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Harmónia života
S odstupom času prekryla naše novoročné priania každodennosť.
Povinnosti a kolobeh bežného dňa narúšajú len nečakané udalosti
či podnety z médií. Napriek tomu však to, čo v nás drieme
a z čoho čerpáme silu do ďalších dní, je dobré udržiavať pri živote
nielen v podobe prianí. Jedno z tých, ktoré som začiatkom roka
dostal, vystihuje veľmi presne túto skutočnosť: Neprajme si lepší
rok. Tá darovaná možnosť žiť počas niekoľkých ďalších dní, ktoré
máme pred sebou, sa našťastie opäť opakuje.
Prajme si byť lepší my, ľudia.
Tak, ako sme dozreli pri vianočných darčekoch a zmenili
sme svoje očakávanie na obdarovanie, podobne to môže byť
aj s každým jedným dňom tohto roka. Darovaním času, energie,
námahy i lásky sa bežný deň mení na deň naplnenia, pokoja
a radosti. Určite z neho nevymizne únava, bolesť či starosti.
Ale výsledok v podobe života, ktorý len nespotrebováva, ale
aj rozdáva úsmev a pohodu, je naplnením a vnútorným prijatím.
Ten obraz sa mi pripomenul pri novoročnom koncerte Viedenskej
filharmónie. Približne sto interprétov venovalo desiatky
hodín a dní nácviku na koncert, ktorého uskutočnenie kvôli
pandemickým opatreniam nevedel nikto vopred zaručiť. Zdanlivo
nezmyselná námaha bez istého výsledku však priniesla tisícke
divákov v sále a miliónom divákov pri televíznych obrazovkách
neopakovateľný zážitok. Nádherný súzvuk tónov odkazujúci
k skrytej harmónii života. Napriek rôznosti interprétov
a hudobných nástrojov vznikla melódia, ktorá vliala energiu
všetkým,
ktorí mali otvorené svoje srdcia.
Aj my máme často dojem, že už azda príliš dlho a bez záruky
uznania či prijatia sa snažíme svojou prácou či postojom
ponúknuť to najlepšie zo seba, zo svojho videnia sveta, ktorý sa
však napriek tomu točí úplne inak. Možno aj my občas prepadáme
pocitu osamelých či naivných interprétov, o diela ktorých
azda len málokto stojí. Avšak čas naplno venovaný druhým,
práci a svojim najbližším nie je strateným časom. Pochopiť to
predpokladá vedieť sa aspoň nachvíľu zastaviť a zaujať odstup.
Porozumieť, že v prípade celku života nerozhoduje rýchlosť, ani
sólová interpretácia. Napriek súčasným trendom doby nejde
o individuálne presadenie sa na úkor ostatných, ale o hľadanie
spoločnej harmónie. Ak sme ochotní vnímať nielen seba a vlastné
emócie, ale aj pocity a myšlienky druhých ľudí, je tu nádej, že
na konci roka si budeme môcť povedať: Bol to dobrý rok prežitý
spoločne s dobrými ľuďmi. To, čo pri každodennom zhone zaniká,
môže vďaka každému z nás na konci dňa zaznieť ako symfónia
radosti zo života.
Preto napriek neistote doby má zmysel hľadať harmóniu,
súzvuk, a nie delenie.
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Mestská samospráva pripravuje komplexnú
obnovu mestského opevnenia

Mesto Trnava pripravuje komplexnú obnovu unikátnej národnej kultúrnej pamiatky
– trnavského mestského opevnenia. Už v roku 2021 dala samospráva vypracovať prvú etapu
predprojektovej prípravy týkajúcu sa architektúry, ktorá nadväzuje na už spracované koncepčné
materiály a zároveň upresňuje predstavu o dotvorení ostávajúcich častí opevnenia tak, aby
pokračovali v začatej jednotnej línii obnovy.
Do osemdesiatych rokov 20. storočia sa obnova sústreďovala najmä na riešenia havarijného stavu
alebo odvrátenia hrozby zbúrania
niektorých úsekov. Od osemdesiatych rokov sa začala na čiastočne
zachované fragmenty nadzemných
častí opevnenia využívať ojedinelá
metóda obnovy architektonizovanej
ruiny. Vďaka profesionalite odborníkov, ktorí ju v tom období aplikovali, sa vyznačuje výnimočnou
kvalitou prevedenia z pamiatkového
aj architektonického hľadiska.
Po dlhoročných výskumoch bolo
možné konštatovať, že stredoveká
etapa, ktorá sa v stave ruiny prezentuje, bola koncipovaná ako pravidelný princíp typových veží, bášt
a kurtín, rozmiestnených v relatívne rovnakých rozostupoch, rešpektujúcich zásady stredovekej obrany
mesta na obdĺžnikovom pôdoryse.
Atypické boli iba predbránia a neskoršie barbakany. Z tohto dôvodu
sa mohla aplikovať rámcová metóda architektonizovanej ruiny na
čiastočne zachované objekty, ktoré
boli typové a dali sa obnoviť podľa
ostatných zachovaných objektov
tohto typu.
V deväťdesiatych rokoch už bolo
možné zregulovať princípy obnovy
celého mestského opevnenia aj
s jeho priľahlými časťami priekop
či hradbovej uličky vo vnútri hradieb. Neskôr sa však ukázalo, že
tieto regulatívy nie sú dostatočne
podrobne navrhnuté na to, aby sa
počas realizácie jednotlivých častí
zachoval jednotný architektonický
princíp. Zároveň bolo zrejmé, že
postupným obnovovaním opevnenia sa zvyšovala jeho atraktivita aj
nároky na jeho intenzívnejšie využitie v súvislosti s priľahlými územiami a ich väzbami na okolie.

Ukážka zrealizovanej metódy architektonizovanej ruiny aplikovanej na veži V8 a časti
zaniknutej kurtíny na severnej časti východného úseku opevnenia

Z týchto dôvodov mesto v roku 2021
zadalo vypracovanie koncepčného
materiálu s názvom Predprojektová
príprava pre komplexnú obnovu
mestského opevnenia v Trnave
– časť architektúra (1. etapa), ktorý
variantne navrhol jednotné architektonické doriešenie objektov tak,
aby intenzívnejšie využili potenciál
unikátneho opevnenia, vymedzujúceho historické jadro od ostatnej
časti mesta.
Jej predmetom bolo digitálne zameranie celého opevnenia aj s priľahlými územiami v 2D a 3D výstupoch,
návrh kategorizácie objektov podľa
zvolenej metódy obnovy, návrh

odporúčaní a variantné návrhy tých
častí opevnenia a jeho priľahlého
územia, na ktoré síce je stanovená
rámcová metóda pamiatkovej obnovy, ale konkrétna predstava o prezentácii je nejednoznačná. Zvláštny
problém predstavovalo dotvorenie
južnej časti mestského opevnenia
pri City Aréne, kde sa počíta s realizáciou náznaku časti opevnenia
prostredníctvom reverzibilného
kovového umeleckého diela v architektúre. Miera jeho uplatnenia sa
tiež riešila variantne.
Návrhy rešpektovali a čiastočne
aktualizovali už spracované Zásady ochrany a obnovy mestskéfebruár 2022
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ho opevnenia, aj Územný plán
centrálnej mestskej zóny Trnava.
V rámci tejto etapy sa riešili lokality
brán, vychádzajúce už z princípov
obnovenej Dolnej brány, južný
úsek s areálom Západoslovenského múzea a amfiteátra, priestor
juhozápadného nárožia pri Evanjelickom kostole a krajskom súde
s nevyužitou výpadovou bránkou,
a priestor severozápadného nárožia so zaniknutou vežou pri Galérii
Jána Koniarka. Súčasťou výstupov
je aj vytipovanie tých častí opevnenia, na ktoré je potrebné vyhotoviť
príslušné pamiatkové výskumy.
Materiál spracovali špecialisti, ktorí
sa dlhodobo zaoberajú problematikou obnovy ruín, ako pilotný
projekt Katedry UNESCO pre interdisciplinárnu obnovu architektonického dedičstva v rámci STU
Bratislava. Geodetické zameranie
zabezpečoval tím docenta Ing. Mareka Fraštiu, PhD. a docenta Ing.
Mariana Marčiša, PhD., zo Stavebnej fakulty STU Bratislava a architektonický návrh spracovával
v rámci Bellušových ateliérov Fakulty architektúry a dizajnu tím docentky Ing. arch. Jany Gregorovej,
PhD., v spolupráci s Ing. Martinom
Poliakom a Ing. Jakubom Hanzlom
z Katedry architektúry Stavebnej
fakulty STU Bratislava a docentkou
Ing. arch. Evou Vojtekovou, PhD.,
z Ústavu konštrukcií v architektúre
a inžinierskych stavieb Fakulty
architektúry a dizajnu STU Bratislava. Pri navrhovaní využívali princíp
metodického navrhovania, cieľom
ktorého preniesť pamiatkovú metódu stanovenú v Zásadách ochrany
a obnovy do návrhov architektonického riešenia.
Zatiaľ sú naplánované dve etapy
vyhotovenia predprojektovej dokumentácie. Predmetom riešenia
v ďalších etapách by mal byť
okrem iného aj jednotný informačný systém, spevnené plochy
prezentujúce hradbovú uličku,
obnova priekop formou parkov, vo
vybraných polohách aj s náznakom
vody. Návrh regulatívov by sa mal
skoordinovať aj s návrhom iluminácie, riešením dopravy či funkčným využitím priľahlých priestorov.
2
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Návrh obnovy veže V12 s výpadovou bránkou a variantmi náznaku padacieho mosta,
s pešími trasami po teréne aj v rámci ochodze

Súčasný stav severozápadného nárožia
s fragmentom veže V1

Variant návrhu nárožnej veže V1

Návrh prezentácie Hornej brány

Počíta sa aj s návrhom materiálov,
ktoré sa budú jednotne využívať
v rámci obnovy celého opevnenia.
Cieľom mesta je komplexne nastavený systém, ktorý prispeje nielen

k zdarnej prezentácii rano-stredovekej pamiatky, ale aj ojedinelého
princípu obnovy, zvýrazňujúceho
jedinečnosť tohto unikátneho urbanistického systému. 

udalosti
(pb)

Z prvej ruky
 Chodník pre peších
a cyklistov do Bieleho Kostola
Investičná akcia s hodnotou
takmer 1,1 milióna eur sa po
viac ako štyroch rokoch príprav,
všemožných peripetií s projektovou dokumentáciou, získavaní
povolení a súhlasov vlastníkov
pozemkov a v neposlednom rade
zosúladení s eurofondovou výzvou dostáva do finálnej fázy, keď
mestská samospráva hľadá vo
verejnom obstarávaní dodávateľa
stavebných prác.

meno približne pred šesťdesiatimi rokmi. Zaujímavým prvkom
bude premostenie Trnávky do
záhrady Knižnice Juraja Fándlyho. Vďaka kvalite projektu zatiaľ
všetko nasvedčuje tomu, že na
túto revitalizáciu mesto získa aj
dotáciu 2,5 milióna eur z fondov.
 Obnova Linčianskej napreduje, po odovzdaní projektovej
dokumentácie bude nasledovať
proces získavania územného
rozhodnutia. Ani tento projekt sa
nerodí rýchlo a ľahko. V tomto

Obnova Linčianskej

 Revitalizácia parku
pri kalvárii má hotovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a začínajú sa práce na realizačnom projekte. Okrem obnovy
historického vstupu na cintorín,
novej lávky ponad Trnávku, nových povrchov, závlah, osvetlení
a mobiliáru znova ožije aj zaniknutý lazaret vo forme náznakovej
rekonštrukcie.
 Obnova Ružového parku
pokračuje aj počas zimného
obdobia. V prvej polovici roku sa
celá zóna zmení na nepoznanie.
Cieľom mestskej samosprávy je
vytvorenie multifunkčného verejného priestoru so zachovaním
jeho historickej štruktúry, rešpektovaním charakteru historickej
zástavby a dôrazom na oddychovo-rekreačné aktivity obyvateľov
mesta. V revitalizovanej podobe
tohto priestoru budú mať naďalej
miesto aj ruže, ktoré dali parku

prípade sa začal už na jeseň 2019
spoločným (participatívnym)
plánovaním s obyvateľmi sídliska.
V roku 2020 sa uskutočnila otvorená architektonická súťaž a jej
víťaz získal možnosť pripraviť
historicky najväčšiu obnovu sídliska z obdobia bývalého režimu.
V roku 2021 sa začali práce na
detailnej projektovej dokumentácii a tomto roku chce mesto
získať stavebné povolenie, ktorým
sa zavŕši prípravná a projektová
fáza.
 Koniarekova o krok bližšie
Vďaka intenzívnej snahe o získanie pozemkov do vlastníctva sa
mestská samospráva postupne
prepracováva jednotlivými fázami
procesu ich odkúpenia od železníc. Popri množstve administratívy, ktorá s týmto procesom súvisí,
pokračujú aj prípravy projektu
revitalizácie prvých dvoch vnútroblokov.

Postup smerujúci k získaniu pozemkov na Koniarekovej je zložitý
a časovo náročný. Na začiatku
boli viackolové rokovania a predbežná dohoda o podmienkach
prevodu pozemkov. Nasledovalo
schválenie majetkovou komisiou,
mestskou radou, prijatie uznesenia Mestského zastupiteľstva
Mesta Trnava vo veci prevodu nehnuteľností a jeho zaslanie Železniciam Slovenskej republiky, ktoré
spracujú návrh zmluvy o uzavretí
budúcej zmluvy. Po nadobudnutí
jej účinnosti zaplatí Mesto Trnava
prvú splátku vo výške 132 000
eur na účet predávajúceho. Keď
ŽSR dostanú túto platbu, majú
podať žiadosť na Ministerstvo
dopravy a výstavby SR o udelenie výnimky ministra na prevod
majetku štátu, ktorá by mala byť
vydaná do dvoch mesiacov od
jej podania žiadosti. Po yískaní
výnimky ministra spracujú ŽSR
zmluvu o prevode vlastníckeho
práva a o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, nasledovať
bude podanie návrhu na vklad
do katastra. Do pätnástich dní od
povolenia vkladu zaplatí Mesto
Trnava druhú splátku vo výške
120 000 eur a zvyšných desať
splátok bude postupne splácať
v ročnom intervale.
 Štvorica dvorov na Hospodárskej od Ulice A. Sládkoviča po
Študentskú má hotovú realizačnú
projektovú dokumentáciu a právoplatné územné rozhodnutie.
Začína sa proces stavebného
konania a v jarných mesiacoch
mesto spustí verejné obstarávanie
na dodávateľa stavby. V Trnave je
už štandardom, že projekt je výsledkom procesu participatívneho
plánovania s obyvateľmi jednotlivých dvorov, ktorý sa začal ešte
v roku 2017.
 Nová lávka v Modranke
pre peších a cyklistov na ulici
Ivana Krasku pri základnej škole už má právoplatné územné
rozhodnutie a pokračuje prífebruár 2022
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prava realizačnej projektovej
dokumentácie. K lávke budú
dobudované chodníky z oboch
strán. Chodník pri Športovom
klube bude zrekonštruovaný
a upravený na šírku troch metrov. Navrhnutý je z bezfázovej
vsakovacej dlažby a prebytočná
voda bude odvedená do priľahlej
zelene. Lávka bude riešená ako
spoločný chodník pre chodcov
a cyklistov so šírkou tri metre
a výškou zábradlia 1,3 metra.
Nosná priehradová konštrukcia
bude z ocele a nášľapná vrstva

 Obnova Námestia SNP
má po viac ako piatich rokoch
náročných príprav právoplatné
stavebné povolenie. Architektonický návrh z dielne Ateliéru DV
je návratom k pôvodnej podobe
námestia z dvadsiatych rokov
z dielne architekta Josefa Mareka.
Predpokladaná hodnota komplexnej rekonštrukcie tohto verejného priestoru, vrátane opráv
unikátneho betónového mostného prekrytia Trnávky a pamätníka
Víťazstvo, je vyše 2,8 milióna eur.
Rovnako ako pri všetkých pro-

Obnova Námestia SNP

z betónových dosiek. Súčasťou
projektovej dokumentácie je verejné osvetlenie chodníka a lávky, pri Športovom klube bude
pôvodné osvetlenie presunuté
a nahradené novými modernými
LED svietidlami.

jektoch tohto typu bude mestská
samospráva aj v tomto prípade
hľadať možnosti spolufinancovania z eurofondov.
 Kruhová križovatka Bottova
/ Študentská,
ktorá výrazne zvýši bezpečnosť

účastníkov premávky, vrátane
chodcov a cyklistov, má už právoplatné územné rozhodnutie
a pokračuje príprava realizačnej
dokumentácie. Priestorovo táto
kruhová križovatka nadväzuje na
pripravený projekt dvojkilometrovej cyklotrasy Bottova – Moyzesova, ktorej zhotoviteľa bude mesto
súťažiť v najbližších týždňoch.
 Obnova krajiny na Medziháji
má hotový projekt pre územné
rozhodnutie a pokračuje prípravou
realizačnej projektovej dokumentácie. Obnova biokoridoru Parnej
na viac ako stodesiatich hektároch
je na Slovenské pomery unikátny
projekt nielen svojím rozsahom,
ale aj pozitívnym dopadom na
mesto. Radikálne zlepší mikroklimatické podmienky v oblasti
a znásobí biodiverzitu. Namiesto
regulovaného toku, ktorého hlavným cieľom bolo odvodnenie
územia, prinavrátime krajine jej
najdôležitejšiu – vodozádržnú
funkciu. V lúčnych, vodných
a lesných zónach nájdu svoj domov tisíce stromov, krov a zvierat. Z niekoľkých rokov príprav
a realizácie tohto projektu budú
mať úžitok ešte mnohé generácie
Trnavčanov. 
Zdroj: https://
www.facebook.com/brockatt

Veronika Majtánová

Odborníci odpovedajú na otázku, prečo je
Študentská s cyklopruhom bezpečnejšia
Názory a fakty sú dve odlišné veci. Trnavská samospráva preto reaguje na medializované informácie, ktoré zavádzajúcim spôsobom spochybňujú aktuálne riešenie na Študentskej ulici, a navodzujú
mylný dojem, že vyhradenie pravého jazdného pruhu pre cyklistov viedlo k zníženiu bezpečnosti
na tomto úseku. Opak je pravdou, Študentská ulica je po oddelení cyklistov a kolobežkárov od motorovej dopravy výrazne bezpečnejšia pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Prinášame vám
sumár relevantných faktov a záverov odborníkov.
Jednosmerné vedenie cyklistov je
štatisticky bezpečnejšie. Pravidlá
prednosti pre cyklistu platia rovnako ako pre motorové vozidlá,
vodič prichádzajúci z vedľajšej
ulice kontroluje cyklistu aj autá
prichádzajúce len z jednej strany.
Vodiči áut aj autobusov majú na
4
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Študentskej a v križovatkách bez
parkujúcich vozidiel na rozdiel
od pôvodnej situácie oveľa lepší
rozhľad.
Cyklopruh je vždy voľný na
núdzové vybočenie v prípade
prejazdu sanitky či hasičov, čo
zaparkované autá znemožňovali.

