. júna o 13.30 h na Strelec-
kej 1
SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE 
LITERÁRNYCH SÚŤAŽÍ žiakov 
základných a stredných škôl 
 11. júna o 9.00 h na Streleckej 1 
TURISTA ROKA – slávnostné 
vyhodnotenie celoročnej súťaže 
o najaktívnejšieho turistu pre žia-
kov základných škôl 
 14. júna od 9.00 h 
na Streleckej 1 
DEŇ ZDRAVIA S KALOKAGA-
TIOU – program pre deti z ma-
terských a základných škôl a štu-
dentov stredných škôl – besedy, 
prednášky, súťaže, tvorivé dielne 
 15. júna o 16.00 h na Strelec-
kej 1 
SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE 
KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI – vystú-
penia detí záujmových útvarov 
 30. júna o 15.00 h 
v Ružovom parku 
HURÁ, PRÁZDNINY! – podujatie 
pre deti – súťaže, vystúpenia, zá-
bavný program

 1. 6. od 9.00 do 18.00 h DOB-
ROVOĽNÍCI DEŤOM – aktivity 
TMC, hry a zábava na Trojičnom 
námestí 
16.30 h VESELÁ GITARA – ang-
ličtina s Ikou pre deti od troch rokov

 2. 6. / 10.00 h VESELÁ GITA-
RA – angličtina s Ikou pre deti od 
dvoch rokov 
 3. 6. / 9.30– 12.00 h POHRAJ-
ME SA SPOLU – hry na rozvoj 
motoriky a zrakového vnímania 
– kinetický piesok, chytanie rybi-
čiek, drevené puzzle a iné hry 
 6. 6. / 10.00 h SPIEVANKY – 
stretnutie pri gitare pre najmenších
18.00 h ANGLIČTINA PRE ZA-
ČIATOČNÍKOV s Ikou Kraicovou 
 7. 6. / 9.30 a 10.30 h HUDOB-
NÁ ŠKOLA YAMAHA – Prvé krô-
čiky k hudbe 
17.00 h CVIČENIE PO PÔRODE
18.00 h CVIČENIE PRE TEHOT-
NÉ – nahlasovanie 0911 088 078
18.45 h CVIČENIE PRE ŽENY 
vlastnou váhou pri hudbe 
 8. 6. / 16.30 h VESELÁ GITA-
RA – angličtina s Ikou pre deti od 
troch rokov 
 9. 6. / 10.00 h VESELÁ GITA-
RA – angličtina s Ikou pre deti od 
dvoch rokov
 10. 6. / 9.00 – 12.00 h DNI 
DOBROVOĽNÍCTVA – brigáda 
na dvore MC, občerstvenie 
zabezpečíme – možnosť získania 
voľných vstupov, prosíme, nahláste 
sa vopred 
 11. 6. / 9.00 – 12.00 h 
O ZDRAVOM CHODIDLE 
– workshop o správnej chôdzi, 
vplyve chodidla na držanie tela, 
o plusoch i mínusoch ortopedickej 
a barefoot obuvi, atď. – potrebné 
nahlásiť sa vopred
 13. 6. / 9.30 h HRANICE SÚ 
NUTNÉ, ale ide o to, ako ich vy-
tvárame – partnerský verzus mo-
censký prístup vo výchove – mo-
derovaná diskusia 
 14. 6. / 9.30 a 10.30 h HU-
DOBNÁ ŠKOLA YAMAHA 
– Prvé krôčiky k hudbe 
17.00 h CVIČENIE PO PÔRODE
18.00 h CVIČENIE. PRE TEHOT-
NÉ – nahlasovanie 0911 088 078
18.45 h CVIČENIE PRE ŽENY 
vlastnou váhou pri hudbe 
 15. 6. / 10.00 h AKO RIEŠIŤ 
KONFLIKTY V PARTNERSKOM 
VZŤAHU – prednáška s besedou 
16.30 h VESELÁ GITARA – angličti-
na s Ikou pre deti od troch rokov 
16. 6. / 10.00 h VESELÁ GITARA 

Trnavské materské centrum

Divadlo Jána Palárika

Kalokagatia

pozvánky
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– angličtina s Ikou pre deti od 
dvoch rokov
17. 6. / 10.00 h PODPORNÁ SKUPI-
NA NOSENIA DETÍ 
 20. 6. / 10.00 h MINIDIVA-
DIELKO s mamou Máriou na te-
rase MC 
10.20 h SPIEVANKY –stretnutie pri 
gitare s Ľubošom
17.00 h CVIČENIE PO PÔRODE
18.00 h CVIČENIE PRE TEHOTNÉ 
– nahlasovanie 0911 088 078
18.45 h CVIČENIE PRE ŽENY vlast-
nou váhou pri hudbe 
 21. 6. / 9.30 a 10.30 h 
HUDOBNÁ ŠKOLA YAMAHA 
– prvé krôčiky k hudbe 
16.00 h GRILOVAČKA – rodinné 
popoludnie plné hier a zábavy, 
vstup len na vopred zakúpené 
lístky do 20. 6.
 22. 6. / 9.30 h KAMIENKOVÝ 
OBRAZ – maľovanie na kamienky, 
lepenie a vytváranie obrázkov 
– dielničky pre mamy
16.30 h VESELÁ GITARA – 
angličtina s Ikou pre deti 
od troch rokov 
 23. 6. / 10.00 h VESELÁ 
GITARA – angličtina s Ikou 
pre deti od dvoch rokov
 24. 6. / 9.30 – 12.00 h 
POHRAJME SA SPOLU – hry 
na rozvoj motoriky a zrakového 
vnímania 
 27. 6. / 10.00 h ŠIKOVNÉ 
RÚČKY – lienka, dielničky pre 
matky s deťmi 
 28. 6. / 16.30 h VESELÁ 
GITARA – angličtina s Ikou pre 
deti od troch rokov 
 29. 6. / 10.00 h VESELÁ GI-
TARA – angličtina s Ikou pre deti 
od dvoch rokov 

Otváracie hodiny pre verejnosť

 BAZILIKA SV. MIKULÁŠA 
Máj, jún, september, október
Po – Pia: 10.00 – 12.00 h, 
14.00 – 16.00 h
Ne: 14.00 – 17.00 h
Júl, august
Po – Pia: 10.00 – 12.00 h, 
14.00 – 17.00 h
Ne: 14.00 – 17.00 h

V dňoch 5. júla a 15. septembra 
bude Bazilika sv. Mikuláša otvore-
ná ako v nedeľu
 KATEDRÁLA SV. JÁNA KRS-
TITEĽA
Máj – október
Po – Pia: 10.00 – 12.00 h, 
14.00 – 17.00 h
So: 11.00 – 16.00 h
november
So: 11.00 – 16.00 h
 KOSTOL SV. JAKUBA
Máj – september
So – Ne: 14.00 – 17.00 h
 KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TRO-
JICE
Máj – september
So – Ne: 14.00 – 17.00 h
 KOSTOL SV. ANNY
Máj – september
So – Ne: 14.00 – 17.00 h
 KOSTOL SV. HELENY
Máj – september
So – Ne: 14.00 – 17.00 h 
 EVANJELICKÝ KOSTOL a. v.
Máj – september
So – Ne: 14.00 – 17.00 h

24. ročník open air festivalu go-
spelovej hudby

3. jún – piatok ...........................

 Hlavné pódium
19.30 h Spektrum 
20.30 h Warum Lila
21.50 h Twelve 24
 Mestská športová hala
17.30 h Marián Kuffa
23.30 h Godzone Acoustic (XL)
(ESPÉ, Godknows, Heartbeat)
 Gospeltalent Stage
17.00 h 17.40 h GOSPELTALENT
17.50 h 18.30 h GOSPELTALENT
18.40 h 19.20 h  GOSPELTALENT
23.15 h Graeme Mark Band
 Kino Hviezda
17.30 h BABY BAND – FÍHA tralala 
(extra spoplatnené)
23.30 h V mene Krista – film (XL)
 Františkánsky kostol
16.00 h Sv. omša
Ján Holubčík SDB, riaditeľ Festivalu 
Lumen
01.00 h Animovaná adorácia
Spev: Dominika Gurbaľová
 Radničné nádvorie

17.00 – 23.00 h Rehoľná kaviareň 
a Služba ucha, DOMKA stan
17.00 – 20.00 h Detský kútik
 Uršulínsky kostol
17.30 – 22.00 h Tichá adorácia

4. jún – sobota...........................

 Hlavné pódium
17.30 h The Elements
18.20 h Hudba z Marsu
19.30 h Daniel Levi
20.45 h Good Weather Forecast
22.15 h Newday Worship
 Mestská športová hala
12.00 h Tanečné divadlo ATak 
– predstavenie GALÉRIA (XL)
14.00 h Janais (XL)
16.00 h ČEKYPOINT (XL)
Talkshow Mariána Čekovského 
– téma: Zázrak
 Gospeltalent Stage
Program detského kútika:
14.00 h Bláznivá Božka a jej Kolo-
bežka – Smolenický zámok – Voda 
nad zlato (divadlo pre deti)
15.00 h Braňo Jobus – Beseda 
o knihách Jobusových
16.00 h Bláznivá Božka a jej Kolo-
bežka – Vodný hrádok Červeník – 
Šalviový kvietok (divadlo pre deti)
 Kino Hviezda
14.00 h 3T – Tri Tvorivé Tvory (XL)
16.00 h Fotograf Ján Husár (XL)
 Františkánsky kostol
8.30 h Sv. omša pri príležitosti 
oslavy 25. výročia vzniku DOMKY
Tibor Reimer SDB, Peter Figeľ SDB
00.00 h Záverečná sv. omša
Ondrej Chrvala, zodpovedný za 
pastoráciu mládeže na Slovensku
 Radničné nádvorie
10.30 – 23.00 h Rehoľná kaviareň 
a Služba ucha, DOMKA stan
10.00 – 20.00 h Detský kútik
 Uršulínsky kostol
13.00 – 18.00 h Tichá adorácia
15.00 – 16.00 h Chvály
 Ostatné miesta 
10.00 – 11.30 h workshopy a pred-
nášky (I. blok)
12.00 – 13.30 h workshopy a pred-
nášky (II. blok)
10.30 – 12.00 h Fit up! – športový 
workshop
 Art Klub
01.00 h AFTERPARTY (XL)DJ Tomáš 
Nemec a DJ Marko

Lumen 2016

Sakrálne pamiatky

pozvánky
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Festival zdravého životného 
štýlu

12. jún – nedeľa ........................ 