Trasa je teraz oveľa bezpečnejšia
nielen pre autá a autobusy, ale
aj pre rodiny s deťmi, ktoré idú
pešo alebo na bicykli. Stovky
cyklistov a kolobežkárov, ktorí
cyklopruhy denne využívajú, by
inak išli po chodníku alebo autom, čo by znamenalo návrat ku
konfliktným situáciám. Trasa je

udalosti
dostatočne široká na bicyklovanie dvoch ľudí vedľa seba, napríklad rodičov s deťmi, čo výrazne
zvyšuje atraktivitu cyklistickej
dopravy. Umožňuje tiež bezpečné predchádzanie pomalších
cyklistov rýchlejšími.
Riešenie zapadá do konceptu
ulice aj z urbanistického hľadiska, ulica je takto krajšia.
Vedenie cyklistov v jednosmerných cyklopruhoch umožňuje
bezproblémové a komfortné
napojenie na zvyšok siete komunikácii vrátane križovatiek alebo
na vedľajšie ulice Spiegelsalu.
Ako ukázal čas, riešenie nespôsobilo žiaden dopravný kolaps.
Situácia v okolitých uliciach sa
zmenila len minimálne a celková
bezpečnosť účastníkov premávky
sa zvýšila skokovo. Mesto aktuálne pripravuje projekty dopravného značenia pre celé územie
Spiegelsalu, pri ktorom budú vytvorené riadne parkovacie miesta,
čím tiež reaguje na zmenu zákona o cestnej premávke súvisiacu
s parkovaním na chodníkoch,
ktorú schválila Národná rada SR,
a zlepšuje vzhľad aj bezpečnosť
ulíc v prospech rezidentov.
Rezidenti majú stále dostatok
priestoru na zaparkovanie na
dvoroch aj v uličnom priestore.
Podľa dopravného prieskumu
realizovaného v rámci plánu
udržateľnej mobility parkovalo až päťdesiatosem percent
prichádzajúcich automobilov
na Študentskej ulici kratšie ako
jednu hodinu, nejde teda o rezidentov. V pešej dostupnosti (na
Hospodárskej ulici) sa, navyše,
nachádza parkovisko s dostatočnou kapacitou.
Existujú názory, že ideálnym
riešením na Študentskej by bolo
viesť cyklotrasu v stredovom páse
zelene. Odborníci majú na to iný
názor.
 Prečo je riešenie v podobe
cyklistickej komunikácie v stredovom páse nesprávne?
Vedenie cyklistov v stredovom
páse medzi dvoma cestami roz-

Takto vyzerala Študentská ešte na začiatku minulého roka. Trúfli by ste si ísť tade na
bicykli?

hodne nepatrí medzi príklady
dobrej cyklistickej infraštruktúry
a v Kodani či iných vyspelých
mestách by sme ho hľadali len
ťažko. Bolo by naivné až hlúpe
snažiť sa vymyslieť unikátne
slovenské riešenie namiesto aplikovania osvedčených princípov
z miest, ktoré sú známe výbornými podmienkami na presun na
bicykli všetkých vekových kategórii a zároveň vysokou bezpečnosťou cestnej premávky.
Zrušenie kolmých prejazdov vozidiel v línii Študentskej by spôsobilo zahltenie a kolaps oboch
križovatiek (s Hospodárskou a J.
Bottu).
Vedenie cyklistov v stredovom
páse je obzvlášť nevhodné pre
ulice, na ktorých sa nachádza
viacero významných zdrojových
a cieľových bodov – práve týmto
je Študentská ulica typická. Každé napájanie sa a odpájanie sa
z takejto cyklotrasy by znamenalo
nutnosť križovať vozovku, čo
znamená riziko stretu. Počet konfliktných bodov by pri stredovom
variante výrazne narástol a bezpečnosť cestnej premávky na ulici
by bola oveľa nižšia.
Vedenie stredom by znížilo komfort všetkým, ktorých cieľ cesty je
na Študentskej ulici – napríklad
študentom škôl, ktorí sú významnou cieľovou skupinou.

Vedenie stredom ulice by zbytočne zlikvidovalo zeleň, ktorá je
v mestách veľmi dôležitá.
Pre ďalšie napojenia cyklotrasy
– jej pokračovania smerom cez
Hospodársku ulicu a na J. Bottu
by vedenie v stredovom páse
znamenalo ďalšie dve konfliktné
miesta navyše.
Podobné riešenia sa v praxi používajú málokedy a tam, kde sú
použité, nefungujú. Príkladom je
aj Trenčianska ulica v Bratislave,
na ktorej sú dopravné nehody
pomerne časté.
„Mesto tvorí všetky svoje projekty
s odborníkmi v danej problematike a posudzujú sa všetky
možnosti. Podsúvaná predstava
vedenia cyklotrasy stredovým
pásom je dávno prekonaná.
Viedla by iba ku komplikáciám
motorovej dopravy v tomto uzle
a k výraznému zvýšeniu nebezpečia pre cyklistov a chodcov,”
hovorí primátor Peter Bročka. „Je
zarážajúce, že si niekto nechce
uvedomiť, že súčasné riešenie
zlepšilo mobilitu a výrazne zvýšilo bezpečnosť pre tisíce áut, stovky autobusov a cyklistov a pre
tisíce detí, študentov a chodcov,
ktorí boli denne v ohrození kvôli
70 vozidlám, ktoré v snahe vodičov neplatiť parkovné blokovali
jazdný pruh.“ 
február 2022
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Veronika Majtánová

Návrh školských obvodov a spádových materských
škôl je prínosom pre deti, rodičov, aj mesto
Poslanci mestského zastupiteľstva budú na zasadnutí v utorok 15. februára 2022 okrem iného
hlasovať aj o návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré by malo do Trnavy po dlhom
čase opäť zaviesť školské obvody a spádové materské školy. Znamená to, že do škôl a škôlok
zriaďovaných mestom budú prioritne prijímané deti, ktoré do nich patria podľa svojho trvalého
bydliska. Mesto Trnava je zriaďovateľom deviatich základných škôl, pre každú z nich by mal byť
určený jeden školský obvod. Prehľad navrhovaných obvodov je zverejnený v návrhu VZN. Zmena
by mala platiť od školského roku 2022/2023.

Dôvodov na toto rozhodnutie
samosprávy je viacero: ide najmä o rovnomernejšie prerozdelenie počtu detí v školách,
upokojenie dopravy v kritických
hodinách dňa a v neposlednom
rade vytváranie vzťahov v rámci
komunity.
„Máme školy, ktoré sú kvôli
rôznym predsudkom a stereotypom zaznávané, a naopak,
niektoré sú dlhodobo veľmi
žiadané a majú extrémne naplnené kapacity. Sú rodičia,
ktorí svoje dieťa dvakrát denne
vozia cez celé mesto, hoci je
v ich okolí rovnako kvalitná
škola. Zavedením školských
obvodov chceme odstrániť tieto

nerovnosti. Každá škola poskytuje rovnocenné vzdelávanie
a prístup, preto za praktickejšie
kritérium považujeme blízkosť
k bydlisku,“ hovorí vedúci odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Trnave
Michal Špernoga.
Mať školu v blízkosti domu je
dnes opomínanou výhodou
pre deti aj ich rodičov. Staršie
deti môžu chodiť do školy aj
zo školy samy – peši, na kolobežke či bicykli. Sú vďaka tomu
samostatnejšie a rodičia šetria
benzín, čas strávený v zápchach
a v neposlednom rade aj životné prostredie, pretože nemusia
voziť deti autom.„Očakávame,

že zavedenie školských obvodov sa o pár rokov premietne
aj do zníženej mobility v meste práve v kritických ranných
a poobedných hodinách,“ dodáva M. Špernoga. „Tento efekt
predpokladáme na základe
údajov, ktoré máme k dispozícii. Vyplýva z nich, že napríklad
trvalé pobyty všetkých žiakov
zo základnej školy na Spartakovskej sa rozprestierajú na celom území Trnavy, čo znamená,
že sem denne dochádzajú deti
zo všetkých kútov mesta. Takto
je to v podstate pri každej škole. Prirodzene, zahusťuje sa tým
doprava a zvyšujú sa emisie, čo
je veľký problém.“ 

Martin Jurčo, foto: archív autora

Ortopéd Ján Valášek sa venoval aj futbalistom,
so Spartakom precestoval celú Európu
Na prelome rokov sme sa rozlúčili s viacerými trnavskými osobnosťami. Zo súčasnosti do histórie
odišli tri osobnosti z medicínskej oblasti. A tie, rovnako ako zástupcov umeleckej obce, pozná
väčšina Trnavčanov. Jedným z nich je Ján Valášek (*5. november 1944 Myjava – †5. december 2021
Trnava), ktorý sa venoval najmä ortopédii a športovému lekárstvu.

Ján Valášek na Myjave vyštudoval základnú školu a gymnázium, a naučil sa hrať na
husliach, ktoré potom mával
vždy pri sebe. V remesle ostal
verný rodinnej tradícii. Keď Ján
doštudoval medicínu na Univerzite Komenského v Bratislave,
do rodiny k otcovi – dentistovi
pribudol ďalší lekár. Na škole
sa špecializoval na detskú pediatriu, no po atestáciách prešiel
na ortopédiu, ktorej sa venoval
väčšinu svojej profesionálnej
6
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kariéry.
Rok po skončení vysokej školy
si zobral za ženu Irenu, s ktorou mali dvoch synov (Tomáša a Mareka, Tomáš je dnes
poslancom NR SR). Prvé roky
ako rodina strávili vo Vyšných
Hágoch, kde Ján pracoval v Národnom ústave tuberkulózy,
pľúcnych chorôb a hrudníkovej
chirurgie. V Tatrách sa nezdržali
dlho. V roku 1974 sa presťahovali do Trnavy, kde Ján pracoval
na poliklinike desať rokov ako

špecialista -ortopéd. Zhruba
rovnako dlhé obdobie pôsobil
ako tímový lekár futbalového
klubu Spartak Trnava, s ktorým
precestoval celú Európu. Druhú
polovicu svojej profesionálnej
kariéry strávil v piešťanských
kúpeľoch. Do tamojšej starostlivosti sa zapísal nielen ako
kúpeľný lekár, ale aj priekopník
niektorých metód v kúpeľnej
starostlivosti.
Keď mu deti podrástli a ich láska
k jachtingu prerástla na serióz-

udalosti
nu športovú kariéru, Ján opustil
Spartak a celá rodina sa obetovala tomuto krásnemu športu.
Celé letá a väčšinu víkendov
strávili na jazerách v Senci či na
pretekoch po Československu
a po svete. Ján sa stal kapitánom jachtárskeho klubu Tatran
Bratislava, šéfom Slovenskej
asociácie lodnej triedy Optimist
a funkcionárom Slovenského
zväzu jachtingu. Nebol len trénerom a manažérom: sám sa dal
na námorný jachting a spolu so
synmi absolvovali viacero regát
a výletov po celom svete. Po
odchode do dôchodku pôsobil
ako posudkový lekár a zriadil si
súkromnú rehabilitačnú prax,
v ktorej pracoval až donedávna, kým ho zdravotné ťažkosti
neprinútili oddychovať. Aj keď
Ján Valášek nebol trnavským
rodákom, s naším mestom ho
spájalo celoživotné puto, veď
v nej strávil vyše 50 rokov. Takto
na svojho otca spomína jeho syn
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Tomáš: „Väčšina dnes dospelých
Trnavčanov jednej generácie
narodených v sedemdesiatych
a osemdesiatych rokoch, mu
doslova prešla rukami v jeho
ordinácii na Kollárovej ulici,
kde vtedy sídlila poliklinika. Ani
nehovorím, že mama učila na
gymnáziu, a takmer všetci uni-

verzitne vzdelaní Trnavčania tej
istej generácie boli jej žiakmi.
Logicky bol otec dlhé roky lekárom na lyžiarskych zájazdoch
trnavského gymnázia. Aj preto
veľa trnavských gymnazistov poznalo môjho otca aj mamu. Navyše, otec mal veľmi silný vzťah
k Spartaku, kde strávil spomínanú dekádu. Prišiel do klubu
krátko po jeho najlepšej ére. Síce
nezažil s ním európske úspechy,
ale mal tú česť robiť s najväčšími
hviezdami tých čias – Karolom
Dobiášom, Ladislavom Kunom
či Jozefom Adamcom, rovnako
aj so silnou generáciou, ktorá
prišla po nich: Peter ´Pico´ Zelenský, Vlasto Opálek či Dušan
Keketi. Pôsobil tiež za trénovania
legendárneho Antona Malatinského po jeho návrate z Viedne.
Mnohí z nich boli osobní kamaráti a rodinní známi. Ako malý
chlapec si pamätám raňajky
u Toni báčiho, či časté návštevy
u Keketiovcov...“ 

Martin Jurčo, foto: archív autora

Súsošie Golgoty už opäť stojí na kalvárii,
obnovené majú byť aj zastavenia krížovej cesty
Päť rokov chýbalo na trnavskej kalvárii súsošie Golgoty, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou.
Kamenné kríže a podstavce, rovnako ako kovové sochy Krista, Panny Márie, sv. Jána Evanjelistu i
dvoch zločincov čakalo náročné reštaurovanie. Dielo vzniklo na začiatku 20. storočia a bolo už vo
veľmi zlom technickom stave. Obnovu financovalo Mesto Trnava a realizovali ju Mgr. art. Tomáš
Kucman a akad. soch. Stanislav Kožela.
Už pred začiatkom prác zistili, že
technologické založenie celého
základu súsošia nebolo kvalitne
urobené, čo spôsobovalo celkové vyklonenie architektúry. Na
obnove tejto časti spolupracoval
odborník na statiku Vladimír
Kohút. V súčasnosti je pôvodný
základ nahradený pilotovaným
armovaným betónovým, ktorý
nakláňanie znemožní. Plastiky
v životnej veľkosti s hmotnosťou
okolo sto kilogramov reštauroval v ateliéri v Stupave Stanislav
Kožela. O oprave súsošia sme sa
rozprávali s reštaurátorom Tomášom Kucmanom.
február 2022
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 Súčasťou trnavskej kalvárie
je štrnásť zastavení krížovej
cesty a výjav Ukrižovania
Krista na Golgote. Vy ste sa
v tejto etape venovali obnove
súsošia Golgoty.
- Pred začatím reštaurovania
bolo súsošie Golgoty v havarijnom stave. Najzávažnejším
poškodením bolo statické narušenie podkladu na východnej
strane spôsobujúce naklonenie
kríža s jedným z lotrov a hrozilo
jeho zrútenie. Z tohto dôvodu
bolo nevyhnutné zdemontovať
súsošie a kamennú architektúru.
Mesto Trnava sa po zhodnotení
tejto situácie rozhodlo nielen pre
demontáž, ale začalo sa s reštaurovaním. Už pri demontáži sa
ukázala táto voľba ako správna.
S najväčšou pravdepodobnosťou sa predišlo oveľa väčšiemu
poškodeniu častí súsošia a kamennej architektúry. Konštrukcia
sôch sa pri minimálnom mechanickom zaťažení ukázala ako
nestabilná a kolabovala. Kovové
tŕne v pätkách krížov stratili približne šesťdesiat až sedemdesiat
percent hmoty, takže ani zďaleka
neplnili svoju funkciu. Hlavne
však, základy zhotovené z nastohovanej pálenej tehly bez spojiva
sa vplyvom erózie rozpadali.
 Čo všetko sa pri reštaurovaní robí? Aká je postupnosť
prác?
- Reštaurovanie pamiatky je
súbor technologických úkonov,
ktorých cieľom je stabilizácia
– záchrana pamiatky, zlepšenie
jej technologických vlastností
a prinavrátenie estetických kvalít.
Jej výsledný výraz závisí aj od
toho, ako bude pamiatka prezentovaná. V zásade sú dva spôsoby
reštaurovania, prvý – muzeálny
(konzervačný) – pamiatka sa
ponecháva vo fragmentálnom
stave a potláčajú sa len výrazne
rušivé defekty. Druhý je rekonštrukčný, po jeho realizácii je
pamiatka reštaurovaná vo svojom dobovom výraze. Nemusí
to byť častokrát primárny výraz,
ale môže to byť výraz z neskorších dobových úprav, najmä ak
8
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je súčasťou „mladšieho celku“.
V prípade Golgoty bola metodicky zvolená koncepcia rekonštrukčná.
 Z akého materiálu je táto
pamiatka? Je to bežný materiál?
- Súsošie Golgoty z kalvárie
v Trnave je svojou materiálovou
skladbou veľmi zriedkavé. Kamenná architektúra je z travertínu a odliatky sôch sú zo zinku.
Ešte som sa s takýmto typom
doteraz nestretol. V prevažnej
väčšine bývajú súsošia Golgoty
z kameňa.
 Prečo trvalo reštaurovanie
pamiatky tak dlho?
- Môže to byť z dvoch dôvodov.
Prvý, veľmi často zásadný, sú
finančné prostriedky. Pri finančne náročnejších reštaurátorských
akciách, môže vlastník rozdeliť
realizáciu na viac etáp, najmä ak
sa snaží priebežne získať časť
financií z grantového systému.
Druhým, zásadným, je technologická náročnosť. Určité procesy
sa nedajú urýchliť ani pri dostatočnom finančnom zabezpečení. Napríklad odstraňovanie
vsiaknutých mastných zvyškov
z kameňa je proces, ktorý je
časovo veľmi náročný. Musia sa
viackrát nanášať a odstraňovať
absorpčné pasty pri dodržaní
technologických prestávok, takže
len táto časť reštaurovania zaberie rádovo týždne až mesiace.
A takýchto časovo náročných
procesov je viac. Môžem ešte
spomenúť zábaly na chemickú
stabilizáciu kameňa, spevnenie
kamennej hmoty organickými
kremičitanmi, čas na vyzretie
tmelov atď.
 Ako sa postupne modernizujú technológie aj v tejto
oblasti?
- Pokiaľ ide o technológie reštaurovania, veľmi sa posunuli. Výrazne stúpla kvalita a sortiment
materiálov používaných pri reštaurovaní. V minulosti niektoré
procesy bolo možné realizovať
len mechanickým spôsobom,
dnes sa dajú vykonať oveľa šetrnejšie za použitia chemických

prípravkov. Týmto spôsobom
sa úbytok pôvodnej hmoty minimalizuje. Vývoj však stále
pokračuje. Už vidíme aj nástup
technológií, ktoré boli v nedávnej
minulosti nepredstaviteľné. Dnes
sa napríklad použitie laseru stáva
súčasťou niektorých častí reštaurátorského procesu. Vnímavé
oko, zručná ruka a výtvarné
cítenie však naďalej zostávajú
nenahraditeľné. Zatiaľ žiadny
stroj nedokáže nahradiť človeka,
preto je v konečnom dôsledku
stále autorom výsledného výrazu
reštaurátor.
 Aká je životnosť úprav po
takejto oprave?
- Životnosť opravy je pri správnej
údržbe minimálne v desiatkach
rokov. V rámci údržby je potrebné priebežne odstraňovať
prípadné drobné poškodenia
a obnovovať konzervačný – hydrofóbny náter povrchu. Čomu sa
však nedá zabrániť je mechanické poškodenie vandalizmom,
ale aj znečistením, napríklad
zvyškami po pálení sviečok,
ktorých mastné zložky je veľmi
zložité z kameňa odstrániť. Nechápem túto nutkavú potrebu
niektorých ľudí zapáliť bezohľadne sviečku či kahanec vždy
a všade, kde sa im to zapáči,
nehľadiac na dôsledky.
 Súsošie je reštaurované. Čo
však krížové zastavenia, ktoré
sú súčasťou kalvárie?
- Jednotlivé zastavenia krížovej
cesty sú tiež v havarijnom stave.
Ich posledná rekonštrukcia, či
skôr neodborná údržba prebehla
pravdepodobne po nežnej revolúcii na začiatku 90. rokov. V súčasnosti sa uskutočňuje ich doplňujúci reštaurátorský výskum
zameraný na reliéfne výjavy jednotlivých zastavení. Na základe
výsledkov výskumu bude následne spracovaný návrh na ich reštaurovanie. Tieto podklady budú
súčasťou projektu revitalizácie
celého areálu Starého cintorína
s kalváriou, ktorá sa pripravuje.
Ak to bude možné, veľmi rád sa
budem podieľať priamo na realizácii. 

história
Henrieta Žažová, Trnavská univerzita, Ústav dejín

Trnavská Kalvária v toku času
Prvá Kalvária v Trnave bola vybudovaná už v 40. rokoch 17.
storočia popri ceste vedúcej z Trnavy do Modranky. Bola to
najstaršia Kalvárska cesta nielen na území Slovenska, ale
v celom Uhorsku a jej stavebníkom bola Spoločnosť Ježišova,
ktorá sa v Trnave po druhýkrát usadila v roku 1615. Tvorilo ju
sedem zastavení a celý cyklus kresťanského symbolu trpiaceho
i triumfujúceho Krista zavŕšila Kaplnka sv. Hrobu.

O storočie neskôr, v roku 1732,
dal miestny farár Juraj Schmith
(farár v rokoch 1730 – 1746)
a od roku 1740 kanonik – kustós
Ostrihomskej kapituly pri lazarete postaviť novú Kalváriu. Podľa
popisu z roku 1823 pozostávala
z veľkého kamenného kríža s tromi kamennými sochami sv. Jána
Evanjelistu, Panny Márie a Márie
Magdalény. Tieto boli umiestnené vyššie na Kalvárskom vrchu,
kým štyri kamenné stĺpy so
sochami anjelov boli situované
nižšie.
Súčasná Kalvária so štrnástimi
murovanými kaplnkami Krížovej
cesty bola vybudovaná v roku
1901 na žiadosť a náklady trnavského mešťana Jozefa Müllera.
Na uskutočnenie svojho úmyslu
sa rozhodol získať mestský pozemok v blízkosti jestvujúceho
Kalvárskeho vrchu postaveného
ešte v roku 1732 pri lazarete.
Budova mestského lazaretu
s Kaplnkou sv. Fabiána a Šebastiána (zničená a úplne asanovaná v polovici 20. storočia),
o ktorom je najstaršia známa
zmienka z roku 1686, stála na
brehu Trnávky. Na prelome 19.
a 20. storočia sa o ošetrovanie
chorých v lazarete starali sestry
Rádu sv. Vincenta z Pauly. V susedstve lazaretu sa nachádzal
tzv. Káčerov majer s najstaršími
objektmi vybudovanými v poslednej štvrtine 18. storočia. Jeho
názov je odvodený od priezviska
majiteľa Henricha Káčera, ktorý
ho vlastnil koncom 19. storočia.
Na začiatku 20. storočia patril
majer armáde, ktorá na východnej strane zriadila cvičisko, tzv.
Execír. V Trnave bola dislokovaná

Súsošie Kristus na Olivovej hore vytvorené
v polovici 17. storočia z prvej Kalvárie
v Trnave a zároveň najstaršej Kalvárie
v Uhorsku. Historická fotografia zo zbierky
Simony Jurčovej.

husárska švadróna cisársko-kráľovskej armády. V súčasnosti je
v areáli sídlo Krajského pamiatkového úradu. Z ďalšej strany
mala novopostavená Kalvárska
cesta susediť s tzv. starým cintorínom, ktorý tu bol zriadený
v roku 1747 po zrušení cintorína
okolo farského Kostola sv. Mikuláša. Pred vchod na cintorín boli
umiestnené dva kamenné stĺpy
so sochami sv. Vendelína a sv.
Leonarda, postavené v roku 1761
a v starostlivosti mesta. Starý
cintorín bol zrušený v roku 1979,
pričom pochovávať sa na ňom
prestalo už v roku 1966. Cintorín
aj lazaret boli ohradené tehlovým
múrom. Za cintorínom bol v roku
1869 vybudovaný cukrovar, ktorý
v roku 1899 vyhorel. V nasledu-

ľudia
a udalosti

 1. 2. 2012 – V Bratislave
umrel prvoligový futbalista,
reprezentant, neskorší tréner a funkcionár LADISLAV
KUNA, hráč Spartaka Trnava,
s ktorým získal 5 majstrovských titulov. Nositeľ Uznania
za zásluhy a reprezentáciu
mesta Trnava (10. výročie).
 4. 2. 1467 – Trnavu navštívil uhorský kráľ MATEJ
KORVÍN, ktorého vojsko niekoľko dní predtým porazilo
bratríkov pri Veľkých Kostoľanoch (555. výročie).
 4. 2. 1947 – V Trnave sa
narodil učiteľ, školský inšpektor, grafik a ilustrátor ŠTEFAN
ZACHAR, absolvent PdFUK
v Trnave a nositeľ Ceny mesta
Trnava za verejnú a pedagogickú činnosť (75. narodeniny).
 6. 2. 1882 – V Trnave sa
narodil hudobný skladateľ
a regenschori v Dóme sv.
Mikuláša VOJTECH MATZENAUER (140. výročie).
 8. 2. 1947 – V Trnave vyšlo
prvé číslo novín s názvom
Trnavský týždeň (75. výročie).
 10. 2. 1812 – V Trnave umrel
organár VALENTÍN ARNOLD,
staviteľ chórového organu
v dnešnej Bazilike sv. Mikuláša,
ktorý je najstarším organom
v Trnave (210. výročie).
 11. 2. 1212 – Pápež INOCENT III. vydal listinu, ktorou potvrdil rozhodnutie
ostrihomského arcibiskupa
o darovaní časti príjmov trnavského Kostola sv. Mikuláša ostrihomskej kapitule.
Táto listina sa považuje za
najstaršiu zachovanú datovanú písomnú správu o Trnave
(810. výročie).
 12. 2. 2012 – V Bratislave
umrela operná speváčka, sólistka Opery SND a národná
február 2022
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Kalvársky vrch s ústrednou skupinou Golgoty a sochami Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu. Historická fotografia zo zbierky Simony Jurčovej.

júcom roku sa začala výstavba
výrobnej budovy a zariadení.
Mesto poskytlo majiteľom cukrovaru, rodine Stummerovcov,
pozemok pri Trstínskej ceste,
čím sa vyriešila doprava po nový
kamenný most a prístupová cesta
do cukrovaru.
Jozef Müller sa vo veci výstavby
novej Kalvárie obrátil na mestské zastupiteľstvo. V roku 1900
požiadal o pozemok, o čom mali
rokovať členovia hospodárskej
komisie za prítomnosti žiadateľa
aj mestského farára Dr. Ignáca
Halmoša (farár v rokoch 1898
– 1916). Trnava bola v uvedenom
období mestom so zriadeným
magistrátom a administratívne
podriadená orgánom Bratislavskej župy. Vlastnú samosprávu
vykonávalo prostredníctvom
mestského zastupiteľstva (tiež
valné zhromaždenie), ktoré malo
zriadené na operatívne riešenie
komisie, napr. hospodársku,
finančnú.
Na zasadnutí zastupiteľstva 23.
októbra 1900 sa zástupcovia
mesta vyjadrili k správe hospodárskej komisie a povolili poskytnúť mestský pozemok na výstavbu Kalvárie za týchto podmienok
(35 členov zastupiteľstva bolo za
a jeden člen bol proti):
1. Podľa predloženého plánu
10
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bude šieste zastavenie („statió“
szobra) na nároží cintorína postavené tak, aby medzi kaplnkou
lazaretu a šiestym zastavením
ostala prístupová cesta široká 5,3
metrov.
2. Dvor lazaretu musí zostať
rovnako široký ako je teraz, teda
stojaca ohrada má zostať nezmenená okrem jednej odchýlky,
a to na rohu pri studni, kde bude
posunutá približne o tri metre
dovnútra a mať oblúkový, polkruhovo zakrivený tvar.
3. Pri lazarete je štepnica (ovocná škôlka) a v celej jej dĺžke,
v jednej línii s ohradou lazaretu,
je možné zabrať kus pozemku
štepnice široký 10 metrov na výstavbu Kalvárskeho vrchu, resp.
cesty okolo tohto vrchu, vďaka
čomu budú Kalvária a kaplnky
umiestnené tak, že nedôjde k výrubu šiestich líp.
4. Kalvársky vrch a kaplnky budú
postavené najmenej vo vzdialenosti 15 metrov od múru Káčeráku (Katscher-féle fal), a tak
nebude nič brániť prejazdu automobilov k hospodárskej budove
Káčeráku.
5. Kaplnky prvého, tretieho
a piateho zastavenia budú rozostavané tak, aby až po ohradu
cintorína viedla prístupová cesta
šírky 5,3 metra. Kaplnky druhého

umelkyňa ELENA KITTNAROVÁ, rodáčka z Trnavy, ktorej
mesto Trnava udelilo roku
1998 Čestné občianstvo (10.
výročie).
 13. 2. 1327 – V Trnave sa
uskutočnilo stretnutie uhorského kráľa KAROLA ROBERTA s českým kráľom JÁNOM
LUXEMBURSKÝM, na ktorom
uzavreli spojenectvo a túto
dohodu spečatili sobášnou
zmluvou svojich detí (695.
výročie).
 14. 2. 1927 – V budove
meštianskej školy v Adalbertíne na Hollého ulici slávnostne
otvorili Verejnú knižnicu mesta Trnavy (95. výročie).
 15. 2. 2017 – V Bratislave
umrel etnológ, odborný publicista, profesor a v rokoch 1999
– 2002 rektor UCM v Trnave
JÁN PODOLÁK, ktorému roku
2016 bolo udelené Čestné
občianstvo Trnavského samosprávneho kraja (5. výročie).
 17. 2. 1942 – V Seredi sa
narodil hudobník LADISLAV
BARTOŠ, gitarista a spevák
trnavskej bigbítovej skupiny
The Breakers, ktorej v roku
2016 udelili Cenu mesta Trnavy (80. narodeniny).
 18. 2. 1637 – Na Trnavskej
univerzite sa uskutočnili prvé
promócie, pri ktorých absolventom filozofickej fakulty
udeľoval akademické hodnosti
rektor Juraj Dobronocký (385.
výročie).
 19. 2. 2021 – V Trnave
umrel hádzanár, tréner a dlhoročný funkcionár hádzanárskeho oddielu Lokomotívy
Trnava ALEXANDER ULAŠIN
(1. výročie).
 20. 2. 1872 – V Trnave
umrel národovec, veršovník
a publicista MARTIN BRANI-

história
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Kaplnky Krížovej cesty 14 zastavení v podobe vstupových ník zoradených v dvoch radoch
– v pravom nepárne, v ľavom párne výjavy (bližšie k potoku). Historická fotografia zo
zbierky Simony Jurčovej.

a štvrtého zastavenia budú lokalizované na cintoríne tak, aby
ich vonkajšia stena bola zarovno
s vonkajším priečelím ohrady
cintorína.
6. Štyri sochy pred horným vstupom do cintorína, resp. Kalvársky
vrch a skupina Ukrižovania budú
odstránené; štyri sochy nech sú
umiestnené okolo novo postavenej Kalvárie alebo na ploche pred
ňou a socha zo súčasnej (v poradí druhej trnavskej) Kalvárie nech
je umiestnená na cintoríne.
7. Všetky náklady týchto prestavieb pôjdu na ťarchu žiadateľa.
Toto rozhodnutie zaslalo zastupiteľstvo na odsúhlasenie
Municipálnemu výboru Bratislavskej župy. Členovia výboru
v decembri 1900 zobrali na vedomie, že predstavitelia trnavskej
samosprávy súhlasili s výstavbou
Kalvárie za uvedených podmienok a na náklady Jozefa Müllera
na mestskom pozemku. Pravdepodobne aj ako istý akt vďaky
za financovanie verejných sakrálnych objektov získal donátor
ďalšie časti pozemku, ktoré mu
boli predané ešte v roku 1878.
Mestské zastupiteľstvo totiž v júni
1901 odsúhlasilo prepis pozemku
pri Bučianskej ceste v roli s názvom „nad Zátvorom“ o rozlohe

524 štvorcových siah v hodnote
209 korún a 60 halierov do vlastníctva veľkostatkárovi Jozefovi
Müllerovi.
O výstavbe novej Kalvárie rozhodovala aj školská komisia Rímskokatolíckej autonómnej cirkevnej obce v Trnave, ktorá v rokoch
1893 – 1950 vykonávala patronátnu činnosť nad mestskou
farnosťou. V novembri 1900 sa
jej členovia dohodli, že skupina
Ukrižovania z pôvodnej Kalvárie,
ktorú je nevyhnutné kvôli výstavbe novej Kalvárie demontovať,
bude osadená na pripojenom
novom pozemku starého cintorína, a to na mieste, ktoré určí
predseda cirkevnej obce, mestský
farár Dr. Halmoš so správcom
cintorína. Nový Kalvársky kopec
mal byť postavený bližšie ku
Káčeráku pri veľkej lipe a kaplnky pozdĺž budovy lazaretu mali
smerovať ku Kalvárskemu kopcu.
Rozostavané mali byť v dvojrade
vo vzdialenosti 15 metrov medzi
jednotlivými kaplnkami a akoby v pokračovaní hlavnej cesty
starého cintorína. Zastavenia
v kaplnkách sa mali začínať pri
budove lazaretu. Na zasadnutie
komisie pre správu cintorína cirkevnej obce vo februári 1901 boli
predložené plány výstavby novej

SLAV TAMAŠKOVIČ, trnavský
mešťan prezývaný „trnavský
Svätopluk“, zakladajúci člen
Matice slovenskej, Tatrína
i Spolku sv. Vojtecha a člen
jeho výboru, zakladateľ slovenskej čitárne v Trnave, kde
je po ňom pomenovaná ulica
(150. výročie).
 20. 2. 1922 – V Topoľčanoch sa narodila klaviristka
a hlasová pedagogička ROZÁLIA ARNOLDOVÁ, dlhoročná
učiteľka a riaditeľka Hudobnej
školy v Trnave, kde aj umrela
a kde jej v marci 2006 bolo
udelené Uznanie za zásluhy
o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy in memoriam (100.
výročie).
 24. 2. 1972 – Bol schválený
Smerný územný plán mesta
Trnavy, ktorý určoval štruktúru
funkčných zón zástavby (50.
výročie).
 25. 2. 1992 – Skupina poslancov SNR predložila návrh
zákona na konštituovanie univerzity v Trnave (30. výročie).
 25. 2. 2002 – V Bratislave
umrel generálmajor ANDREJ
BENKA-RYBÁR, bývalý veliteľ
vojenskej posádky v Trnave,
ktorá sa pod jeho vedením
v auguste 1944 pridala k SNP.
Čestný občan mesta Trnavy
(20. výročie).
 26. 2. 1942 – Vo Vrbovom
sa narodil čestný občan mesta
Trnavy, futbalista, štvornásobný kráľ prvoligových strelcov
a neskorší futbalový tréner
JOZEF ADAMEC, hráč Spartaka
Trnava, s ktorým získal 5 majstrovských titulov (80. výročie).
 27. 2. 1872 – Cisár FRANTIŠEK JOZEF I. podpísal živnostenský zákon, ktorým sa v Rakúsku-Uhorsku zrušili cechy
(150. výročie). 
P.R.
február 2022
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Kalvárie a vydané povolenie na
výstavbu.
V roku 1901 sa v priestore medzi
Káčerovým majerom, lazaretom a starým cintorínom začal
budovať nový Kalvársky kopec
s kaplnkami Krížovej cesty. Prvý
situačný plán bol vyhotovený už
29. októbra 1900, ale zakreslených bolo len šesť kaplniek. Ani
vo februári nasledujúceho roka
nebolo rozhodnuté o umiestnení
zostávajúcich ôsmich kaplniek,
pričom sa malo prihliadať na
fakt, aby jazdectvo v Káčeráku
malo vhodné cvičisko. Z tohto
dôvodu sa celá záležitosť posunula na prerokovanie hospodárskej komisii mestského zastupiteľstva, o čom mali byť upovedomení Jozef Müller i mestský farár
Dr. Ignác Halmoš. O vyznačení
ďalších ôsmich kaplniek sa malo
rozhodnúť na zasadnutí hospodárskej komisie 14. marca 1901.
V tento deň napísal podrobnú
správu o aktuálnom stave výstavby Kalvárie mestský radca Karol
Vrchnovský. Zistil, že Kalvársky
kopec, ako aj väčšina kaplniek,
už boli postavené. Všetkých
štrnásť kaplniek bolo napokon
vztýčených v priestore pôvodne
plánovanom len na stavbu ôsmich kaplniek (nezakreslených
na pláne z roku 1900). Bola
porušená aj jedna z podmienok
mestského zastupiteľstva, keď
Kalvársky vrch bol postavený vo
vzdialenosti iba desať metrov od
Káčeráku na rozdiel od navrhovaných pätnástich metrov. Cesta
k hospodárskej budove Káčeráku
bola tiež užšia.
Na druhý deň, 15. marca 1901,
Dr. Halmoš zaslal list mestskému
zastupiteľstvu, v ktorom odôvodnil zmeny vo výstavbe Kalvárie
oproti pôvodným plánom. Uviedol, že komunikácia medzi potokom a starým cintorínom je príliš
úzka, navyše, breh Trnávky by
bolo potrebné spevniť až v dĺžke
tridsiatich metrov a v šírke dvoch
metrov. Podarilo sa tiež zabrániť vyťatiu drevín chrániacich
a spevňujúcich breh Trnávky, ako
12
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Situačný plán Kalvárie z 15. marca 1901 vyhotovený trnavským staviteľom Jozefom Kadlecom. Zdroj: Štátny archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnavy, Administratívne spisy
1900 – 1918, šk. 4, č. spisu 1562/1900.

aj poškodeniu ohrady cintorína
a rozrušeniu hrobov.
Členovia hospodárskej komisie
si prezreli miesto a považovali
za možné, aby sa vybudovalo
štrnásť kaplniek a nezúžil sa
pritom priestor medzi kaplnkami
určený na prechod vozov. Cvičisko pre husárov sa malo vyčleniť
zo štepnice lazaretu. Neskôr
preto v decembri 1901 rozhodla
hospodárska komisia mestského
zastupiteľstva, že štepnica pri
lazarete sa môže zrušiť, keďže
mestská rada súhlasila s využitím
tohto pozemku sestričkami z lazaretu a premenou na zeleninovú
záhradu za týchto podmienok:
1. stromy budú vyťaté až na jar
1902; 2. zmena využitia tohto pozemku na záhradu sa uskutoční
bez finančného krytia mestom;
3. ohrada zo živého plotu bude
financovaná zo základiny lazaretu; 4. mesto nebude prispievať na
starostlivosť o záhradu, čo bude
v kompetencii sestričiek a ošetrovaných; úžitky zo záhrady budú
výlučne určené pre lazaret.
Kalvária nakoniec zaberala v porovnaní s pôvodným plánom
menší priestor. Nový návrh rozmiestnenia jednotlivých zastavení, datovaný 15. marca 1901, je
signovaný trnavským staviteľom
Jozefom Kadlecom. O päť dní neskôr zastupiteľstvo schválilo nový

plán výstavby Kalvárie, ktorý sa
ešte zaslal na odsúhlasenie Municipálnemu výboru Bratislavskej
župy, a ten zmenu zaregistroval.
Rozhodnutie o schválení nového
plánu výstavby Kalvárie bolo vyvesené aj na úradnej tabuli mesta
od 5. apríla do 7. mája 1901 bez
námietky. Pravdepodobne v tomto období bolo na novú Kalváriu
premiestnené aj súsošie Krista
modliaceho sa na Olivovej hore,
osadené na vysokom pilieri,
pôvodne azda patriace k zastaveniam prvej Kalvárskej cesty do
Modranky.
Dr. Ignác Halmoš pozval členov
zastupiteľstva na vysvätenie novo
postavenej Kalvárie, ktoré sa
malo konať v nedeľu 21. apríla,
štrnásť dní po Veľkej noci, po popoludňajšej bohoslužbe približne
o 15.30 hodine vo farskom kostole v prípade priaznivého počasia.
V uvedený termín 21. apríla
1901 spísal v prítomnosti dvoch
svedkov Jozef Müller zakladaciu
listinu základiny, teda peňažného
fondu na údržbu novej Kalvárie,
tzv. Fundacionálny list v slovenskom jazyku, ktorý obsahuje
nasledujúcich sedem bodov:
1. Jozef Müller odovzdal na večnú fundáciu rímskokatolíckej autonómnej cirkevnej obci v Trnave
svoju roľu rozsahu 8 uhorských
honov ležiacu na poli nazvanú

história
„Na sislovej“, ktorá bude prevedená v gruntovej (pozemkovej)
knihe na cirkevnú obec do fundacionálneho majetku na útraty
Jozefa Müllera.
2. Fundácia sa má viesť pod názvom „Fundácia Jozefa Müllera
na Kalváriu a na Kaplnku v novém Cintoríne“.
3. Za podmienky, že cirkevná
obec príjme fundáciu a povinnosť, že „tak Kaplnku v novem
Cintoríne jako aj Kalváriu so 14
(štrnásť) kaplnkami, s cestou,
so stromami na vždicky bude
svedomite opatrovať, ochraňuvať, reparuvať a v dobrom stave
– jako to povolanie a ciel tichto
dvoch k chvále Ména božého
ustanovených veci a predmetov
žiada – zachovávať a všetke práva zastávať a hájiť.“
4. Keďže roľa prejde nielen do
majetku, ale aj úžitku cirkevnej
obce, tá každý rok v mesiaci
marci okolo sviatku sv. Jozefa
vo farskom kostole pri oltári sv.
Jozefa dá odslúžiť spievanú sv.
omšu, za čo dostane farár 20 korún, kapláni po 10 korún, chorus
10 korún, kostolníci a miništranti
2 koruny.
5. Počas života J. Müllera odovzdá cirkevná obec úžitok z role
J. Müllerovi, ktorý bude roľu obrábať a „reparáciu Kaplnki a Kalvárie snášať“.
6. Jeden exemplár zakladacej
listiny bude uložený na fare.
7. Nech fundácia slúži ku cti
a chvále Mena božieho, k posilneniu a rozšíreniu viery.
Na zadnej strane rukopisu je ceruzkou zápis z pozemkovej knihy
a uvedená hodnota úžitku 129,28
korún. O dva dni neskôr inštruoval farár právnika cirkevnej obce
ohľadom zakladacej listiny novej
fundácie. Vo farskom úrade bola
evidovaná pod č. 162/1901 a určená na údržbu novej cintorínskej kaplnky (na tzv. novom cintoríne na Ulici Terézie Vansovej)
a Kalvárie, sakrálnych objektov
postavených J. Müllerom, ako
i slúženie sv. omší. Uvedená orná
pôda, ktorá slúžila na pokrytie