 10.00 – 16.00 h v športovom 
areáli Lokomotívy
FitUp ŠPORTOVÝ DEŇ 

13. jún – pondelok .....................

 7.00 – 11.00 h v rotunde 
Spiegelsaal 
ZDRAVÉ RAŇAJKY
 8.00 – 11.00 h v Základnej 
škole na Ul. Maxima Gorkého 21
DNI ZDRAVIA DETÍ
 9.00 – 11.00 h v Strednej 
odbornej škole elektrotechnickej, 
Sibírska 1
DNI ZDRAVIA 
STREDOŠKOLÁKOV
 10.00 – 11.00 h v Dennom 
centre pre seniorov v Modranke 
na Dedinskej 9 
PREDNÁŠKA O ZDRAVEJ 
ŽIVOTOSPRÁVE, merania 
krvného tlaku a tuku
 15.00 h na Trnavskej 
univerzite
PREDNÁŠKA O OČKOVANÍ
Daniela Kállayová, PhD.

Popoludní v rotunde Spiegelsaal 
ČAJ O PIATEJ – ochutnávka 
zdravých čajov

14. jún – utorok .........................

 7.00 – 11.00 h v Rotunde 
Spiegelsaal 
ZDRAVÉ RAŇAJKY
 8.00 – 11.00 h v Základnej 
škole na Ul. Maxima Gorkého 21
DNI ZDRAVIA DETÍ
 8.00 – 16.00 h – PSA Slovakia
DNI ZDRAVIA V PSA SLOVAKIA 
– merania, poradenstvo (správne 
sedenie za počítačom, pohybové cviky)
 9.00 – 11.00 h v Strednej 
odbornej škole elektrotechnickej, 
Sibírska 1
DNI ZDRAVIA 
STREDOŠKOLÁKOV
 9.00 – 13.00 h na Streleckej 1

DEŇ ZDRAVIA 
S KALOKAGATIOU
 13.30 – 14.30 h v Dennom 
centre pre seniorov, 
Beethovenova 20
MERANIE KRVNÉHO TLAKU 
A TUKU
 14.00 v Dennom centre pre 
seniorov, Limbová 11
PREDNÁŠKA PRE SENIOROV 
- Vplyv životného prostredia 
na zdravie človeka. Kvalita 
a bezpečnosť potravín
PhDr. Tomáš Habánik a Mgr. 
Michal Garaj
 16.00 – 18.00 h na pešej zóne 
pred radnicou 
PORADENSTVO V OBLASTI 
CVIČENIA A VÝŽIVY S FITUP+ 
ukážky cvičení s vlastnou váhou 
a Street Woorkout 
Popoludní v rotunde Spiegelsaal 

ČAJ O PIATEJ – ochutnávka 
zdravých čajov

15. jún – streda ..........................

 7.00 – 11.00 h v rotunde 
Spiegelsaal 
ZDRAVÉ RAŇAJKY
 8.00 – 11.00 h v Základnej 
škole na Ul. Maxima Gorkého 21
DNI ZDRAVIA DETÍ
 8.00 – 16.00 h – PSA Slovakia
DNI ZDRAVIA V PSA SLOVAKIA 
– poradenstvo v oblasti zdravej 
výživy
 9.00 – 11.00 h v Strednej 
odbornej škole elektrotechnickej, 
Sibírska 1
DNI ZDRAVIA 
STREDOŠKOLÁKOV
 10.00 – 15.00 h POCHOD 
ZDRAVIA SENIOROV 
z Trojičného námestia 
do Kamenného mlyna
 17.00 h v rotunde Spiegelsaal 
ČAJ O PIATEJ S PREDNÁŠKOU 
– ochutnávka a prednáška 
o zdravých čajoch
 17.00 h v komunitnej záhrade 
na Mozartovej 10
PIKNIK A DISKUSIA
 18.00 h na Slávii TRÉNING 
– BERNOHY

16. jún – štvrtok ........................