Vstup na starý cintorín so sochami sv. Leonarda a sv. Vendelína v roku 1961. Zdroj:
zbierka Adriany Švecovej.

výdavkov základiny, bola zapísaná v trnavskej pozemkovej knihe
pod č. 418 riadok A I 7 číslo 1236
ako nehnuteľnosť a po schválení
arcibiskupským úradom, prevodom nehnuteľnosti sa záväzne
potvrdila jej právoplatnosť.
Trnavský mešťan Jozef Müller
z Horného predmestia č. 141 bol
veľmi štedrým podporovateľom
miestnej rímskokatolíckej cirkevnej obce. Z jeho závetu, spísaného 10. apríla 1905, vyplýva,
že okrem spomínanej fundácie
odkázal tisíc korún na údržbu
tzv. špitálskeho Kostola sv. Heleny. Tiež určil sumu dvetisíc korún
ako „základinu nebohého Jozefa
Müllera pre chudobných“. Úroky z tejto sumy sa mali rozdať
každoročne na sviatok sv. Jozefa
ako almužna chudobným. Podľa záznamu umrel Jozef Müller
vo veku 78 rokov na rakovinu
žalúdka o 18.30 hodine 10. júna
1909 v Trnave. Jeho manželka,
Anna Štetinová, bola už nebohá.
V trnavských matrikách krstených z rokov 1828 – 1832 sa
nepodarilo nájsť údaje o Jozefovi
Müllerovi, ktorého rodičmi boli
Ján Müller a Terézia Timčáková.
Pravdepodobne sa nenarodil
v Trnave.
V druhej polovici 20. storočia sa
okolie Kalvárie radikálne zmenilo. Lazaret bol úplne zbúraný
a rozobratý po havárii auta Čer-

venej armády plného nevybuchnutej munície v jeho blízkosti na
jar 1945. Cintorín bol zrušený
v roku 1979 a Rada Mestského
národného výboru v Trnave plánovala po likvidácii náhrobkov,
pomníkov a osemstodvadsiatich
ôsmich hrobov vytvoriť v danom
priestore pás verejnej zelene,
k čomu následne aj došlo.
Na základe datovania rokom
1960 na samotnom reliéfe dvanásteho zastavenia sa usudzuje,
že v danom období sa uskutočnila obnova kaplniek Krížovej
cesty. Upravovalo sa aj okolie
Kalvárie, o čom svedčí korešpondencia Okresného štátneho
konzervátora prírody v Trnave
z apríla 1961 so Záhradníctvom
mesta Brna-Komárov. Konzervátor objednal pyramidálny agátový
strom (Robinia pyramidalis) ako
„náhradný agátový strom štíhly
k trom bratom jak je Kalvária na
vŕšku,“ hoci ho už v minulosti
„dvakrát objednal, ale nezbední chlapci vždy ho poškodzujú
a časom vyhynie“.
V septembri 1961 vandali poškodili štyri zastavenia. Okresné
oddelenie ministerstva vnútra
vyhlásilo pátranie po neznámom
páchateľovi, ktorý „vybil sklo
na 4 štáciách Krížovej cesty na
Kalvárii pri starom cintoríne,
ďalšie štyri kameňmi /fundou/
poškodil“. Miestny farár Ján Mafebruár 2022
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lec (farár v rokoch 1959 – 1972)
žiadal neskôr v roku 1964 od
Odboru školstva a kultúry Okresného národného výboru v Trnave
súhlas s namontovaním ochranného pletiva na všetky zastavenia
„proti poškodeniu skla a obrazov,“ ktoré objednalo v ľudovom
družstve Rozvoj.
Po Novembri ´89 sa obnovila na
Kalvárii tradícia konania pobožností krížovej cesty v pôstnom
období a na Veľký piatok v rámci
veľkonočných sviatkov. K renovácií zastavení trnavskej Kalvárie
došlo v rokoch 1991 – 1992 umeleckopriemyselnou dielňou Jána
Chovana z Banskej Štiavnice,
počas ktorej boli doplnené reliéfy
trinásteho a štrnásteho zastavenia. V nevyhovujúcom stave
sa nachádzali aj kovové plastiky
skupiny Ukrižovanie na Kalvárskom vrchu. Návrh na reštaurovanie pripravil akad. sochár Pavol
Čambál z Konzorcia pre reštaurovanie a obnovu stavebných
a umeleckohistorických pamiatok
ARS ANTIQUA.
Súčasná jednotná podoba parku
vznikla až koncom 20. storočia.
Park pri Kalvárii na severe susedí
so sídlom Krajského pamiatkového úradu, na západe s potokom
Trnávkou, na južnej a východnej
strane ho ohraničuje ulica Pri
Kalvárii, ktorá oddeľuje chátrajúci areál zaniknutého cukrovaru.
Dve lipy veľkolisté, rastúce v parku, boli v roku 1996 zapísané pre
vysoký vek, rozmery a historickú
hodnotu do zoznamu chránených stromov. Areál Kalvárie so
vzácnymi lipami, hrobmi Františka Richarda Osvalda, Martina
Branislava Tamaškoviča, Dominika Nádeničeka a Františka
Vašinu i stĺp so sochou sv. Vendelína boli v roku 2005 zaradené
medzi pamätihodnosti mesta.
Za národnú kultúrnu pamiatku
bola Kalvária s kaplnkami zastavení Krížovej cesty, Golgotou na
umelo vytvorenom návrší a súsoším Kristus na Olivovej hore
vyhlásená až v roku 2016. V tom
roku bola skupina Ukrižovania
14
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Situovanie zachovaných hrobov a chránených líp na mape Parku pri Kalvárii. Zdroj:
https://www.enviroportal.sk/stromy/detail/lipy-pri-kalvarii

demontovaná kvôli reštaurovaniu.
O rok neskôr realizovala Katedra
klasickej archeológie Filozofickej
fakulty Trnavskej univerzity prvú
etapu archeologického výskumu
v Parku pri Kalvárii. Cieľom výskumu bolo prebádať stav zachovania múrov zaniknutých stavieb
lazaretu a lokalizovať južný vstup
do zaniknutého cintorína.
Miesto záhrad mešťanov severného predmestia stredovekého
slobodného kráľovského mesta Trnava, neskôr v novoveku
priestor lazaretu, cintorína a od
roku 1732 aj Kalvárie, v súčasnosti slúži verejnosti ako upravený mestský park na prechádzky
a oddych. Je to významný krajinno-architektonický a historický
priestor v Trnave, ktorý obyvatelia mesta už desaťročia využívajú
na voľnočasové aktivity. 

Zoznam archívnych prameňov
a literatúry
Archív rímskokatolíckeho farského
úradu sv. Mikuláša v Trnave, zbierka
Vizitácie, rok 1823; fond Cirkevná
autonómna obec, agenda rôzna, CO
5, Korešpondencia, rôzne aktá 1901
– 1902; CO 21, Rôzne zmluvy, nájmy,
stavebné práce – štatúty a stanovy
cirkevnej obce; CO 33 a CO 34, Jednacia zápisnica 1900 a 1901; fond Acta
parochialia, AP 42, farské aktá 1959
– 1966.
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
Magistrát mesta Trnavy, Zápisnice zo
zasadnutí valného zhromaždenia a zo
zasadnutí mestskej rady II/203, rok
1900; II/204, rok 1901; Administratívne spisy 1900 – 1918, šk. 4, rok 1900,
č. spisu 1562/1900.
Mestský úrad v Trnave, Matrika zosnulých, rok 1909, zápis č. 236.
ČIČO, M. – KALINOVÁ, M. – PAULUSOVÁ, S. et al. Kalvárie a Krížové cesty
na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový
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Jakob Friedrich Ludovici a jeho právnické dielo

Jakob Friedrich Ludovici bol v 17. a 18. storočí známym nemeckým právnikom a jeho diela sa
používali aj na našom území. Narodil sa 19. septembra 1671 vo Wachholzhagene pri Treptowe an
der Rega (dnes Trzebiatów, Poľsko) a zomrel 14. decembra 1723 v nemeckom Gießene.

Jakob Friedrich sa narodil v spomínanej obci Wachholzhagen vo
vtedajšom Východnom Pomoransku, kde jeho otec Jacob Ludovici (1630 – 1703) pôsobil ako
kazateľ. Ten sa neskôr stal prepoštom a pastorom v Jacobshagene, no čoskoro toto miesto
stratil a v roku 1696 odišiel do
Pagenkopfu, aby tam opäť pôsobil ako kazateľ. Ludoviciho
starý otec z otcovej strany Georg
Ludovici bol tiež kazateľom,
konkrétne vo Werbene. Mladý
Jakob Friedrich od roku 1688
navštevoval kolégium Groeningianum v Stargarde v Západnom
Pomoransku a následne v roku
1690 sa zapísal na univerzitu
v Königsbergu na štúdium práva. V roku 1692 sa vrátil do Stargardu, kde absolvoval päťročnú
právnickú stáž pod vedením
právnika Nitzena.
V roku 1697 sa rozhodol začať
svoju univerzitnú kariéru na
novozaloženej univerzite v Halle.
Predsedami tamojšej právnickej
fakulty boli Stryk pre praktické
právo, Brunnemann pre nemecké ústavné právo, Ludewig pre
feudálne právo a Böhmer pre
kanonické právo. Tento krok
sa ukázal byť pre Ludoviciho
správnym, keďže akademickí
funkcionári ho vrelo privítali
a povzbudzovali. Medzi najväčších podporovateľov patrili
najmä právnik Stryk a filológ
Christoph Cellarius. V roku 1702
sa Ludovici oženil s Cellariovou
dcérou a z manželstva vzišli
dvaja synovia a tri dcéry. Hoci
v počiatkoch svojej kariéry musel Jakob Friedrich bojovať so
zlými životnými podmienkami,
po získaní pedagogickej licencie
sa mu čoskoro podarilo získať
pevné miesto lektora. Hneď na
začiatku svojej akademickej ka-

riéry obhajoval polemiku Christiana Thomasia. V roku 1711 sa
stal profesorom práva a v roku
1716 radcom v Halle. Napísal
množstvo právnických učebníc,
ktoré vychádzali vo vysokých
nákladoch. V roku 1721 odišiel
do Gießenu ako profesor práva
a stal sa tam prorektorom univerzity.
V decembri 1723 utrpel záchvat
slabosti, ktorý bol sprevádzaný
veľkými ťažkosťami s prehĺtaním, dýchavičnosťou a zimnicou, čo viedlo nasledujúci deň
k jeho smrti. Mal 52 rokov a tri
mesiace.
Spomedzi Ludoviciho bohatého
autorského právnického diela
môžeme spomenúť Untersuchung des Indifferentismi Religionum (1700), Collegium juris
Feudalis (Zeitler, Halle und Magdeburg, 1712) či Sachsenspiegel
(Halle, 1720). V historickej knižnici Západoslovenského múzea
v Trnave sa nachádza jeho tlač
Doctrina Pandectarum ex ipsis
fontibus legum Romanarum

depromta et usui fori accommodata (Halle, 1755). Túto knihu
rímskeho práva dopĺňa kratšie
pojednanie o histórii rímskeho
práva Historia Pandectarum
od právnika Johanna Jakoba
Wissenbacha. Z nášho vydania
z roku 1755 je vo svetových historických knižniciach známych
iba desať exemplárov. Múzeum
túto vzácnu tlač získalo akvizíciou prostredníctvom dotácie
z Fondu na podporu umenia
a vlastného spolufinancovania.
Malá, no objemná kniha má
spolu 1 127 strán a obsahuje
frontispis, jednoduché iniciály,
vlysy a vinety. 
Zdroje:
JUGLER, Johann Friedrich. 1773. Beyträge zur juristischen Biographie. 1.
zväzok, 1. časť. Leipzig : Heins, 1773.
Pierer’s Universal-Lexikon. 1860. 10.
zväzok. Altenburg, 1860.
VON DREYHAUPT, Johann Christoph.
1755. Ausführliche diplomatisch-historische Beschreibung des Saal-Kreyses. 2. zväzok. Halle : Waisenhaus,
1755.
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Dobový zdroj informácií – Adresár mesta Trnavy
Internet je dnes už neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Potrebujete remeselníka? Hľadáte
nejaký tovar? Potrebujete informácie k akejkoľvek inštitúcii? Prehliadač vám zaručene pomôže.
Pred sto rokmi mali Trnavčania adresár.
Adresár mesta Trnavy, ktorý vyšiel po vzniku Československa,
nebol úplnou novinkou na trhu.
Na konci 19. storočia a začiatku
20. storočia (ešte za monarchie)
vychádzal pravidelne Trnavský
kalendár (Nagyszombati naptár)
vydávaný Žigmundom Winterom,
ktorý pravidelne každý rok obsahoval aktuálne informácie. Práve
preto si ho už koncom predchádzajúceho roka objednalo veľa
Trnavčanov a podnikatelia tam
chceli mať reklamu. Vydavateľ
mal teda nielen pokryté náklady, ale i zaručený zisk. Prvá
a podstatná časť kalendára bola
venovaná informáciám k danému roku a kalendáru, v ktorom

bol pri dátumoch aj priestor na
stručné poznámky majiteľov
brožúrky. Nasledovali informácie
o mestskom zastupiteľstve, verejných i cirkevných inštitúciách,
spolkoch, adresár remeselníkov
a obchodníkov radený abecedne
po zamestnaniach a súpis majiteľov domov. Záver patril reklamám.

Podobnú štruktúru, ale už bez
kalendára, prevzal po prevrate
(1918) aj Adresár mesta Trnavy.
Adresáre tohto typu vydali v medzivojnovom období aj v iných
mestách (Bratislava, Košice).
Adresár mesta Trnavy je praktická
menšia brožúrka (12 x 16,7 cm),
ktorá má 108 číslovaných strán
a 36 strán reklamy. Na titulke je

graficky riešený obrázok mestskej
veže a priľahlých domov. Zostavil
a vydal ho Gustáv Adolf Bežo.
Pochádza zo začiatku dvadsiatych rokov 20. storočia, ale nie je
datovaný. Pravdepodobne vyšiel
v roku 19211. Jednou z indícií k tomuto datovaniu je aj informácia
v úvode, že miesto mešťanostu
bolo vtedy neobsadené, čo bolo

1 LAŠÁN, Ľudovít. 1969. Mesto Trnava a jeho samospráva 1918 – 1938. Obzor Bratislava, 1969, s. 58.
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však takmer dva roky.2 Adresár
poskytuje základné údaje o správe mesta, o štátnych, civilných,
cirkevných, školských a verejných
inštitúciách, o vojenských úradoch a ústavoch, o finančných
ústavoch, obsahuje súpis časopisov vychádzajúcich v Trnave,
zoznam veľkopriemyselných podnikov, veľkoobchodov a veľkostatkov, zoznam spolkov. Najobsiahlejšiu časť tvorí súpis majiteľov
domov po uliciach a súpis obchodníkov, remeselníkov, lekárov
a pravotárov v meste. V závere
je 36 strán s graficky riešenými
dvojstránkovými (3), celostránkovými (20) a polstránkovými (20)
reklamami živnostníkov alebo
inštitúcií, ktorí si predplatili reklamné miesto u vydavateľa.
Medzi reklamami nachádzame
i niekoľko takých, ktoré neboli doteraz v Trnave zachytené.
Ako úplná informačná novinka
je reklama na požičovňu filmov
spolupracujúcu s ďalšími distribučnými firmami. La Tricolore
bola filmová výrobná a distribučná spoločnosť založená
v januári 1919, ktorá sa po r.
1921 sústredila na distribúciu
a požičiavanie filmov.3 Spočiatku
mala francúzsko-české vedenie
a požičiavala najmä francúzske,
americké, talianske, španielske
a ruské filmy. Léon Gaumont patrí
k zakladateľom kinematografie,
spoločnosť Gaumont otvorila
v r. 1910 v Paríži vtedy najväčšie
kino na svete. Podľa tejto reklamy v adresári vieme, že v Trnave
existovala pobočka požičovne filmov, ktorá zabezpečovala distribúciu filmov z oboch spoločností
do kín. Sídlila na Masarykovej ul.
16, v dome, ktorý bol vtedy zároveň sídlom Trnavskej I. banky, úč.
spol. (dnes je dom v rekonštrukcii, známy bol v minulosti svojím
kníhkupectvom a Klubom K vo
dvore). V adresári sú evidované
dve trnavské kiná, kde sa filmy

v ten rok premietali – Bio Invalid
na Masarykovej ulici 4 a Filípkovo

2 Jozef Slezák sa vzdal funkcie starostu v marci 1920, do funkcie ako zástupca bol 1. 4. 1920 menovaný vtedajší miestostarosta Jozef Holovič a nový starosta Juraj Vyskočil prevzal úrad v decembri 1922. In: ref.1, s. 100 – 104.
3 KALAŠOVÁ Marcela. 2006. Stella a.s. (La Trocolore) 1926 – 1955, Inventář. Národní filmový archiv, 2006. [online][ [cit.
2022-01-22]. Dostupné na internete: <https://nfa.cz/wp-content/uploads/2014/12/Stella-a.s.-La-Tricolore.pdf>
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kino Urania v budove mestského
divadla.5
Staviteľská firma Pittel & Braussewetter mala v Trnave pobočku
ešte za monarchie, keď zabezpečovala výstavbu továrne Coburg.
V tridsiatych rokoch 20. storočia
sídlila na Kollárovej ulici. Na reklame z adresára vidíme, že jej sídlo
bolo v roku 1921 na Halenárskej
ulici. V adresári sú však reklamy
ďalších podnikateľov v stavebníctve (Funk a Wilfert), či iné firmy
súvisiace so stavebnou činnosťou
– tehelne (Heinrich Diamant, Mittáček a nástupca Jurkovič), výrobcovia dlaždíc, strešnej krytiny,
kachlí, tovaru z keramiky a pod.
(Teuffel, Jindrich Diamant), podnik
na zriadenie studní, vodovodov,
WC a kanalizácie (Celestin) a pod.
Mestské parné kúpele boli v Trnave slávnostne otvorené v roku 1931
ako novostavba. Však už predtým
v Trnave fungoval okrem dvoch
židovských kúpeľov aj parný
kúpeľ súkromníka Šlapanského.
V zápisniciach zo zasadnutí Rady
mesta sa v roku 1920 nachádza
Žiadosť o povolenie novostavby
na Kollárovej 12 – 14, podľa ktorej
tam chce majiteľ Johann Šlapanský zriadiť parnú kúpeľňu.6 Podľa
reklamy v adresári sa mu to aj podarilo a už v r. 1921 prevádzkoval
A. Šlapanský Prvý trnavský parný
a vaňový kúpeľ na Kollárovej ceste
13 – 14.7
Géza Bruckmayer, majiteľ obchodu s miešaným tovarom (predtým
s koloniálnym tovarom) s obchodom na Masarykovej ulici (dnes
dom U Jozefa) vybral do reklamy
„k letnej sezóne“ len čiastkovú ponuku svojho obchodu zameranú
na farby, laky a chemikálie, hoci
predával aj potraviny, liehoviny,
minerálky, kávu a pod. Z jednej
z reklám sa dozvedáme o pôsobe-

ní Západoslovenskej informačnej
kancelárie Vít Nezbeda a spol. na

4 Kino Apollo Fridricha Matznera prevzal v auguste 1920 Spolok invalidov a premenoval ho na Bio Invalid
5 Kino Urania fungovalo krátko, v septembri 1920 riešila mestská rada licenciu pre
Františka Filípka a v polovici roka 1921 už jeho dlžobu.
6 Štátny archív v Trnave. Mesto Trnava, Zápisnice rady mesta II/223, uznesenie
362/1920
7 Nevieme, ako dlho fungoval tento Šlapanského kúpeľ, v Almanachu mesta Trnavy z r. 1926 sa už neuvádza medzi
kúpeľmi.