 7.00 – 11.00 h v rotunde 
Spiegelsaal
ZDRAVÉ RAŇAJKY

 8.00 – 15.00 h na radnici
DEŇ ZDRAVIA NA RADNICI 
– poradenstvo, preventívne 
vyšetrenia, odbery vzoriek vody 
a zeleniny, 
 8.30 – 17.30 h na radnici 
– ukážky predlekárskej 
prvej pomoci, meranie tuku, 
ochutnávka liečivých čajov
 8.00 – 16.00 h – PSA 
SLOVAKIA 
DNI ZDRAVIA V PSA SLOVAKIA 
– poradenstvo a prednášky 
o ústnej hygiene
 8.00 – 11.00 h v Základnej 
škole na Ul. Maxima Gorkého 21
DNI ZDRAVIA DETÍ
 8.30 – 17.30 h na pešej zóne
MERANIE KRVNÉHO TLAKU
 8.30 – 12.00 h na radnici
PREZENTÁCIA ČINNOSTI LIGY 
PROTI RAKOVINE
 8.30 – 17.30 h v ZUŠ M. Sch. 
Trnavského, Štefánikova 2 
KLASICKÁ MASÁŽ
 9.00 – 18.00 h na pešej zóne
DVOR NÁDEJE – prezentácia 
kreatívnosti hendikepovaných detí 
a dospelých
 10.00 h v Dennom centre 
seniorov pri Katolíckej jednote 
Slovenska
PREDNÁŠKY PRE SENIOROV 
– Ľudské práva a seniori, 
Medzigeneračné vzťahy
Doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. 
a PhDr. Darina Kubíčková, PhD.

Popoludní v rotunde Spiegelsaal 
ČAJ O PIATEJ – ochutnávka 
zdravých čajov 

 15.00 h v Dennom centre 
seniorov na Kopánke, Ľudová 14
PREDNÁŠKA PRE SENIOROV 
– bystrá myseľ, cvičenie mozgu
Doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD., 
PhDr. Darina Kubíčková, PhD. 
a PhDr. Tomáš Bečár
 16.00 h na Jiráskovej 19 BEH 
 16.30 – 17.30 h na Trnavskej 
univerzite

Dni zdravia 2016

pozvánky
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PRVÁ POMOC U DETÍ
PhDr. Andrea Bratová, PhD.

17. jún – piatok ..........................

 7.00 – 11.00 h 
v rotunde Spiegelsaal
ZDRAVÉ RAŇAJKY
 7.30 – 15.30 h v ZŠ a MŠ na 
Ulici A. Kubinu 
PARALYMPIÁDA DETÍ 2016
 8.00 – 15.00 h na radnici
DEŇ ZDRAVIA NA RADNICI 
– poradenstvo, preventívne 
vyšetrenia, odbery vzoriek vody 
a zeleniny
 8.30 – 17.30 na radnici 
– ukážky predlekárskej 
prvej pomoci, meranie tuku, 
ochutnávka liečivých čajov
 8.30 – 17.30 h na pešej zóne
MERANIE KRVNÉHO TLAKU 

 8.00 – 11.00 h v Základnej 
škole na Ul. Maxima Gorkého 21
DNI ZDRAVIA DETÍ
 8.30 – 17.30 h ZUŠ M. Sch. 
Trnavského
KLASICKÁ MASÁŽ 

Popoludní v rotunde Spiegelsaal 
ČAJ O PIATEJ – ochutnávka 
zdravých čajov

 18.00 h v areáli Slávie 
24 HODÍN LE SLÁVIA – 
charitatívny štafetový beh
 19.00 h v rotunde Spiegelsaal 
ZDRAVÁ GRILOVAČKA 

18. jún – sobota .........................

 10.00 – 12.00 h 
v Synagóga Café 
FÉROVÉ RAŇAJKY V TRNAVE 
 9.00 – 18.00 h – Golf Trnava, 
Kamenný mlyn 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
NA GOLFE
 13.00 – 19.00 h na Jiráskovej 19
MINIFUTBALOVÝ TURNAJ 
 18.00 h v areáli Slávie 
24 HODÍN LE SLÁVIA – 
charitatívny štafetový beh

Sprievodné podujatia .................

 13. – 17.6. od 11.00 do 
13.00 h na nádvorí Domu 

hudby Mikuláša Schneidera 
Trnavského
PRINES SI OBED A VYCHUTNAJ 
SI HO V PARKU
 17. – 19. júna od 14.00 do 
19.00 h v Lanovom centre Slávia 
VSTUPNÉ S 50-percentnou 
ZĽAVOU pre malých i veľkých 
milovníkov adrenalínu
 25. júna od 16.00 do 20.00 h 
PSA Trnava inline 2016

 

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

 1. 6. NEPREMIETAME
 2. 6. / 17.30 HRA PEŇAZÍ – slo-
venská premiéra
19.30 OSTRÍ CHLAPCI – slovenská 
premiéra
 3. 6. Festival LUMEN
 4. 6. / 17.30 HRA PEŇAZÍ
19.30 OSTRÍ CHLAPCI
 5. 6. / 15.30 ANGRY BIRDS
17.30 NINJA KORYTNAČKY 2
19.30 HRA PEŇAZÍ
 6. 6. / 20.00 OSTRÍ CHLAPCI
 7. 06. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 MIA MADRE
20.00 PÁTRANIE
 8. 6. / 17.30 
NINJA KORYTNAČKY 2
19.30 HRA PEŇAZÍ
 9. 6. / 17.30 WARCRAFT: PRVÝ 
STRET 3D/SD – slovenská premiéra
19.45 WARCRAFT: PRVÝ STRET 
3D/ST
 10. 6. 19.00 WARCRAFT: PRVÝ 
STRET 2D/ST
21.00 V ZAJATÍ DÉMONOV 2
 11. 6. / 15.30 ALICA V KRAJINE 
ZA ZRKADLOM
12. 6. / 15.30 ALICA V KRAJINE ZA 
ZRKADLOM
17.30 WARCRAFT: PRVÝ STRET 
2D/ST
19.30 V ZAJATÍ DÉMONOV 2
 13. 6. 17.30 WARCRAFT: PRVÝ 
STRET 2D/SD
 14. 6. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 MLADOSŤ
20.00 SHORT SKIN
 15. 6. / 17.30 OSTRÍ CHLAPCI
19.30 WARCRAFT: PRVÝ STRET 
2D/ST