18

Novinky z radnice

história
Štefánikovej ulici (dom na konci
ulice, dnes banka), reklama uvádza podrobný výpis ponúkaných
činností tejto firmy.
Adresárov vyšlo v Trnave v medzivojnovom období viacero
a s rôznymi názvami. Známejšie
sú ešte Almanach mesta Trnavy
z r. 1926, Adresár trnavského
a hlohoveckého okresu z r. 1930,
či Adresár mesta Trnavy a okolia
z r. 1934.8 Neboli úplne rovnaké
v systéme informácií, napríklad
do toho z roku 1930 sa nezmestil
súpis majiteľov domov, ale zasa
obsahuje základné informácie
o obciach okresov Trnava a Hlo-

hovec, ako i súpis živnostníkov
a remeselníkov v nich. Ak Trnavčania nenašli medzi reklamami
to, čo potrebovali, v podrobnejšom súpise určite našli mená
a adresy väčšiny tých, ktorí
prevádzkovali v Trnave nejaký obchod, živnosť, remeslo
a pod. Adresáre sú aj dnes pre
bádateľov dobrým prvotným
informačným zdrojom, no informácie v nich nájdené treba ďalej
overovať v iných archívnych dokumentoch. Predsa len sú vydavateľskou a reklamnou aktivitou
a obsahujú aj drobné chyby
v zápisoch mien, a tiež zoznamy

nemusia byť úplné.
Adresár mesta Trnavy z r. 1921
ponúkol Západoslovenskému
múzeu súkromný darca z Čiech,
ktorého predok si brožúrku opatroval z čias, keď pracoval v Trnave.
Jeho meno je tam dokonca aj uvedené. Po sto rokoch, v posledných
dňoch roku 2021, sa teda knižka
dostala naspäť do Trnavy a po
spracovaní bude k dispozícii používateľom na prezenčné štúdium
v odbornej knižnici Západoslovenského múzea v Trnave, prípadne aj v digitalizovanej podobe. 

Redakcia NzR, Peter Getting

Vyspelá spoločnosť dokáže hľadieť na osobnosti
svojich dejín kriticky a uznať ich morálne zlyhania
Tento rok na jar si pripomenieme 80 rokov od začiatku jednej
z najhanebnejších udalostí
v našej novodobej histórii. Začali sa deportácie obyvateľstva
(najmä židovského pôvodu)
do koncentračných táborov. Aj
z Trnavy bolo organizovaných
niekoľko transportov. Na našich stránkach sme už počas
uplynulého obdobia publikovali
seriál Veroniky Slnekovej-Plesníkovej o osudoch Židov v Trnave, ktorý mal u čitateľov veľký ohlas. Stojí za zamyslenie,
že tejto téme sa dovtedy nik
v našom meste nevenoval, hoci
sa v poprevratových 90. rokoch
20. storočia vracali na scénu
mnohé udalosti a osobnosti.
Možno vtedy, keď sme sa ešte
tešili zo znovunadobudnutej
slobody, stačil na ich glorifikáciu fakt, že v časoch socializmu
boli zakázané a zamlčiavané.

Po rokoch sa však objavujú nové
skutočnosti, ktoré tento pohľad
relativizujú. Výsledky výskumov
a hľadania súvislostí prichádzajú
najmä od odbornej verejnosti. Preto sa už prehodnocoval pohľad na
mnohé osobnosti (napr. v Ružomberku odstránili tabuľu farárovi Jánovi Ferenčíkovi, v Nitre veliteľovi

Jánovi Šmigovskému, diskutovalo
sa o oprávnení pomenovania ulice
po Štefanovi Mnoheľovi v Poprade
a pod.). V 90. rokoch sme sa snažili vysporiadať najmä s predchádzajúcou ideológiou. No akoby sa
zabudlo, že aj pred rokom 1948
vládla na Slovensku jedna z ideológií, na ktorú nemáme byť prečo
hrdí.
Takéto osobnosti vyhľadáva
a publicisticky spracováva aj
novinár Peter Getting. Od roku
2001 pôsobí ako publicista, ktorého hlavnou oblasťou záujmu
sú kultúra, história, nacionalizmus a ekológia. Venoval sa
aj osobnosti Andreja Šubíka-Žarnova, ktorý má aj trnavský
kontext. „S jeho menom som sa
stretol už dávnejšie pri výskume
holokaustu, konkrétne zápisníc
Štátnej rady, kde sa okrem iného
prerokovávali technické detaily
holokaustu. Básnik tam figuroval
pod svojim civilným menom Šubík a pamätám si, že mi to meno
bolo povedomé a následne som
si ho spojil s básnikom píšucim
pod pseudonymom Žarnov. Bolo
pre mňa dosť prekvapivé, že
okrem vysokých štátnych úradníkov a politikov sa aj tento básnik
zúčastnil príprav holokaustu,“

Žarnov-Šubík pri vymenovaní za prednostu
VII. odd. na Hlavnom veliteľstve Hlinkovej
gardy. Zdroj Nový svet 23 1942

hovorí Peter Getting a pripomína,
že nielen Šubík má takýto životný
príbeh. Skôr je problém, že sa
niektoré časti ich aktivít účelovo zamlčiavajú, iné preceňujú.
Samozrejme, vďaka nekritickým
obdivovateľom. „Podobných príbehov je však oveľa viac. Bolo by
naivné myslieť si, že genocídu by
zvládlo realizovať pár fanatických
gardistov. Naopak, neslobodné
režimy potrebujú vždy aj podporu intelektuálov a umelcov,
ktorými zaštiťujú svoje zločinné
skutky. Osobne sa ako publicista
zaoberám fenoménom takzvanej
február 2022
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Článok je v zmysle dohody
s redakciou denníka SME
dostupný len v tlačenom vydaní

história
Erika Juríková, Trnavská univerzita, Katedra klasických jazykov
Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity LXVI.

Rakúšan Wilhelm Jenamy a jeho oslava
Už od čias založenia najväčšej
knižnice v starovekovom svete
v Alexandrii na začiatku 3. storočia pred Kristom sa stali tieto
inštitúcie centrom vzdelania,
múdrosti a dostupných informácií zo všetkých vedeckých
odborov. Otvorenie knižnice bolo
vždy veľkolepou udalosťou, ktorej význam zväčšovala prítomnosť
najváženejších politikov, umelcov
a vedcov tej doby. Nie inak to
bolo aj v Trnave, keď v roku 1761
otvorili novú univerzitnú sálu.
Pri tejto príležitosti vyšla neveľká
tlač, v ktorej autor zhrnul význam
vedy a poznania pre ľudstvo, ale
zároveň vyzdvihol fakt, že napriek nepriazni doby i finančným
problémom sa podarilo v meste
aj vďaka Trnavčanom tento stánok
múdrosti vybudovať.
Autorom, ktorý sa podujal osláviť
v krátkom príležitostnom texte
výnimočnú udalosť, bol rakúsky
jezuita a pedagóg Wilhelm (Guilielmus) Jenamy, u nás takmer
úplne neznámy spisovateľ. Počas
svojej cesty po jezuitských vzdelávacích inštitúciách, ktorú uskutočnil podľa rádového zvyku, strávil
v Trnave len pomerne krátky čas.
Jenamy sa narodil 7. apríla 1726
vo Viedni a už ako šestnásťročný
vstúpil do Spoločnosti Ježišovej.
V tomto meste získal doktorát
z filozofie a teológie a ďalšie štúdium absolvoval na jezuitských
univerzitách v Štajerskom Hradci
a v Löbene. Po ich skončení pedagogicky pôsobil v Trnave, kde
vyučoval rétoriku. V roku 1766
ho predstavení poslali do Štajerského Hradca, aby zoznamoval
študentov s etikou a nakoniec
vyučoval filozofiu v Linzi. Zomrel
5. januára 1784 vo veku päťdesiatsedem rokov vo Viedni (niektorí
autori uvádzajú Štajerský Hradec).
Okrem neho bol členom Spoločnosti Ježišovej aj jeho mladší brat
Gervasius, ktorý ho prežil o dvad-

saťdva rokov (1730 – 1806).
Jenamy sa profiloval ako autor
liturgických a náboženských
spisov, napísal ich takmer dve
desiatky. Venoval sa aj duchovnej
poézii a jeho hymny vyšli zväčša
v jezuitskej tlačiarni v Štajerskom
Hradci. V Trnave publikoval okrem
spomenutého príležitostného textu
náboženskú publikáciu Dies Dominica (1755), v ktorej sa zameral
na význam nedele pre katolícku
cirkev a veriacich.
V nasledujúcich riadkoch sa už
budeme venovať útlemu spisu
s názvom Panegyricus occasione
novae Academici Societatis Jesu
Tyrnaviae Collegii Bibliothecae
concinnatus a P. Guilielmo Jenamy
in eadem universitate eloquentiae
professore anno Domini MDCCLXI. tj. Oslavný text napísaný pri
príležitosti novej akademickej
knižnice trnavského jezuitského
kolégia pátrom Wilhelmom Jenamym, profesorom rečníctva na tej
istej univerzite, v roku 1761. Celé
prozaické dielko, ktoré má formu
reči, nemá rozsah väčší ako tridsať strán a vyšlo pravdepodobne
ako príležitostná tlač v malom
náklade. Usudzujeme tak podľa
toho, že jeho dostupnosť v súčasných historických knižných zbierkach je minimálna, podľa záznamov sa na Slovensku vyskytuje len
jeden exemplár, a to v Univerzitnej
knižnici v Bratislave.
Hneď na začiatku Jenamy čitateľovi vysvetľuje, aký veľký a podstatný význam majú knižnice pre
ľudstvo a spomína tie najväčšie
v dovtedajšej histórii národov.
Okrem už spomenutej alexandrijskej knižnice, je to veľká a bohatá
knižnica vo Florencii či na univerzite v Paríži. Z nášho územia
udáva za najvýznamnejšiu knižnú
zbierku tú, ktorá bola súčasťou
Akadémie Istropolitany, prvej
univerzitnej inštitúcie v Uhorsku
založenej kráľom Matejom Kor-

vínom v Bratislave. Zároveň prízvukuje, že všetky knižnice môžu
existovať len vďaka veľkorysým
zakladateľom a mecénom, ktorí
ich podporujú. Ako najštedrejšieho z panovníkov označuje cisára
Rudolfa II., známeho podporovateľa vedcov a umelcov, na ktorého
dvore žili krátky čas aj Tycho de
Brahe či Giordano Bruno.
V reči sa Jenamy často obracia
priamo na prítomných a podľa
titulov, ktorými ich oslovuje, si
môžeme domyslieť, že na otvorení sa zúčastnili vysokí štátni
univerzitní i cirkevní predstavitelia
vrátane samotného ostrihomského
arcibiskupa. Žiada ich o podporu
a pochopenie a dúfa v ich kladný
vzťah k novovybudovanej inštitúcii.
Ďalej nasleduje súpis dovtedajších
knihovníkov, ako i významných
autorov z trnavského akademického prostredia, ktorých kariéra
sa začínala práve pri knihách vo
funkcii knihovníkov či pomocných
knihovníkov. Okrem iného sa
dozvedáme, že samotný Wilhelm
pomocným knihovníkom v Trnave
bol. A práve v poslednej časti diela
sa prejavili jeho knihovnícke skúfebruár 2022
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senosti, keď podrobne rozpisuje,
ako sa knihy v knižnici delia, do
akých skupín sú zaradené ktoré
vedné odbory a dokonca vymenúva najvzácnejšie rukopisy vo vlastníctve knižnice. Takže jeho reč vo
vydanej forme mohla byť zároveň
použitá ako krátky sprievodca po
knižničnom fonde.
A na záver odcitujem v slovenskom preklade úryvok, ktorý som
vybrala práve pre jeho neustálu
aktuálnosť – autor sa v nej prihovára práve novo otvorenej knižnici:
„A nakoniec Ty, naša najdrahšia
knižnica knižníc, viem, že to bolo

náročné a nákladné dielo, pokiaľ
si vzhliadla svetlo sveta. Držíš
a ochraňuješ knihy, si vľúdna
a ústretová k profesorom a študentom, znášaš nemiestne žarty
študentskej obce i to, že nie vždy
s Tvojimi knihami zaobchádzajú
vhodne. Stráž zväzky napísané
rukou najučenejších, najváženejších a najvytríbenejších autorov!
Buď našou podporou, odolaj času
i nepriazni doby a tiež hrubosti
pier niektorých autorov, buď milá
k vzdelaným, na ozdobu vlasti,
Trnavy i Trnavčanov! 

Literatúra:
Guilielmus Jenamy: Panegyricus occasione novae Academici Societatis Jesu
Tyrnaviae Collegii Bibliothecae concinnatus. Tyrnaviae 1761.
Agáta Klimeková a kol.: Bibliografia
územne slovacikálnych tlačí 18. storočia. III. Martin: SNK 2008.
Súťažná otázka:
V ktorom roku bola v Trnave otvorená
nová jezuitská univerzitná knižnica?
Správne odpovede zasielajte do 20.
februára 2022 na adresu: Katedra klasických jazykov, Trnavská univerzita,
Filozofická fakulta, Hornopotočná 23, 918
43 Trnava alebo emailom na klasjaz@truni.sk. Z účastníkov súťaže vyžrebujeme
jedného, ktorý získa knižnú cenu.

Mgr. Ján Schultz, spolužiak z XI. B Trnavského gymnázia, dirigent a hudobný publicista

Quo vadis, pán magister?

In memoriam Marián Bulla 1939 – 2021
Elegán, člen basovej skupiny Slovenského filharmonického zboru, dirigent a hudobný publicista
mal na túto otázku nepreberné množstvo odpovedí. Všetky ale mali ako spoločného menovateľa
hudbu. Pána magistra bolo možné totiž najčastejšie zastihnúť na ceste do Slovenskej filharmónie
buď na zborovú skúšku, resp. večerný koncert zboru. Okrem toho často nahrával v Slovenskom
rozhlase buď so Slovenským filharmonickým zborom, resp. ako člen vokálneho okteta Octet Singers, alebo ako člen Slovenských madrigalistov. Podobne sme ho mohli stretnúť cestou do Slovenskej hudobnej únie či Hudobného fondu na schôdzku muzikológov.
Cíferský rodák a čestný občan
obce Cífer, Marián Bulla, pochádzal z rodiny kantora a zbormajstra Daniela Bullu, ktorý sa po
úmrtí M. Schneidera-Trnavského
stal regenschorim v Dóme sv. Mikuláša v Trnave. Za hudbou išiel
Marián po maturite na Vysokú
školu do Bratislavy, kde vyštudoval
v r. 1960 na Katedre hudobnej výchovy pod vedením prof. Eugena
Suchoňa. Dirigentské predpoklady
si overoval na zbormajstrovských
kurzoch u prof. Strelca a prof.
Haluzického. Dôverný vzťah otca
k M. Schneiderovi-Trnavskému mu
umožnil uľahčiť vývoj hudobného
smerovania absolvovaním konzultácii u „uja Mikuláša“.
Vokálna hudba sa stala jeho osudom. Prvým speváckym postom
bolo pôsobenie vo Vojenskom
umeleckom súbore v Bratislave.
Potom sa jeho domovom stala
Slovenská filharmónia. Počas štyridsaťjedenročnej umeleckej činnosti v SFZ mal možnosť naštudovať obrovský repertoár oratoriálnej i kantátovej literatúry pod
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Novinky z radnice

vedením svetových špičkových
umelcov a predniesť ho na domácich i svetových pódiách. Na
tomto mieste by bolo potrebné
spomenúť jeho osobitný záujem
a príspevok k rozvoju chrámovej
hudby na Slovensku, determinovaný domácim prostredím. Po
presťahovaní rodiny v r. 1951 do
Trnavy sa blízke kontakty otca
s hudobným skladateľom Trnavským znásobili prostredníctvom
Cirkevného hudobného spolku
sv. Mikuláša. Tu sa talentovaný
Marián v rokoch 1956 – 1981
uplatnil dirigentsky aj sólisticky
a päť rokov zastával funkciu regenschoriho. Po presťahovaní do
Bratislavy pokračoval v aktívnom
pestovaní chrámovej hudby na
chóre v „Trojičke“ (Chrám sv. Jána
z Mathy) ako dirigent a sólista.
Medzi jeho najvýznamnejšie
aktivity patrí naštudovanie omší
Palestrínu, Haydna, Mozarta,
Schuberta, Beliczaya, Liszta,
Brucknera a diela milovaného
majstra M. Schneidera-Trnavského Missa Ssmi Cordis Jesu, Missa

pastoralis Alma nox, Jubilate Deo
a iné. V 80. rokoch viackrát uviedol Českú vianočnú omšu Jakuba
Jána Rybu za sólistickej spolupráce Miroslava Dvorského a Petra
Mikuláša.
Okrem vlastnej speváckej koncertnej činnosti sa pravidelne
venoval publikovaniu na stránkach odbornej tlače. Prispieval aj
do Kultúry a života Trnavy. Bol aj
členom prípravného výboru, keď
sa kodifikoval festival Trnavská
hudobná jar M. Schneidera-Trnavského. Nebola mu cudzia ani
kompozičná činnosť. Jeho Cíferská rapsódia pre sláčiky a klavír
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odznela na hudobnom festivale
v jeho rodisku v podaní Dámskeho komorného orchestra (dirigentka Elena Šárayová-Kováčová,
klavír Nataša Kurilová). Veľkolepé
výkony SFZ na domácich a svetových pódiách ho naučili prijímať často búrlivé a dlhotrvajúce
ovácie. Za liturgickými výkonmi
v chráme však potlesk bodku

nedáva. O to viacej uznania si
zasluhuje jeho nezištná aktivita
na poli obhajoby ozajstného majestátu sakrálnej hudby sólovým
spevom alebo dirigentskou taktovkou najmä v časoch komunistického temna.
Vstup elegantného osemdesiatnika
Mariána do galérie nesmrteľných
bol nečakaný a šokujúci. Spôsobil

ho súčasný najpopulárnejší aranžér
Covid 19. Tento výrobca najnemožnejších partitúr, kde má každý hlas
predpísané tacet, definitívne umlčal
umelca belcanta v obore basso profondo Mariána BULLU 11. decembra
AD 2021.
Milý Marián – nota z cíferskej partitúry – dobre si trénoval! Tam, v CIVILIZÁCII LÁSKY, sa iba spieva. 

PhDr. Ľubica Malá, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

95 rokov sme tu pre vás

Pod týmto centrálnym mottom pripravila Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v roku 2022 oslavu
svojho významného jubilea. Pred 95 rokmi – 14. februára 1927 – začala svoju činnosť prvá verejná
knižnica na území mesta Trnavy, ktorú považujeme za jej predchodkyňu.

Už v prvej polovici 19. storočia
v Trnave existovala čitáreň, ktorú zriadil vo svojom hostinci na
Františkánskej ulici národný buditeľ Martin Branislav Tamaškovič
(v roku 1838). Neskôr, v roku 1886,
bola v Trnave otvorená Verejná
mestská knižnica, ktorú založil
Bratislavský maďarský vzdelávací
spolok. Legislatívny základ pre
vznik knižnice ako inštitúcie však
vznikol až po roku 1919, keď bol
prijatý zákon o verejných knižniciach. Trnava sa však na vznik
knižnice pripravovala veľmi dlho,
celých osem rokov. V zápisniciach
z rokovaní mesta čítame, že v roku
1921 mesto Trnava prijalo do funkcie knihovníka Ferka Urbánka, ale
bez konkrétnej pracovnej náplne.
Ten bez pracovných výsledkov
v roku 1923 zo služieb mesta
odišiel. V Adalbertíne sa však nachádzalo dedičstvo Bratislavského
maďarského všeobecnovzdelávacieho spolku, Verejnej mestskej
knižnice Chlapčenskej meštianky,
ktoré čakalo na svoje ďalšie využitie. Maďarské knihy boli vyradené
a ich časť bola ponúknutá Spolku
sv. Vojtecha, ďalšiu časť prevzal
archív mesta Trnava. V roku 1924
priznala mestská rada ročnú odmenu 100 Kčs školníkovi v Adalbertíne Júliusovi Takácsovi za zametanie knižnice a ukladanie kníh.
Na základe zákona č. 430/1919
Zb., ktorý usmerňoval budovanie
knižníc, vznikla v Trnave na zasadnutí zastupiteľského zboru 2. mája

1925 osemčlenná knižničná rada.
Zo zastupiteľského zboru v nej
boli: Karol Schramm, Dr. František
Thomsa, Ľudovít Bartek a Viktor Jesenský. Táto rada dva roky
pripravovala otvorenie knižnice
– prebrala miestnosti v Adalbertíne, zabezpečila prostredníctvom
stolára Pavla Havlíka vnútorné
zariadenie knižnice, ale keď v roku
1925 prišla pozvánka do Banskej
Bystrice na knihovnícky kurz,
Trnava ešte nemala koho vyslať.
Stále nebolo vytvorené miesto
knihovníka. Verejnosť sa však dožadovala knižnice. Knižničná rada
preto dostala 10 000 Kčs na nákup
kníh a v roku 1926 rada mesta
Trnavy konečne vypísala súbeh pre
trnavských učiteľov na obsadenie
miesta mestského knihovníka
s platom 300 Kčs mesačne.
12. februára 1927 bol vymenovaný za knihovníka odborný učiteľ
Eugen Rott (nar. 2. 9. 1898) a 14.
februára bola knižnica slávnostne
otvorená. Rott hneď absolvoval
trojtýždenný knihovnícky kurz
v Liptovskom Mikuláši, odkiaľ sa
vrátil s titulom štátneho knihovníka.
Prvá verejná knižnica mesta Trnavy začala písať svoju históriu.
Od začiatku svojej existencie zápasila s nedostatkom finančných
prostriedkov, mesto neposkytovalo
dostatok peňazí na nákup kníh
a ani priestory neboli postačujúce.
Už v roku 1931 však trnavská knižnica vykazovala najviac čitateľov

na Slovensku (1433).
Od roku 1939, keď sa novým
knihovníkom stal Karol Gara, bol
rozšírený výpožičný čas knižnice. Poskytovala služby denne od
17. do 20. hodiny okrem soboty,
nedele a sviatkov v dvoch oddeleniach – slovenskom a nemeckom.
Najčítanejším autorom bol Jozef
Nižňánsky a z cudzích autorov
Karl May. V správe sa píše: „Dobrodružná četba je väčšinou čítanie ľahké, ktoré dovolí čitateľovi
zabudnúť na každodenné strasti
a prenáša čitateľa do prostredia
vyhovujúceho túžbam čitateľovým,
lebo dobrodružstvo je od nepamäti
zakorenené v ľudskom srdci. Preto
80 percent čitateľov si pýta knihy
dobrodružné.“
Počas druhej svetovej vojny v roku
1943 sa knihovníkom stal Jozef
Mazúr. Knižničná rada sa v tomto
období snažila získať vhodnejšie
priestory pre knižnicu, vojnové
udalosti však priniesli opak a pri
prechode frontu bola knižnica
vážne poškodená. Po vojne sa
postupne činnosť prevádzky obnovila a ustanovila sa nová knižničná
rada. V roku 1948 mala knižnica
už 6 322 zväzkov kníh. Po Víťaznom Februári sa z fondu knižnice
začali vyraďovať knihy zo „závadným“ obsahom a začalo sa s nákupom kníh marxisticko-leninskej
literatúry.
30. apríla 1952 v zmysle vyhlášky
Ministerstva informácií č. 186/50
a obežníka Povereníctva informácií
február 2022
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č. 246/51 Rada Okresného národného výboru v Trnave rozhodnutím č. 246/51 zriadila Okresnú
ľudovú knižnicu v Trnave. Knihy
verejnej knižnice odovzdal Jozef
Mazúr zástupcom ONV Trnava
– knihovníčke Elene Žabkovej
a knižničnému inšpektorovi Jozefovi Mončekovi. Zároveň sa knižnica presťahovala do budovy bývalej
Hospodárskej banky, kde dostala
tri miestnosti. Krásna historická
budova je odvtedy sídlom knižnice. Budovu projektoval nestor slovenskej architektúry Michal Milan
Harminc pre potreby Hospodárskej
banky. Objekt v tvare písmena „U“
s prevládajúcimi neobarokovými
prvkami, motívom rizalitov a manzardovými strechami je ozdobou
pešej zóny krajského mesta Trnavy. Impozantná vstupná brána,
dlažba, schodisko so zábradlím sú
pôvodné zachované prvky, ktoré
návštevníkom knižnice vyše 60
rokov pripomínajú tvorbu tohto
architekta. Vo vstupnom vestibule
nájdeme čierno-biely mozaikový
štítok s Harmincovým menom
a secesný včelí úľ na stenách vo
vstupnej hale – detaily potvrdzujúce precíznosť a tvorivosť projektanta, ktorý touto stavbou završuje
svoje prvé obdobie ukotvené v historizme. Od roku 2013 je objekt
zapísaný v Zozname kultúrnych
pamiatok SR.
Od roku 1953 sa priestory budovy
postupne zapĺňali knižničnými
fondami vtedajšej Okresnej knižnice. V tomto roku nadobudol
platnosť nový štatút knižnice
a vedúcim knihovníkom sa stal
Jozef Monček. Okrem požičiavania
kníh sa začali robiť aj nástenky,
bleskovky, výstavky a aj besedy
o knihách.
V rokoch 1954 – 1957 bola riaditeľkou Sidónia Langová. Vznikol
samostatný úsek literatúry pre deti
a mládež a zrušil sa viazaný výber
kníh, čo znamenalo, že knihy si
návštevník mohol vyberať sám.
V rokoch 1957 – 1961 pôsobila
vo funkcii riaditeľky Kvetoslava
Kollárová. Prijatím zákona č. 53/
1959 o jednotnej sústave knižníc
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sa vytvorila platforma pre vznik
moderného knihovníctva, začal sa
spracovávať menný katalóg, dokončoval sa názvový a pripravoval
sa systematický, začala sa rozvíjať
metodická činnosť.
V rokoch 1961 – 1962 viedol knižnicu Eduard Horváth, v rokoch
1962 – 1970 Eulália Laščeková,
pod ktorej vedením získala knižnica Čestné uznanie Ministerstva
školstva a kultúry a titul Vzorná
ľudová knižnica. V knižnici bolo
v tom čase registrovaných 4 715
čitateľov, čo bolo 15,2 % z počtu
obyvateľov, ktorí zrealizovali 120
tisíc výpožičiek. Napriek tomu, že
veľká pozornosť sa venovala téme
komunistickej strany, knižnica pozývala na besedy aj renomovaných
spisovateľov – Ľuda Zúbka, Dominika Tatarku, Vladimíra Mináča a i.
V roku 1968 sa budova „banky“
stala vlastníctvom knižnice. Práca
sa postupne sprofesionalizovala,
pracovníci knižnice začali vytvárať
personálne bibliografie, spracovávať regionálne bibliografie, rozšírili
sa služby i výpožičný čas pre verejnosť, zvýšila sa odborná úroveň
práce. Oddelenie metodiky poskytovalo poradenstvo pre 488 knižníc
v okrese Trnava.
V roku 1971 bola krátko riaditeľkou
Kveta Horváthová, v nasledujúcom
roku 1972 bola do funkcie riaditeľky Okresnej ľudovej knižnice
v Trnave vymenovaná PhDr. Janka
Ághová, absolventka Katedry knihovedy a vedeckých informácií
FFUK Bratislava, osobnosť, ktorá
významne ovplyvnila smerovanie
nielen okresnej knižnice, ale aj
knihovníctva v celoslovenskom
kontexte. Knižnica v tomto období
evidovala 8 865 čitateľov, 299 883
výpožičiek, mesačne sa vydávala
Regionálna bibliografia článkov
z novín a časopisov, informácia
o nových knihách vo fondoch
a Metodický poradca. Budovali
sa katalógy, ale tiež sa vyraďovali
„nežiaduce“ tituly, ktoré až do
roku 1990 čakali v pivnici knižnice
uchránené pred zošrotovaním na
svoj návrat späť do regálov.
Od roku 1973 sa zaviedlo ústred-

né doplňovanie fondov ľudových
knižníc v okrese Trnava, ktoré
realizovalo metodické oddelenie.
Rozšírila sa činnosť knižnice, zvýšil sa počet čitateľov, rozšírila sa
publikačná činnosť, autorských
besied sa zúčastňovali významné osobnosti literárneho života
– Klára Jarunková, Vincent Šikula,
Ján Šimonovič, Vojtech Mihalkovič, Ľubomír Feldek, Milan Rúfus
a mnohí ďalší. Knihovníčka Judita
Zelmanová významne skvalitnila
prácu s detskými čitateľmi.
Od roku 1983 začala knižnica
spolupracovať s Tlačiarňou a knižnicou v Levoči a začala požičiavať
zvukové knihy slabozrakým a nevidiacim občanom. V roku 1992
pribudlo v pobočke Linčianska
hudobné oddelenie knižnice.
Trend rozvoja činnosti okresnej
knižnice pokračoval aj v nasledujúcom období, čo súviselo s rozvojom knižničnej a informačnej vedy
a knižničnej praxe na Slovensku.
Do knižnice prichádzali odborne
vzdelaní knihovníci, ktorí zvyšovali
úroveň poskytovaných služieb
čitateľom.
November 1989 priniesol demokratické zmeny aj do života
knižníc na Slovensku. Stali sa
apolitickými inštitúciami. Uvoľnila
sa tzv. prohibičná literatúra zo
sedemdesiatych rokov. Na knižný
trh sa dostali dovtedy nedostupné knihy, a to nielen beletria, ale
aj odborná a populárno-náučná
literatúra, o ktorú mali čitatelia
veľký záujem.
K 1. januáru 1991 bola Okresná
knižnica v Trnave delimitovaná
z Okresného národného výboru pod Ministerstvo kultúry SR.
V knižnici vtedy pracovalo 49
zamestnancov, mala 10 279 registrovaných čitateľov a knižničný
fond tvorilo 248 099 knižničných
jednotiek. Z oddelenia politickej
literatúry a oddelenia náučnej literatúry sa vytvorilo oddelenie odbornej literatúry, vzniklo oddelenie
beletrie a zriadila sa čitáreň novín
a časopisov a študovne. Postupne
sa zvyšovala návštevnosť, k čomu
prispelo aj organizovanie kultúr-

história
no-spoločenských podujatí k jubileám významných slovenských
literátov nielen v priestoroch
knižnice, ale aj mimo – v Divadle
Jána Palárika v Trnave.
V knižnici bola v spolupráci
s Pomocnou školou (dnes Spojená škola) na Čajkovského ulici
v Trnave v roku 1993 zriadená
herňa pre postihnuté deti s cieľom využiť možnosti knižnice
a pomôcť pri výuke, výchove
a sociálnej integrácii hendikepovaných detí. Knižnica rozvíjala
spoluprácu aj s ostatnými školami, s mestskou samosprávou,
pokračovalo sa v automatizácii
knižničných činností.
Po krátkom období straty právnej
subjektivity v roku 1996 nový
zriaďovateľ Krajský úrad v Trnave od 1. januára 1997 poveril
knižnicu vykonávaním funkcie
krajskej, okresnej a mestskej
knižnice. Knižnica dostala názov
Krajská štátna knižnica Juraja
Fándlyho v Trnave.
V roku 2001 po tridsaťročnom
pôsobení odišla na zaslúžený
odpočinok dlhoročná riaditeľka
PhDr. Janka Ághová. Od 1. januára 2002 bola poverená riadením
a 1. júla 2003 riadne vymenovaná do funkcie riaditeľky knižnice
PhDr. Emília Díteová.
Od 1. apríla 2002 sa v súlade so
zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce
a vyššie územné celky zriaďovateľom knižnice stal Trnavský samosprávny kraj. Knižnica sa stala
regionálnou verejnou knižnicou
s názvom Knižnica Juraja Fándlyho
v Trnave.
Naďalej sa rozširovali a skvalitňovali služby. Sprístupnil sa internet
pre verejnosť, vytvorila sa študovňa
periodík, vzniklo Kontaktné informačné miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR a knižnica sa stala
partnerskou knižnicou Kancelárie
Národnej rady SR. Do prevádzky sa
uviedla webová stránka s on-line
katalógom, zaviedla sa bezplatná
registrácia detí do 15 rokov, ukončila sa automatizácia.

V roku 2006 mala knižnica 12 320
registrovaných používateľov, vo
fonde 244 522 knižničných jednotiek a evidovali sme 468 tisíc výpožičiek. V tom roku zorganizovala
knižnica v spolupráci s mestom
Trnava po prvýkrát výnimočné
podujatie – Libriádu – Knižný salón Trnava, ktorý navštívilo tritisíc
návštevníkov.
V roku 2008 vystriedala na poste
riaditeľky PhDr. Emíliu Díteovú
Mgr. Lívia Koleková. Počas jej pôsobenia sa zrealizovalo viacero investičných akcií. V priebehu niekoľkých rokov bola zrekonštruovaná
strecha knižnice, odvlhčená budova, vymenené okná a dvere, zrekonštruované vykurovanie. Objekt
zároveň získal novú fasádu a stal sa
architektonickou perlou pešej zóny
mesta Trnava. Postupne bol obnovovaný aj interiér knižnice, v čom
sa pokračuje aj v súčasnosti. V roku
2019 bola z prostriedkov Fondu na
podporu umenia otvorená nová
študovňa regionálnej literatúry,
s finančnou podporou Ministerstva
kultúry SR boli obnovené vnútorné
zábradlia a renovované vstupné
dvere do budovy.
V roku 2019 vystriedal Mgr. Líviu Kolekovú vo funkcii riaditeľa
Ing. Pavol Tomašovič, dlhoročný
hovorca Mesta Trnavy, spisovateľ
a novinár. V roku 2020 s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia sa podarilo zrekonštruovať herňu v oddelení pre
deti a v spolupráci s fi. Amazon
pribudla do knižnice Kindlotéka.
Rok 2021 sa niesol v znamení
rekonštrukcie študovne odbornej
literatúry.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je v súčasnosti najväčšou
verejnou knižnicou v kraji, ktorá
poskytovaním knižnično-informačných služieb napomáha
uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby používateľov
a podporuje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť,
tvorivý osobný rozvoj a jazykovú
rozmanitosť. Plní zároveň funkciu
mestskej knižnice. Ako regionálna

knižnica spracúva a sprístupňuje
súbežnú regionálnu bibliografiu, poskytuje metodickú pomoc
obecným, školským a mestským
knižniciam a v rámci svojej krajskej pôsobnosti usmerňuje regionálne knižnice v kraji. Knižnica
má pobočku na Tulipáne a na
Prednádraží, detašovaným pracoviskom v Dome hudby Mikuláša
Schneidera Trnavského je hudobné oddelenie knižnice.
Dnes Knižnica Juraja Fándlyho
v Trnave ponúka takmer 215 000
kníh, hudobnín, zvukových, audiovizuálnych a elektronických
dokumentov. Informácie o dokumentoch vo fonde knižnice je
možné získať v on-line katalógu.
Knižnica registruje každý rok
takmer 10 tisíc používateľov rôznych vekových skupín a viac ako
130 tisíc návštevníkov. Virtuálne
navštívi knižnicu a jej katalóg ročne takmer 300 tisíc návštevníkov.
Okrem poskytovania výpožičných
služieb sprostredkúva požičiavanie dokumentov z iných knižníc,
slabozrakým, nevidiacim a inak
zdravotne postihnutým požičiava
zvukové knihy, poskytuje informácie o trnavskom regióne, jeho
histórii a živote a prístup na verejný internet.
Záujemcom tiež poskytuje špeciálne informácie z oblasti duševného
a priemyselného vlastníctva a špeciálne informácie z fondov Parlamentnej knižnice NR SR.
Pre širokú verejnosť a záujmové
komunity pripravuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia
– stretnutia s tvorcami kníh, spisovateľmi, básnikmi, prekladateľmi,
ilustrátormi, pre deti a mládež
programy na podporu čítania,
vyučovacie hodiny informačnej,
literárnej a hudobnej výchovy
v knižnici, besedy a prezentácie,
tvorivé dielne a pod. 
Zdroje:
MV SR, Štátny archív v Trnave, archívny
fond Verejnej knižnice mesta Trnavy
1927 – 1951
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 1927
– 2007. Zborník príspevkov k 80. výročiu knižnice. Trnava, AData, 2007.
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Lucia Duchoňová, Západoslovenské múzeum v Trnave

Neznáma omša Mikuláša Schneidera Trnavského

K dôležitej prezentačnej aktivite fondovej inštitúcie spravujúcej hudobné pamiatky je oživovanie hudby.
V roku 140. výročia narodenia velikána slovenskej hudobnej scény získalo Západoslovenské múzeum
v Trnave ako správca pozostalosti Mikuláša Schneidera Trnavského finančnú dotáciu Fondu na
podporu umenia MK SR na inštrumentáciu jeho neznámej omše Missa solemnis (Tyrnaviensis) in C.
V skladateľovom diele vyvrcholil
vývoj predkoncilovej tvorby duchovnej hudby na Slovensku, a
preto je potrebné túto časť spoznávať. K závažnými patria cyklické
vokálno-inštrumentálne skladby na
text omšového ordinária komponované pre veľké obsadenie (miešaný
zbor, sóla, veľký orchester, organ),
cez ne sa prejavuje skladateľov
umelecký a duchovný potenciál.
Z počtu takmer štyridsiatich omšových diel (aj requiem) je desať
kompozícií, ktoré zamýšľal pre
veľké obsadenie, dosiaľ je šesť
nahraných na zvukové nosiče.
Úplne neznáma omša je Missa
solemnis (Tyrnaviensis) in C, ktorú
začal komponovať v roku 1899, neskôr jej priradil opusové č. 1 a priebežné záznamy z nej sú z rokov
1912 – 1930. Inštrumentácia bola
však vyhotovená iba v časti Kyrie a
začiatku Gloria. Počas etapy príprav na pripomenutie 140. výročia

narodenia skladateľa odporúčala
muzikologička a znalkyňa Schneiderovho diela Edita Bugalová, ktorá
je zároveň odbornou garantkou
projektu, siahnuť po tomto neznámom diele s cieľom perspektívne
ho naštudovať a uviesť. V pozostalosti sa nachádzalo viacero záznamov v rôznych signatúrach, čo
vyžadovalo absolvovať výskumnú
etapu. Po predbežnom zhodnotení stavu zachovaných autografov
zostala nedokončená inštrumentácia diela, na dopracovanie ktorej
Edita Bugalová odporúčala hudobnú skladateľku Oľgu Kroupovú,
najmä z dôvodu jej osobnostnej
kompatibility v duchovno-hudobno-liturgickom nastavení. Projekt
má nesporný prínos vo vedecko-výskumnej aj umeleckej oblasti.
Posunie úroveň poznania kompozičnej práce skladateľa (vývoj myslenia v priebehu troch desaťročí) a
zároveň obohatí portfólio poznania

hudobnej tvorby slovenských skladateľov prvej polovice 20. storočia.
Vďaka finančnej podpore FPU
MK SR Západoslovenské múzeum prispeje k sprístupňovaniu a
spoznávaniu umeleckého odkazu
skladateľa. Náhľad upravenej časti
omše Missa solemnis (Tirnaviensis) in C bude sprístupnený v notografickom prepise a vo formáte
PDF na webstránke Západoslovenského múzea. Súčasťou prezentácie notografického výstupu bude aj
prezentácia informácií o autorovi a
skúmanom pramennom materiáli,
procese jeho kompletizácie aj priebehu spracovania inštrumentácie.
V budúcom roku je v spolupráci s
Trnavským osvetovým strediskom
plánovaná realizácia koncertu,
ambíciou ktorého je neznámou
omšou Missa solemnis (Tirnaviensis) in C sprostredkovať umelecký
zážitok širokému spektru poslucháčov. 