 16. 6. / 20.00 CENTRÁLNA IN-
TELIGENCIA – slovenská premiéra
 17. 6. / 17.30 
HĽADÁ SA DORY 3D
19.30 PODFUKÁRI: 2. DEJSTVO
 18. 6. / 15.30 
HĽADÁ SA DORY 2D
17.30 PODFUKÁRI: 2. DEJSTVO
19.30 CENTRÁLNA INTELIGENCIA
 19. 6. / 15.30 
HĽADÁ SA DORY 2D
17.30 HĽADÁ SA DORY 3D
19.30 CENTRÁLNA INTELIGENCIA
 20. 6. / 17.30 MACBETH
 21. 6. FILMOVÝ KLUB NAOKO
 22. 6. / 17.00 PODFUKÁRI: 2. 
DEJSTVO
19.00 CENTRÁLNA INTELIGENCIA
 23. 6. / 17.30 VŠETKO, ČO MÁM 
RÁD – slovenská premiéra
19.30 DEŇ NEZÁVISLOSTI: NOVÝ 
ROK 3D/ČD – slovenská premiéra
 24. 6. / EKOFEST
 25. 6. / 15.30 h RATCHET 
A CLANK: STRÁŽCOVIA GALAXIE 
17.30 VŠETKO, ČO MÁM RÁD
19.30 DEŇ NEZÁVISLOSTI: NOVÝ 
ROK 2D/ST
 26. 6. / 13.30 RATCHET 
A CLANK: STRÁŽCOVIA GALAXIE  
15.30 RATCHET A CLANK: STRÁŽ-
COVIA GALAXIE 
17.30 / PRÁZDNINY ALL-EXCLU-
SIVE
19.30 DEŇ NEZÁVISLOSTI: NOVÝ 
ROK 2D/ST
 27. 6. / 17.30 PRÁZDNINY ALL-
-EXCLUSIVE
19.30 VŠETKO, ČO MÁM RÁD
 28. 6. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 VTÁCI A ĽUDIA
20.00 SUPERCLÁSICO
 29. 6. / 17.30 PRÁZDNINY ALL-
-EXCLUSIVE
19.30 DEŇ NEZÁVISLOSTI: NOVÝ 
ROK 2D/ST
 30. 6. / 17.30 LEGENDA O TAR-
ZANOVI 3D – slovenská premiéra
19.30 PREDTÝM, AKO SOM ŤA 
SPOZNALA – slovenská premiéra
 1. 7. / 17.30 OSLNENÍ SLNKOM
19.30 LEGENDA O TARZANOVI 2D
 2. 7. / 15.30 HĽADÁ SA DORY 2D
17.30 PREDTÝM, AKO SOM ŤA 
SPOZNALA
19.30 LEGENDA O TARZANOVI 2D
 3. 7. 15.30 HĽADÁ SA DORY 2D
17.30 PREDTÝM, AKO SOM ŤA 

Kino Hviezda
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Kalendár kultúrnospoločenských podujatí
 Do konca júna v západnom 
krídle radnice
SKVOSTY SLOVENSKA
Výstava modelov slovenských hra-
dov a zámkov, ktoré vytvorili žiaci 
trnavských škôl 
 1. júna od 9.00 do 18.00 h na 
Trojičnom námestí 
DOBROVOĽNÍCI DEŤOM
Hry, súťaže, tvorivé dielne a atrak-
cie pre deti, informácie o prázdni-
nových aj celoročných aktivitách 
zameraných na zmysluplné využí-
vanie voľného času
Organizátori: Mesto Trnava, Mest-
ská rada mládeže a trnavské nezis-
kové organizácie pracujúce s deťmi 
a mládežou
 2. júna o 16.30 h 
v Západoslovenskom múzeu
SALÓN 2016 – vernisáž členskej 
výstavy Združenia výtvarných 
umelcov západného Slovenska
 3. a 4. júna 
v historickom centre mesta
LUMEN – 24. ročník open air fes-
tivalu gospelovej hudby
 5. júna od 15.00 h medzi 
hradbami a Bazilikou sv. Miku-
láša a na ďalších miestach pri 
mestskom opevnení
OCHRANCA HRADIEB TRNAVY
Hry a súťaže pre deti pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí zamera-
né na aktívne poznávanie histórie 
nášho mesta
 7. júna o 18.00 h v Synagóge 
– Centre súčasného umenia
MESTSKÉ ZÁSAHY
Vernisáž výstavy, ktorá je jedným 
z kľúčových výstupov formátu 