Miroslava Kuracinová Valová

Monológy a dialógy ako podstata divadla

V sobotu 15. januára 2022 sa konečne konala už dvakrát odložená premiéra hry Monológy a dialógy. Libreto, hudba, réžia: Andrej Kalinka; dramaturgia, asistent réžie: Milan Kozánek; scéna, objekty, kostýmy: Markéta Plachá; realizácia objektov: Anna Mihoková, Jozef Kurinec, Ivan Martinka;
svetelný dizajn: Michaela Pavelková; zvukový dizajn: Tomáš Vtípil. Účinkujú: Martin Hronský,
Tomáš Mosný.

Divadlo o divadle, dráma vyskladaná z prvkov divadla, bod, línia
a plocha na naklonenej rovine.
To je veľmi stručný náhľad na hru
Monológy a dialógy, ktorá je pre
„zriaďované divadlo“, akým je aj
Divadlo Jána Palárika v Trnave,
netypickým počinom od prípravy
až po realizáciu. Je to hra vznikajúca v procese, ktorý sa vinou
pandémie natiahol až na jeden
rok. Autorom je režisér Andrej Kalinka, ktorý ju pripravoval v spolupráci s Milanom Kozánkom
a s vybranými hercami Martinom
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Hronským a Tomášom Mosným.
Andrej Kalinka už režíroval v DJP
podobne experimentálnu hru
s názvom Temperamenty, ktorá sa
zameriavala na podstatu človeka
v jednotlivých charakteroch protagonistov. Hra Monológy a dialógy
však ide hlbšie, či skôr vyššie
– nie k ľudskému egu, ale ku
kultúre, ktorá ho presahuje a mení – k divadlu, k jeho dejinám,
vyjadrovaniu, kóduje a dekóduje
viaceré jeho prvky, hrá sa so scénou a perspektívou...
Inšpirácia štruktúrou javov divadla je v práci tvorcov neprehliadnuteľná, divadelné predstavenie
Monológy a dialógy deštruuje
a zároveň analyzuje jednotlivé
zložky divadla, rozoberá ich
a skladá, napr. keď používa fragmenty antickej sochy (či rovno
drámy?) ako časti kostýmu, ktorý
si obaja herci pripínajú na telo
koženými remienkami. Klame
nás pohybom, svetlom a tieňom, obrazom aj zvukom, aby
dosiahla moment prekvapenia,
aha-efekt umocnený vibráciami,
kadenciami a súznejúcimi replikami (napr. dvoch rozdielnych
prekladov Shakespearových
slov o hereckej práci). Na scéne
nedochádza k žiadnej agresii,
napriek tomu ju cítime, keď
z reproduktorov počujeme, ako

sa scéna plní ľuďmi alebo sa
približujú vojenské čižmy a ich
pochodovanie usmerňujú ženské povely. (Hudobná nahrávka
vznikla v spolupráci so študentmi Ateliéru fyzického divadla
Janáčkovej akadémie múzických
umení v Brne.) Sami na sebe pozorujeme, skúmame či analyzujeme, ako na nás vplývajú, teda
psychologicky pôsobia jednotlivé
javy divadla, v čom je „tá“ dráma
a v čom je vtip, čo nás „vyťahuje“ z komfortnej zóny a čo
nás do nej zase vtláča jemným
(re)sentimentom (šepkanie slov
o písaní listu – kedy ste to naposledy fakt robili?). A naozaj stačí
kus červenej plastovej plachty
na to, aby sme vedeli prečítať, že
postava na scéne zomiera v kaluži krvi?
V najnovšej premiére DJP nečakajte dej a v ňom expozíciu, kolíziu, krízu, peripetiu a katastrofu.
Nechajte sa však uniesť rečou
divadla, v ktorej monológy a dialógy tvoria len malú časť jeho
prehovoru. Všetko okolo nás sú
slová, ktorými zároveň formujeme svet okolo seba. Rozoznávame opozitá (mäkkosť a tvrdosť,
svetlo a tmu, šepoty a výkriky
a mnohé iné), fragmenty (tela,
scény, stien), vzťahy medzi prvkami systému jazyka divadla

a fonémy (jednotlivé hlásky/
prvky slov), málokedy sme však
priamo na ne takí sústredení
ako v Monológoch a dialógoch.
Tentoraz si však môžeme dopriať
ten luxus – iba sa pozerať a pozorovať sami seba, svoje reakcie. Hodinu a pol sa dívame na
logicky nelogický svet divadla,
prekvapujúci pohyb, miznutie
a vynáranie, psychologické pôsobenie čiary (v podstate palice
s dvomi koncami), repetitívnosť
(opakovanie viet a replík)...
Predstavenie je náročné aj pre
samotných protagonistov, v istom zmysle vlastne spolutvorcov
inscenácie, ktorých práca sa
blíži fyzickému divadlu. Neprezliekajú sa do role postavy, ale
„fungujú“ ako ona, stávajú sa
ňou, postava ich pohlcuje. Jej
akciou a vôľou sa mení scéna,
kulisa, pribúdajú rekvizity, „nič“
sa mení v „niečo“, a to „niečo“
má potenciál priviesť nás k zamysleniu sa nad úlohou divadla, tohto „prešpekulovaného“
a žiadaného „klamstva“ v našom živote. Po dlhšej vynútenej
„pauze od inštitucionalizovanej
kultúry“ nadobúdajú naše otázky o potrebe živej kultúry novú
naliehavosť. A od ich zodpovedania záleží, kam bude smerovať celá naša spoločnosť. 

PhDr. Ľubica Malá, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Knižnica pripravuje k jubileu nové aktivity
Pred 95 rokmi – 14. februára 1927 – bola v budove Adalbertína slávnostne otvorená prvá verejná
knižnica mesta Trnava. Na jej činnosť do dnešných dní nadväzuje Knižnica Juraja Fándlyho, ktorá
si zároveň pripomína v roku 2022 aj 70. výročie založenia Okresnej ľudovej knižnice v Trnave.
Pracovníci Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave pripravili pri tejto príležitosti sériu aktivít a podujatí,
ktorými chcú kultúrnej verejnosti pripomenúť, že knižnica na pôde mesta Trnava funguje nepretržite už 95 rokov. Medzi darčekmi k jubileu nájdeme nové služby a aj nové aktivity.
Pod názvom KNIHY AŽ K VÁM
DOMOV sa skrýva nová služba,
prostredníctvom ktorej bude
knižnica doručovať knihy imobilným čitateľom až do ich domácností. Jedinou podmienkou je, že
žiadateľ musí byť z Trnavy a musí
byť registrovaným čitateľom.
Od januára umožňuje knižnica
platbu za knižničné poplatky aj

prostredníctvom platobného terminálu a čitatelia, ktorí navštívia
v tomto roku knižnicu, si môžu
odniesť domov malý darček
v podobe magnetickej záložky do
knihy.
Od januára slúži čitateľom aj
nová študovňa odbornej literatúry, ktorá je ďalším darom pre
návštevníkov knižnice.

Keďže pracovníci knižnice chcú
akcentovať vo verejnosti dátum
vzniku knižnice (14. február
1927), po celý rok bude vždy 14.
deň v mesiaci knižnica poskytovať záujemcom REGISTRÁCIU
ZDARMA.
Knihovníci pripravili tiež množstvo podujatí, ktorými si chcú
okrúhle jubileum pripomenúť.
február 2022
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V oddelení pre deti to bude pravidelný MAMA KLUB, ktorý prinesie
nielen podujatia pre deti, ale aj
programy pre ich mamičky či
oteckov – rady z oblasti výživy,
detského lekárstva, ekológie či
psychológie. Naďalej bude pravidelne pokračovať Tínedžerské
stretko pre mladých čitateľských
fanúšikov. Pre tých starších
ponúkne knižnica nový cyklus
O knihe pri káve – čitateľský klub
slúžiaci na výmenu názorov a tríbenie čitateľského vkusu. Oddelenie odbornej literatúry pripravuje cyklus komunitných stretnutí
s bylinkárkou, historikom a tiež
cestovateľom. Pokračovať budú
stretnutia nadšencov Trnavskej
poetiky a milovníkov poézie a tr-

navských lokálpatriotov iste poteší podujatie Narodení v jednom
roku, venované Miroslavovi Válkovi, ktorého 95. narodeniny si
tiež v roku 2022 pripomenieme.
S Martinom Jurčom, redaktorom
RTVS budú pokračovať Rozhovory z knižnice – na rôzne zaujímavé témy. Osvedčené formáty
Ako na tablet či mobilný telefón
pre seniorov, Tréningy pamäti,
tvorivé dielne, besedy, burzy
kníh, školenia pre študentov, ale
aj posedenia pri scrabble budú
pokračovať naďalej. Pre mladých
literátov je pripravená literárna
súťaž pod názvom Literárny salón
a pre mladých kreatívnych čitateľov súťaž Vytvor vlastný komiks. Chýbať nebudú ani výstavy

v knižnici a realizovať sa bude aj
pilotný projekt Putovná knižnica, ktorý prinesie nové knihy do
jednotlivých obecných knižníc
v okresoch Trnava, Hlohovec
a Piešťany. Návštevníci webového
sídla knižnice si budú môcť počas roka pravidelne čítať aj príspevky v rámci seriálu Z histórie
knižnice. Novým formátom bude
aj cyklus vzdelávacích stretnutí
mladých čitateľov v oblasti nových technológií, kde sa účastníci
budú môcť učiť programovať.
Hlavná oslava jubilea 95 rokov
knižnice je naplánovaná na jeseň v podobe galaprogramu pod
názvom Sme tu pre vás spojeného s otvorením novej Letnej
čitárne. 

Jaroslav Lieskovský

Štvornásobný kráľ ligových kanonierov mal
vo futbalových kopačkách strelecký dynamit
Vrbovský rodák Jozef Adamec, vicemajster sveta z Čile 1962, prišiel na tento svet pred osemdesiatimi rokmi
Novembrové Novinky z radnice si
pripomenuli nedožité 90. narodeniny trnavskej brankárskej legendy Imricha Stachu a v tomto čísle
venujeme pozornosť jeho spoluhráčovi, o desať rokov mladšiemu
útočníkovi Jozefovi Adamcovi
(nar. 26. februára 1942).
Slávny rodák z Vrbového si zahral
majstrovstvá sveta v Čile 1962 (2.
miesto!) a Mexiku 1970. V prvom
prípade letel za more ako hráč
pražskej Dukly, kam narukoval
na dvojročnú základnú vojenskú
službu po úspešnom trnavskom
období. Adamec si však striebornú medailu z vrcholného šampionátu celej planéty v šesťdesiatom
druhom roku nepriniesol. „Získalo ich iba našich jedenásť finalistov rozhodujúceho zápasu proti
Brazílčanom a tréner Vytlačil,”
vysvetlila ľavá spojka veľkú skrivodlivosť po návrate z Čile.
Rovnako pochodil aj pravý krídelník J. Štibrányi, člen Spartaka
TAZ. Obaja útočníci z Trnavy
odohrali za Československo na
prelome mája a júna pred šiesti32
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mi desaťročiami vo Viňa del Mar
všetky tri stretnutia základnej
skupiny MS (Španielsko 1:0 – gól
Štibrányi v 81. min, Brazília 0:0,
Mexiko 1:3). Zvyšné duely československej reprezentácie už sledovali naši Jozefovia iba z hľadiska: v Rancague s Maďarskom 1:0,

vo Viňa del Mar s Juhosláviou 3:1
a finále 17. 6. v Santiagu de Chile
s Brazíliou 1:3. Striedanie brankára a hráčov v poli totiž nebolo
počas zápasu povolené.
Futbalová verejnosť vedela o výnimočnom vrbovskom talente
s prezývkou Hatrlo nejedno hun-

Marec 2011, obradná sieň radnice: Vicemajster sveta, poslanec mestského zastupiteľstva
Jozef Adamec a jeho trnavské futbalové fanúšičky. Foto: Jaro Lieskovský
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cútstvo. Môj novinársky notes
teda obsahuje aj úsmevné zápisky z debát s Jožkom Adamcom.
Napríklad o povinných dvoch
rokoch v zelenej uniforme. Do
pražských kasární prišiel v máji
1961. „Dva dni som spal v ošetrovni – a už naša Dukla letela
na dlhý čas za oceán, do New
Yorku. Vojenský prijímač ma teda
čakal na slávnej Broadwayi. Veru,
takého vojaka nemala Varšavská
zmluva v celej histórii,” oprášil
príhodu z mladosti. Futbalista
so streleckým dynamitom v ľavej
kopačke však po chvíli s vážnou
tvárou dodal: „V Prahe to bola
pre mňa futbalová univerzita, veď
tamojšiu Duklu v tom čase pasovali na šieste najlepšie mužstvo
sveta.”

Pri spoločenskej posiedke voľakedajších bílích andelov v klubovni
spartakovského štadióna prišli na
pretras ich pamätné semifinálové
súboje Európskeho pohára majstrov v apríli 1969 proti holandskému šampiónovi. Po prehre 0:3
na pôde amsterdamského Ajaxu
premenili Trnavčania v domácej
odvete dve šance. A mohli aj tretiu. To keď v samom závere sa na
súperovho brankára rútil tandem
Adamec – Dobiaš. Lenže Hatrlova
delovka zblízka iba tesne minula
cieľ. „Jožo, keby si mi bol prihral,
neobsadený som mohol skórovať,” pripomenul pravý obranca.
Adamec vzápätí ukázal rukou na
vedľa sediaceho Kunu: „Na vine
bol v tom zápase Laci, pretože
Ajaxu dal dva góly, mal dať tri.”

To všetko už odplavil divoký tok
rokov. Zostali iba spomienky.
Zaslúžilý majster športu Jozef
Adamec naposledy vydýchol na
Štedrý deň 2018 v trnavskej nemocnici. Jeho mimoriadne pestrý
život ukončila zákerná choroba.
Stručná vizitka J. Adamca
Sedem majstrovských skalpov vo
federálnej lige (dva počas ZVS
v Dukle Praha, päť v Spartaku
TAZ Trnava), štvornásobný kráľ
ligových kanonierov; 44 medzištátnych vystúpení za A-mužstvo
ČSSR (14 gólov), autor reprezentačných hetrikov do siete Brazílie
(3:2, Bratislava, jún 1968) a Írska
(3:0, Praha, október 1969); tréner
reprezentácie SR (1999 – 2002) aj
viacerých klubov. 

Jaroslav Lieskovský

Libor Charfreitag st. bol výrazná osobnosť
na klubovej i reprezentačnej úrovni
V stredu 5. januára vo veku 74 rokov navždy opustil rady AK AŠK Slávia dlhoročný pretekár,
tréner, funkcionár, rozhodca a organizátor
Atletická Trnava smúti. V piaty
januárový deň zomrel slávista
Libor Charfreitag starší. Pochádzal z východných Čiech. Narodil
sa 27. apríla 1947 v okresnom
meste Ústí nad Orlicí. Detstvo
však strávil v neďalekom Žamberku, kde sa vo farbách Sokola
venoval futbalu, hokeju a tenisu.
Napokon ho zlákala kráľovná
športov. V ústeckej Jiskre najskôr
súťažil v hode kriketovou loptičkou a granátom, no prvé úspechy
na celoštátnej previerke si zapísal
medzi diskármi. Sezóna 1963
ovenčila urasteného dorastenca
v majstrovstvách ČSSR bronzovou
medailou a na federálnej báze sa
pričinil ešte o dva tituly za hodnotenie družstiev.
Po svadbe s trnavskou atlétkou,
učiteľkou telocviku Evou Duchoňovou, sa Libor presťahoval
do nášho mesta (1971). Tri desaťročia pracoval ako technik
v jaslovskobohunických Atómových elektrárňach. Manželia
Charfreitagovci spolu dosiahli

skvelé záznamy na pretekárskej,
trénerskej, funkcionárskej a organizátorskej úrovni. V oddielovom, klubovom i reprezentačnom
pulze sa stali poprednými atletickými kormidelníkmi. Do súťažného diania prilákali desiatky
talentovaných adeptov, vrátane
svojich troch detí. Pod dohľadom manželského páru vyrástlo
v Telovýchovnej jednote a neskôr
Asociácii športových klubov
Slávia Trnava viacero kvalitných
generácií.
Najďalej to dotiahol syn Libor,
nadlho patriaci medzi svetovú
elitu kladivárov. Jeho otec, pôsobiaci v rokoch 1995 – 2010 na
poste reprezentačného trénera
Slovenského atletického zväzu
pre vrhačské disciplíny, sa teda
na vlastné oči tešil z čelných
umiestnení svojho rodinného
nástupcu v olympijských hrách,
majstrovstvách sveta i Európy,
Kontinentálnom pohári a ďalších
vrcholných podujatiach.
Za svoje celoživotné aktivity na

Libor Charfreitag starší Foto: Gabriel
Bogdányi

športovom poli prevzal Libor
Charfreitag st. mnoho pôct. Titul
Vzorný tréner mu patril od roku
1987. Štyrikrát získal najviac hlasov v anketovom rebríčku o najlepšieho atletického trénera na
Slovensku. Z ďalších vyznamenaní nemožno nespomenúť predovšetkým vysoké ocenenie od
Európskej atletickej asociácie. 
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Storočná tradícia organizovaného tenisu

Populárna loptičková hra nad nízkou sieťou sa v našom meste naplno dostala do povedomia pri
vzniku ŠK

Rok 1922 priniesol fúziu dvoch
trnavských subjektov, Československého sportovního klubu
Čechie a Československého
športového klubu. Odvtedy
malo zelenú nové telovýchovné
zoskupenie ŠK s tromi oddielmi
– futbalovým, ľahkoatletickým
a tenisovým. Uvedeným odvetviam čoskoro začali slúžiť ihriská v historickom centre, pod
hradbami.
Organizovaný tenis v Trnave sa
teda aktuálne pýši storočnou
tradíciou, hoci pokusy s rekreačnou podobou tejto loptičkovej
hry boli ešte krátko predtým
v Trnavskom športovom spolku. Historická konfrontácia so
zostavou bratislavského ŠK sa
hrala v našom meste na úvod
jari 1924. Postupne prichádzali
k slovu majstrovstvá Trnavy.
V nich exceloval Zoltán Domonkoš, pôvodom z Petržalky.
Jeho syn Pavel patril medzi československú elitu v behoch na
stredné a dlhé trate. Po zranení
však presedlal medzi aktérov
Trnavskej tenisovej ligy pracujúcich.
Prvú knihu, pod názvom Prílivy a odlivy trnavského tenisu,
pokrstili 8. mája 2013. Prítomní

Máj 2013: Autogramiáda pri krste knihy o histórii trnavského tenisu. Stretnutia generácií
v spoločenskej sále TC Empire sa zúčastnila aj 84-ročná Margita Špiříková (vľavo). Foto:
Marta Országhová

boli aj viacerí prispievatelia,
ktorí zapožičaním textových
a fotografických dokumentov
pomohli odkryť dovtedy nepoznané trnavské míľniky bielej
hry nad nízkou sieťou. Neobíďme predovšetkým najstaršiu
dvojicu sviatočného stretnutia
generácií, Štefana Cepku (10.
10. 1922 – 13. 2. 2019) a Margitu Špiříkovú (20. 9. 1928 - 28.
9. 2021).
Vtedy pri pohľade z balkóna
spoločenskej sály mali čestní

hostia celý tenisový areál ako
na dlani. „Keby túto nádheru
videl môj Laďko,” neskrývala
pocity pani Špiříková pri pohľade na rozsiahly telovýchovný
komplex TC Empire v lokalite
Na rybníku, najkrajší pre takéto
športové odvetvie v celej krajine
pod Tatrami. Jej manžel Ladislav a švagor Ivan hrávali tenis
priekopnícky ešte na dvoch
antukových dvorcoch pri Kovosmalte. 