Mestské zásahy, v špecifickom 
priestore synagógy prezentuje pri-
hlásené projekty v podobe tlače-
ných vizualizácií a zároveň posky-
tuje verejnosti ich ucelený prehľad 
pred ich možnou realizáciou. Pro-
jekty saturujú ideový rámec tohto 
formátu. Trvanie výstavy: 
7. 6. – 3. 7. 2016
 8. júna o 19.00 h, Berliner DKP
MY STREET FILMS – projekt 
vznikol pred niekoľkými rokmi 
v Británii s jednoduchým koncep-
tom: snaží sa vyzývať ľudí, aby 
nakrútili krátky film o svojej ulici. 
Inými slovami, aby si viac všímali 
priestor, v ktorom žijú a jeho jedi-
nečnosť sprostredkovali iným, aby 
sa kriticky pozreli na stav svojej 
ulice, alebo objavili jej tajomstvá 
a spoznali svojich susedov. 
 9. júna od 9.00 do 17.00 h 
v Štátnom archíve na Štefánikovej 7
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ pri 
príležitosti Medzinárodného dňa 
archívov. Program: výstava Z po-
kladov archívu, 9.00, 11.00, 13.00 
a 15.00 h komentované prehliadky 
budovy, 12.00 a 16.00 h prednáška 
Trnavské brány v stredoveku, tvori-
vé dielne pre deti, strieľanie z luku
 9. júna o 9.00 h na radnici
170. VÝROČIE PRÍCHODU PR-
VÉHO VLAKU Z BRATISLAVY 
DO TRNAVY 
Konferencia o histórii a súčasnosti 
železničnej dopravy
Organizátori: Slovenská vedecko-
-technická spoločnosť dopravy 
a Klub priateľov železníc Trnavy 
a okolia

 9. júna o 16.30 a 19.30 h 
v Divadle Jána Palárika
ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA – Rado-
šinské naivné divadlo
 12. – 18. júna na rôznych 
miestach v meste
DNI ZDRAVIA 2016
Festival zdravého životného štýlu 
s mnohými pohybovými a osveto-
vými aktivitami. Podrobný program 
je v samostatnej položke
 12. júna o 18.30 h na nádvorí 
radnice
VEČER U SCHNEIDEROVCOV
Letný hudobný večer so skupinou 
Talent Transport a Jakubom Ursi-
nym
 12. júna o 20.00 h v Bazilike 
sv. Mikuláša
Trnavská hudobná jar 2016
OMŠOVÉ KOMPOZÍCE
Miešaný spevácky zbor Tirnavia
Michal Stahl, dirigent
David di Fiore, organ / USA
Zuzana Zahradníková, organ
V. S. Šarišský,  J. L. Bella, L. Vierne 
 14. júna o 19.00 h, Berliner DKP
iShorts: PRVÁ LIGA
Prvú ligu v športe má každý. My 
máme prvú ligu filmovú! Príďte sa 
pozrieť na tých najlepších strelcov 
zo svetových festivalov minulého 
roku. Nikoho bez medaily neuvi-
díte, všetci účastníci z celého sveta 
nejaké tie ceny pozbierali
 15. júna o 19.00 h, Berliner DKP
SMART CITIES – sprievodné 
podujatie Mestských zásahov Tr-
nava. Prednáška Richarda Procika 
zo spoločnosti Siemens o koncept 
smart cities, ktoré sa dajú aplikovať 

SPOZNALA
19.30 OSLNENÍ SLNKOM
19.30 OSLNENÍ SLNKOM

AMFITEÁTER

 15. 6. / 21.30 WARCRAFT: 
PRVÝ STRET
 16. 6. / 21.30 WARCRAFT: 
PRVÝ STRET
 17. 6. / 21.30 HĽADÁ SA DORY

 18. 6. / 21.30 HĽADÁ SA DORY
 19. 6. NEPREMIETAME
 20. 6. / 21.30 CENTRÁLNA INTE-
LIGENCIA
 21. 6. / 21.30 CENTRÁLNA INTE-
LIGENCIA
 22. 6. / 21.30 CESTOVATEĽSKÉ 
KINO
 23. 6. / 21.30 PRÁZDNINY ALL-
-EXCLUSIVE – slovenská premiéra
 24. 6. / 21.30 HĽADÁ SA DORY

 25. 6. / 21.30 HĽADÁ SA DORY
 26. 6. / 21.30 PRÁZDNINY ALL-
-EXCLUSIVE
 27. 6. / 21.30 DEŇ NEZÁVISLOS-
TI: NOVÝ ROK
 28. 6. / 21.30 DEŇ NEZÁVISLOS-
TI: NOVÝ ROK
 29. 6. / 21.30 VŠETKO, ČO MÁM 
RÁD
 30. 6. / 21.30 VŠETKO, ČO MÁM 
RÁD 
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aj v Trnave. Ako nám môžu moder-
né technológie uľahčiť a spríjemniť 
život v rušnom meste? Čo je reálne 
v slovenských podmienkach?
 16. júna od 9.30 h pred radnicou
DVOR NÁDEJE 2016
12. ročník prezentácie zručností 
a výrobkov detí a dospelých so 
zdravotným hendikepom. Podujatie 
je spojené s tradičným programom, 
v ktorom všetci spoločne spevom 
a tancom zvíťazia nad spoločen-
skými predsudkami a dokážu, že 
aj oni sú šikovní a tvoriví. Program 
bude moderovať herečka Bibiana 
Ondrejková, ako hosť podujatia sa 
predstaví spevák Janko Slezák
 16. júna o 16.00 h na radnici 
OKRÚHLY STÔL na tému Tran-
zitné programy podporujúce 
začlenenie občanov so zdravot-
ným a iným znevýhodnením do 
komunity
 18. júna o 18.00 h v Kultúr-
nom dome v Bielom Kostole
BENEFIČNÝ TANEČNÝ VEČER
6.ročník benefičného podujatia, 
z ktorého výťažok každoročne 
putuje Onkologickej klinike v Trna-
ve. Počas celého večera budú mať 
diváci možnosť prechádzať rôzny-
mi tanečnými štýlmi. Plná suma zo 
vstupného, ktoré je 3 eurá, bude 
ešte počas večera odovzdaná pred-
staviteľom onkologickej kliniky
Predaj vstupeniek na mieste. Pred-
predaj na tel. čísle 0903 250 173
 18. júna o 19.00 h v Divadle 
Jána Palárika
Antoine de Saint-Exupéry: 
MALÝ PRINC
Premiéra novej inscenácie poe-
tického príbehu o stretnutí pilota 
a Malého princa v rozľahlej púšti, 
ktorý si získal srdcia miliónov ľudí 
na celom svete
Réžia: Peter Palik, dramaturgia 
a hudba: Martin Geišberg
 18. júna o 21.00 h 
pri hradbách za Bazilikou 
sv. Mikuláša
KINO POD HVIEZDAMI s filmo-
vým klubom Naoko
Okhwan na ceste za slobodou (2016, 
71 min., réžia: Marek Mackovič)
 19. júna o 17.30 h 
v mestskom amfiteátri
LÚČNICA

Legendárny slovenský umelecký 
súbor sa predstaví s programom, 
ktorý je výberom tých najúspeš-
nejších vystúpení a reprezentuje 
najcharakteristickejšie folklórne 
oblasti Slovenska
Vstupenky sú v predpredaji 
v mestskej veži a v predajnej sieti 
ticketportal.sk
 23. a 24. júna na nádvorí radnice
RADNIČNÉ HRY – malý divadel-
ný festival pod holým nebom opäť 
prináša do Trnavy najzábavnejšie 
„kusy“ zo slovenskej divadelnej 
tvorby
 23. júna o 21.00 h
Štúdio L + S: 
SKAZA TITANIKU
Réžia: Karol Vosátko
Účinkujú: Sväťo Malachovský, 
Michal Kubovčík
Vstupné: 11 eur 
 24. júna o 18.00 h
Divadlo Teatro Bratislava: AKO 
SA KOMÁR STAL KRÁĽOM
Réžia: A. Chantal Kulasová
Účinkujú: Andrea Kvašňovská, 
Andrea Kulasová
 24. júna o 20.00 h
Loď – Divadlo v podpalubí: 
SĽÚBILI SME SI LÁSKU ALEBO 
REVOLÚCIA V MANŽELSTVE
Réžia: Marta Ferencová
Účinkujú: Ady Hajdu, Michaela 
Čobejová, Lucia Hurajová, 
Lukáš Dóza
Vstupné: 10 eur
Predpredaj vstupeniek v sieti Tic-
ketportál a Trnava Tourism – mest-
ská veža, alebo pred predstavením 
na radnici
 24. júna v kine Hviezda 
a 25. júna v amfiteátri 
Kamenný mlyn
EKOFEST 2016
9. ročník environmentálneho bene-
fičného festivalu
Účinkujú: HEX, Hudba z Marsu, 
Gladiator, Konflikt, The Paranoid, 
Wasabi Circus, Symfobia, The My-
tus + bohaté sprievodné podujatia
www.ekofest.sk
 25. – 26. júna o 19.00 h na 
nádvorí radnice
HUDBA NA RADNICI – festival 
klasickej hudby
Trnavský komorný orchester – 
umelecká vedúca Alžbeta Ševečková

Dalibor Karvay, Hana Friedová, 
Daniel Čapkovič, Eduard Vaněk, 
Lucia Ševečková, David Krajčí
 25. júna od 9.00 do 15.00 h 
na Hlavnej ulici pred radnicou
TRNAVSKÝ BLŠÁK 
Príďte si užiť ozajstnú „blšákovú“ 
atmosféru do centra mesta, kúpiť 
cukorničku v tvare slona či staré 
kukučkové hodiny
 25. júna o 20.00 h 
v Divadelnom štúdiu DISK 
Blaho Uhlár a kolektív DISK: 
PREŽITIE
Účinkujú: Monika Babicová, Jo-
zef Belica, Milan Brežák, Daniel 
Duban, Zuzana Jankowská, Braňo 
Mosný, Veronika Ostatníková, Ján 
Rampák, Alžbeta Sersenová a Pe-
ter Tilajčík. Réžia: Blaho Uhlár
Vo výrazne štylizovanej divadel-
nej podobe sa divadelný súbor 
DISK pokúša stelesniť svoje 
videnie sveta, našu súčasnosť, 
medziľudské animozity a choroby 
nielen psychické. Pod povrchom 
sa zamýšľa nad pravdou a lžou, 
grilovaným mäsom a alkoholom, 
láskou a nenávisťou, viagrou 
a mladosťou, banánom a svadob-
nými šatami
Projekt finančne podporili Minis-
terstvo kultúry Slovenskej repub-
liky, Nadačný fond PwC v Nadácii 
Pontis a Mesto Trnava
Vstupné 4 eurá, študenti 3,50 eura
Predpredaj na www.ticketpor-
tal.sk, v mestskej veži a na tel. čísle 
0905 930 923
 1. júla o 16.00 h 
v mestskom amfiteátri
DIVADIELKA V AMFIKU
Divadlo KaSia: Zajko Fajko a hadík 
Vadík 
 3. júla o 15.30 h 
pred mestskou vežou
POTULKY MALÝM RÍMOM
Putovanie v čase do známej i ne-
známej histórie nášho mesta na 
známe i neznáme miesta 
 3. júla o 18.00 h 
v mestskom amfiteátri 
PROMENÁDNE KONCERTY 
DYCHOVÝCH HUDIEB
DH Hrnčarovani 

pozvánky



 24. jún – piatok 
kino Hviezda
 PREMIETANIE 
DOKUMENTÁRNYCH 
FILMOV
Vstup: BEZPLATNÝ

 8.00 – 9.58 h 1. pásmo 
Trvalá udržateľnosť, 
Nemecko, 2 min.
Môj starý otec bol 
čerešňa, Rusko, 13 min.
Sme planetárni, Spojené 
kráľovstvo, 52 min.
Kráľ nebies – Orol skalný 
Slovensko, 51 min.

 10.15 – 11.57 h 2. pásmo
Whyale? Slovensko, 2 min.
Ako sa zrodil prales 
Rakúsko, 52 min.
Divoké Slovensko 
Slovensko, 53 min.

 16.30 – 18.48 h 3. pásmo 
Príroda ťa potrebuje 
Austrália, 9 min.
Ulin 
Spojené kráľovstvo, 17 min.
Mikropôrod 
Spojené kráľovstvo, 59 min.
Dotyk divočiny 
USA, 53 min.

 19.00 – 21.18 h 4. pásmo
Hory, zver a strážcovia 
Slovensko, 33 min.
Suri, Slovensko, 56 min.
Gaia – veľká matka 
Španielsko, 49 min.

 Výstava v kine
Lenka Lukačovičová: 
SNAPS

 25. jún – sobota 
amfiteáter 
Kamenný mlyn
 KONCERTY
Vstup: 7 € / 9 €

15.00 – 15:30 The Mytus 
15.45 – 16:30 Symfobia 
16.45 – 17.30 Wasabi Circus 
17.50 – 18.40 The Paranoid 
19.00 – 19.50 Konflikt 
20.10 – 21.10 Hudba z Marsu 
21.35 – 22.35 Gladiator 
23.00 – 00.00 HEX 

Sprievodný program 
v hoteli Koliba
Vstup BEZPLATNÝ:

 BESEDY A DISKUSIE
Ing. Ladislav Hegyi: 
Zmena klímy a jej 
dôsledky, adaptácia na 
jej vplyvy premietnutá 
do tvorby pozitívnej vízie 
rozvoja územia
Doc. Jozef Mačala: 
Ekológia 
a environmentalistika
Martina Paulíková: 
Prečo Slovensko potrebuje 
nový plán na ochranu vôd
Ing. Juraj Vysoký: 
O pralesoch Slovenska
Andrej Somora: 
Význam ochrany riečnej 
krajiny

 Hudobno-vizuálna 
prednáška: HUDBA 
PRASTARÉHO LESA
Premietanie fotografií 
rôznych scenérii pralesov 
Slovenska s tematicky 

komponovanou živou 
hudbou (harfa, aqua drum, 
djembe, flauta, didjerido)

 PREMIETANIE FILMOV
Objímač stromov 
USA, 6 min.
Škola prírodného života 
Turecko, 21 min.
Tradičné vinárstvo 
Slovensko, 15 min.
Bali – láska zhora
Spojené arabské emiráty, 
5 min.
Za živé rieky 
Slovensko, 40 min.
Káčer na bicykli 
Slovensko, 40 min.

 Výstava
Martin Kochan: 
VEREJNÁ DOĽAVA

 Workshop
D.I.Y EKO – vyrob svoju 
ekotašku 2, Tribute clothing

 Prezentácia 
environmentálnych 
združení
Greenpeace, Slatinka, 
Pralesy, Ochrana prírody 
Podunajska

 Program pre deti 
– tvorivé envirodielne, 
maľovanie na tvár, 
trampolína a iné

Moderátor: Mihoč

Zmena programu vyhradená

EKOFEST 2016................................. 
Benefičný environmentálny open-air festival
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