Jaroslav Lieskovský

Žijú v našich spomienkach
Telesnú kultúru v Trnave tvorili stovky obetavých ľudí každej doby. Záslužná činnosť nezostáva
nepovšimnutá ani po ich odchode z tohto sveta. Tiež štvorica spomenutá v nasledujúcom príspevku
zanechala za sebou neprehliadnuteľné športové veľdielo.
Slávie. „Popri tréningovej príprave rili aj výnimočné organizátorské
 Eugen Nemeš (25. 12. 1921
schopnosti. Napríklad populárna
– 17. 3. 2015) – Rovné polstoročie na cvičných skalách sme našu
činnosť zameriavali najmä na
turistická akcia Trnavská stovka.
viedol trnavských horolezcov.
výstupy vo veľhorách,” napísal
Pre širokú verejnosť ju založil
Nemešova partia z mesta na rovedno s Celestínom Radványim.
vine dávala o sebe vedieť od roku E. Nemeš, s prezývkou právnik vo vibramkách, do jedného
Raz som sa dal nahovoriť na túto
1946. Najznámejšie boli jesenné
z novinových príspevkov. O jeho
pešiu tortúru po hrebeni Malých
zrazy na Havranici. V päťdesiaceloživotnej láske k prírode hovo- Karpát. Už samotný zraz pred
tom šiestom prešiel oddiel do
34
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hlavnou železničnou stanicou
v Bratislave mi takmer vyrazil
dych. Na štarte stokilometrového
lesného pochodu sa nás zišlo
vyše 350. Podobných pozvánok
pre aktívnych aj neregistrovaných
záujemcov mali Nemešovi výborníci neúrekom, vrátane obľúbeného skalolezenia vo Vysokých
Tatrách. Klubový šéf si v jeho milovaných slovenských veľhorách
zaknihoval vyše dvesto letných
i zimných výstupov a prvovýstupov. Pri 50. výročí nepretržitého
jestvovania oddielu pod vedením
E. Nemeša, nositeľa Ceny mesta
Trnavy, absolvovalo 21 slávistov
pamätný zájazd do talianskych
Dolomitov. Nedávno, cez druhý vianočný sviatok, si trnavskí
horolezci pripomenuli nedožité
100. narodeniny svojho horského
velikána „Buba” Nemeša. Veru,
časomer života je neúprosný.
 Anton Kopecký (12. 3. 1928
– 17. 12. 1981) – Keď československí hádzanári si priviezli zo
štokholmských majstrovstiev sveta 1954 bronzové medaily, jediným Slovákom vo vtedajšom reprezentačnom výbere našej vlasti
bol Trnavčan Anton Kopecký.
O dva roky neskôr sa tešil zo získania majstrovského oddielového
titulu pre slovenský Rím. Vtedy
išlo o poslednú edíciu celoštátneho šampionátu v základnej
zostave s jedenástimi hráčmi. Od
sezóny 1957 sa totiž hrala už iba
ligová verzia so siedmimi hádzanármi. Pohybovo nadaný A. Kopecký patril do generácie, ktorá
bola v telovýchovných aktivitách
všestranne orientovaná. Okrem
loptovej hry medzi sedmičkami
sa už v gymnaziálnom období
venoval atletike. Vynikal v skokanských, šprintérskych a vrhačských disciplínach. Po absolvovaní bratislavskej Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského pracoval
v Trnave až do konca života. Smrť
si poňho prišla priskoro. MUDr.
Anton Kopecký sa pobral na večnosť pred štyrmi desaťročiami,
v polovici decembra. Knižka jeho
života mala iba 53 strán. Vtedy

zosmutnela aj naša maratónska
partia, ktorá k láskavému zdravotníkovi pravidelne chodila pred
začiatkom novej bežeckej sezóny
na lekárske prehliadky.
 Ladislav Kuna (3. 4. 1947 – 1.
2. 2012) – Pred desiatimi rokmi
bola na trnavskom futbalovom
štadióne posledná rozlúčka so
zosnulým prezidentom Spartaka.
Hráčsky, trénerský a funkcionársky životopis L. Kunu ťažko vtesnať do niekoľkých riadkov. Uveďme aspoň zopár významných
faktografických údajov. V reprezentačnom áčku ČSSR debutoval
ako devätnásťročný, vtedy si náš

September 2006: Ladislav Kuna, krstný
otec zrekonštruovaného Štadióna A. Malatinského v Trnave. Foto: archív autora

federálny výber meral sily v Prahe
so sovietskou zbornou komandou.
Odchovanec hlohovského futbalu
odohral dovedna 47 medzištátnych duelov, v ktorých skóroval
deväťkrát. Zúčastnil sa mexických
majstrovstiev sveta 1970, v krajine Aztékov nastúpil do všetkých
troch stretnutí základnej skupiny.
Prvenstvo v celoštátnej ankete
týždenníka Stadión o najlepšieho futbalistu roka získal Kuna
v sezóne 1969. Vysoko si cenil aj

nomináciu do mužstva sveta 1973,
ktoré pred 100-tisícovou návštevou sa predstavilo na trávniku
vypredaných moskovských Lužník
v rozlúčkovom zápase legendárneho brankára Leva Jašina. Elegantný trnavský stredopoliar bol
pri všetkých piatich tituloch našich
bílích andelov v majstrovskej ére
1968 – 1973. Väčší profil Laciho
Kunu prinesú Novinky z radnice
v apríli, keď uplynie 75 rokov od
jeho narodenia.
 Kamil Somorovský (6. 7. 1955
– 5. 12. 2021) – Mal dve športové záľuby, futbal a motorizmus.
Z oboch pravidelne chystal rozsiahle agentúrne spravodajstvo.
Rovnako ochotne sa zapájal do
prípravy a priebehu Predsilvestrovskej futbalovej šou internacionálov o pohár primátora mesta
Trnavy i ďalších halových turnajov. Kamil si viackrát otestoval
riaditeľskú funkciu v usporiadateľských štáboch motokrosových
víkendov v rodných Šenkviciach,
ale aj na bolerázskej trati, kam
svojho času pozývali priaznivcov terénnych súťaží sólistov či
sajdkárkrosárov zväzarmovskí organizátori z národného podniku
Trnavské automobilové závody.
Vyše tri desaťročia bol známym
hlásateľom burácajúcich zápolení na dvoch kolesách v rámci
Slovenska aj za riekou Moravou.
Vďaka jeho perfektnému archívu
ho pozývali do komentátorského
kresla i šéfovia z českých automotoklubov. Hlas Trnavčana K.
Somorovského napríklad znel
v areáloch Mohelnice, Vranov
u Brna, Holice, Loket nad Ohří
alebo Jinín. Tiež uvádzal vo Sverepci motokrosové majstrovstvá
sveta 2007 a Pohár európskych
národov 2010. Za mikrofónom
sedel trnavský spíker aj pri ostatných kapitolách cestnej motocyklovej konfrontácie s medzinárodnou účasťou na piešťanskom
letisku, tradičnej Veľkej cene
Slovenska. Náhle decembrové
úmrtie 66-ročného žurnalistického kolegu prinieslo do športovej
komunity hlboký smútok. 
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Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
Skladba č. 37, Ján Kozinka, Pravda 19. 10. 2006, mat 6. ťahom (6 – 13)
Snáď sa nezmýlime, ak napíšeme, že druhým najvýznamnejším
šachovým skladateľom v kráľovskom meste Trnava po Arnoldovi
Pongráczovi (* 1810 – 1890)
je Ján Kozinka (* 8. 2. 1937)
z Modranky, ktorý o sebe prezradil: „Šach som sa naučil hrať
od otca. Praktické skúsenosti
som získal hraním s katolíckymi
kňazmi v Modranke a Mederi.
V rokoch 1952 – 53 som sa stal
majstrom Gymnázia v Nových
Zámkoch, 1953 – 54 Topoľčanoch a 1954 – 55 Trnave. Bol
som dorasteneckým majstrom
kraja Nitra (1953 – 54) a účastníkom majstrovstiev ČSR v Ostrave. Som majster okresu Trnavy
1956 – 57 a okresu Pezinok
1957 – 58 v kategórii dospelých.
Ďalej majstrom TJ Žabokreky,
TJ Veľké Ostratice a Modranka.
Okrem aktívnej šachovej činnosti
som bol dlhoročným funkcionárom v Telovýchovnej jednote
Modranke, okresnom i krajskom
šachovom zväze. Ako tréner som
šach naučil hrať takmer 150 záujemcov o kráľovskú hru a z nich
bolo osemnásť dievčat. Taktiež
som robil rozhodcu v nižších
súťažiach. Hral som korešpondenčný šach, pokiaľ som nedospel k presvedčeniu, že v tejto
oblasti šachu vyhráva ten, kto
má kvalitnejší šachový program.“
Vráťme sa k jeho šachovej
kompozičnej tvorbe. Svoju
prvú skladbu uverejnil ešte ako
17-ročný v r. 1954. Zložil okolo
sto šachových skladieb. Väčšinou sú to trojťažky, mnohoťažky
a pomocné maty, kde začína
čierny a pomáha bielemu dať
mat. V turnajoch získal viacero
vyznamenaní a cien. Na majstrovstvách ČSSR 1969 – 1971 bol
druhý v exoproblémoch a siedmy
v trojťažkách, v Celoslovenskej
súťaži 1958 – 1963 prvý v mnohoťažkách, šiesty v trojťažkách
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a 5. – 6. v celkovom poradí.
V Albumoch FIDE 1914 – 2015
získal 1 bod. Úspechy dosiahol
aj v riešiteľských súťažiach. Zvíťazil v celoštátnej súťaži riešení
šachových skladieb r. 1978, druhý bol na majstrovstvách ČSSR r.
1974. Viacero jeho skladieb bolo
niekoľkokrát reprodukovaných
v šachových rubrikách novín
i časopisov, a preto sme vybrali
na ukážku jednu menej známu
mnohoťažku uverejnenú v známom denníku na Slovensku r.
2006. Biely v nej začne a dá mat
najneskôr 6. ťahom! Jej správne
riešenie sa dozvedia naši čitatelia – riešitelia v ďalšom čísle
NzR.
Janko žije už veľa rokov ako
dôchodca. Občas ho môžeme
stretnúť za šachovnicou svojho
klubu v Trnave – Modranke. Zorganizoval niekoľko riešiteľských
súťaží, kde bol aj rozhodcom
a viedol šachové rubriky, napr. aj

v Trnavskom hlase (1975 – 78).
Patrí medzi tzv. všestranných
šachistov, lebo sa nevyhýba ani
praktickému (hranému) šachu.
Jeho šachové majstrovstvo si
ukážeme vo dvoch súťažných
partiách zo slovenskej ligy.
Ján Kozinka – Gorazd Kollárik
(ŠK Komplet Modranka - ŠK
Slovakofarma Hlohovec D,
SVK - 3. liga, 6. 4. 2003, 11.
kolo)
1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:
d4 Jf6 5.Jc3 e5 6.J:c6 [6.Jdb5 d6
7.Jd5 J:d5 8.e:d5 Je7 (8. - Jb8 9.c4
Jd7 10.Se2 Se7 11.0-0 0-0 12.Kh1
a6 13.Jc3 f5 14.f4 Sf6 15.Dc2 e:f4
16.S:f4 Je5 Nataf vs. Kristensen,
Asker 1997) 9.c4 Jg6 10.Da4 Sd7
11.Db4 Db8 12.h4 h5 13.Se3 a6
14.Jc3 a5 15.Db3 a4 16.Dd1 Se7
17.g3 Dc8 18.Se2 Sg4 19.Vc1 S:e2
20.D:e2 Df5 21.c5 0-0 22.c6 b:c6
23.d:c6 Vfc8 24.Dc4 Sd8 25.Jd5
e4 26.c7 S:c7 27.J:c7 Je5 28.Jd5

šport
Kh7 0:1 Caruana vs. Carlsen,
14.p., Londýn 2018] 6. - b:
c6 7.Se2?! (7.Sc4 Sb4 8.0-0 00 9.Sg5 h6 10.Sh4 g5 11.Sg3 S:
c3 12.b:c3 J:e4 13.S:e5 d5 14.f3
d:c4 15.f:e4 D:d1 16.Va:d1 Ve8
17.Sg3 Sg4 18.Vd6 V:e4 19.V:h6
Ve6 20.V:e6 S:e6 =) 7. - Se7?!
8.0-0 0-0 9.f4 d6 10.f5?! Db6+?!
(Principiálne mal čierny vykonať stredový prielom: 10. - d5!?
11.Dd3 Vb8 12.Kh1 Dd6 13.b3
d4 14.Jd1 c5 15.Df3 Sb7 16.Jf2
Sc6 17.Sd3 Dc7 18.Jg4 J:g4 19.D:
g4 Kh8 20.Sd2 Db7 s obojstrannými možnosťami.) 11.Kh1 Sa6
12.S:a6 D:a6 13.Sg5 Vfd8 14.S:
f6 S:f6 15.Vf3 Db6 (15. - d5!?
16.e:d5 c:d5 17.J:d5 e4 18.Va3
Dd6 19.J:f6+ D:f6 20.Dc1 D:f5
21.De3 Vac8 22.c3 a5 23.Ve1
Vd3 24.De2 Vcd8 25.h3 e3
26.Va4 h6 27.Vg4 Ve8 28.Vd4 V:
d4 29.c:d4 Ve6 30.b3 De4 =/+)
16.b3 Db7 17.a3 Vd7 18.Vh3
h6 (18. - d5 19.Dh5 h6 20.Dg4
Kf8 21.Vd3 Vad8 22.Vad1 Da6
23.h3 d4 24.Ja4 Da5 25.Va1 Vb7
=) 19.Dh5 Kf8 (19. - d5 20.Dg4
Kf8 21.Vd3 Vad8 22.Vad1 Da6
(23. e:d5?? c:d5 24.J:d5 V:d5
25.V:d5 V:d5 26.V:d5 Df1 mat)
23.h3 d4 24.Ja4 Da5 25.Va1 Vb7
26.Jb2 Dc5 27.Jc4 Sg5 28.Vad1
a6 29.h4 Sf6 30.Vg3 De7 =)
20.Vg1 d5 21.Vd3 Vad8 22.Ja4
Db5 [22. - d:e4 23.Jc5 (23.Vg3?!
Vd2 24.Jc5 De7 25.J:e4 V:c2
26.b4 Vd5 27.Df3 Vd4 28.Vg4
Vcc4 29.Ve1 Sh4 30.g3 Sf6 31.J:
f6 D:f6 32.V:d4 V:d4 33.Vc1 e4
34.Df2 Kg8 35.De3 De5 -/+) 23.
- e:d3 24.J:b7 V:b7 25.c:d3 V:b3
26.Df3 Vd6 27.Vd1 V:a3 28.De4
a5 29.g3 Vc3 30.Da4 Sd8 31.Da1
Vc5 32.Ve1 f6 33.Da3 Vcd5
34.Ve3 Sb6 35.Vf3 Vd4 36.Kg2
c5 37.Db3 a4 38.Dc3 h5 39.Kh3
Vb4 40.Vf2 Vb3 s pravdepodobnou remízou.] 23.Vgd1 d4
24.Jb2 c5 25.Jc4 a5 26.a4 Da6
27.De2 Ke8 28.De1 Va7 29.Kg1
Vda8 30.g3 Dc6 31.Kf2 Dc7
32.Ke2 Vb7 33.Vf3 Va6 34.h4
Sd8 35.Dd2 De7 1⁄2 : 1⁄2
Otvorenie v sicílskej obrane

(B33): 1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:
d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 e5 má v šachovej literatúre rôzne pomenovania (Laskerov, Svešnikovov
alebo Čeľjabinský variant), čo
však nie je dôležité. Hralo sa
tak v Berlíne r. 1910 (určite aj
skôr) v 9. partii súboja o majstra sveta medzi Schlechterom
a Laskerom. Po ťahu 5. - e5 má
biely jazdec päť rôznych možností odskoku: 6.Jb3, 6.Jde2,
6.Jf3, 6.Jf5 a 6.J:c6. Poslednú
(menej často používanú) z vymenovaných si vybral aj domáci
Ján Kozinka v dueli ŠK Komplet
Modranka – ŠK Slovakofarma
Hlohovec D. Zdanlivo nevýhodné pre čierneho by bolo branie:
6. - d:c6 7.D:d8+ K:d8 8.Sc4 Sb4
9.f3 Ke7 10.a3 S:c3+ 11.b:c3 Se6
12.S:e6 K:e6 13.Se3 Je8 14.0-00 Jd6 15.Vd3 b6 16.Vhd1 Vhd8
s pravdepodobnou remízou.
V monografii o tomto variante
sicílskej obrany (Moskva 2016)
označuje veľmajster Genadij
Timoščenko postup bieleho
7.Se2 ako pasívny a navrhuje:
7.Sc4 Sc5 8.0-0 0-0 9.Sg5 h6
10.Sh4 a5. Ak pokračujeme ďalej v tejto analýze, tak zistíme:
11.Dd3 a4 12.a3 d6 13.h3 g5
14.Sg3 Db6 15.Vab1 Kg7 16.b3
a:b3 17.V:b3 Da7 18.a4 Jh5
19.Sh2 f5 20.e:f5 S:f5 21.De2 Jf6
22.Vfb1 Sc8 23.Sd3 Dc7 24.Kh1
Sd4, že čierny má malú výhodu,
ktorú by dosiahol aj vo variante:
7.Se2 Sb4!? 8.Sg5 h6 9.S:f6 D:f6
10.0-0 0-0 17.Dd3 Dg6 12.Vfd1
Se7 13.Dg3 D:g3 14.h:g3 Vb8
15.b3 d6 16.Ja4 f5 17.e:f5 S:f5
18.c4 Vbd8 19.Vac1 e4 20.b4
Sf6. Miesto 10.f5 v dueli bolo
určite lepšie: 10.Se3 e:f4 11.V:f4
Se6 12.Dd2 Je8 13.b3 Sf6 14.Vd1
Se5 16.Vf2 Jf6 16.Sd4 Jg4 17.S:
g4 S:g4 18.Vdf1 f6 19.h3 Se6
20.Vd1 Ve8 21.S:e5 d:e5 22.Ja4
Sf7 23.Jc5 Sh5 24.D:d8 Ve:d8
25.Vd3 V:d3 s vyrovnanou hrou.
V partii s obojstrannými chybami, ale nie hrubými, sa nakoniec súboj skončil spravodlivou
remízou.

Ján Kozinka – Ján Kičinja
(ŠK Komplet Modranka – OŠK
Smolenice, SVK – 5. liga THP,
11. 10. 2014)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.c:d5 (Slovanský gambit: 3.Jc3 e6 4.e4 d:e4
5.J:e4 Sb4+ 6.Sd2 D:d4 7.S:b4 D:
e4+ 8.Se2 Ja6 9.Sd6 b6 10.Jf3 Sb7
11.Je5 f6 12.0-0 f:e5 13.Sh5+ g6
14.Ve1 Dh4 15.Sg4 Vd8) 3. - c:
d5 4.Jc3 Jf6 5.Jf3 (5.Sf4 Jc6 6.e3
a6 7.Sd3 Sg4 8.Jge2 e6 9.Db3 Jb4
10.Sb1 S:e2 11.K:e2 Sd6 12.S:d6
D:d6 Azmajparašvili vs. Barejev,
Montecatini Terme 2000) 5. - Jc6
6.g3 [6.Sf4 Sf5 7.e3 e6 8.Sb5
(8.Db3 Sb4 9.Sb5 0-0 10.0-0
S:c3 11.S:c6 S:b2 12.S:b7 S:a1
13.V:a1 Vc8 14.S:c8 D:c8 15.Da3
Db7 16.Vc1 Vc8 17.V:c8+ D:c8
18.Je5 Malachov vs. Ivančuk,
India 2002) 8. - Jd7 9.Da4 Vc8
10.0-0 a6 11.S:c6 V:c6 12.Vfc1
Se7 13.Jd1 (13.Je2 Db6 14.V:c6 b:
c6 15.Vc1 Sd3 16.Dd1 S:e2 17.D:
e2 0-0 18.h3 Vc8 Agzamov vs.
Dolmatov, Taškent 1980) 13. - b5
14.Db3 Dc8 15.e4 S:e4 16.V:c6
D:c6 17.Vc1 Da8 18.a4 S:f3 19.g:
f3 Šabalov vs. Chalifman, ZSSR
1987] 6. - Sf5 (6. - Je4 7.Sg2 J:c3
8.b:c3 e6 9.0-0 Se7 10.Dc2 Ja5
11.e4 d:e4 12.D:e4 0-0 13.Vb1
Dc7 14.Dc2 Jc6 15.Sf4 Sd6 16.S:
d6 D:d6 17.Jg5 g6 18.Je4 Dc7
19.De2 Sd7 20.Db5 Vab8 21.Dg5
+/-) 7.Sg2 e6 8.Jh4 Sg6 (8. - Sg4
9.h3 Sh5 10.g4 Jd7 11.e4 D:h4
12.e:d5 e:d5 13.g:h5 0-0-0 14.J:
d5 D:d4 15.0-0 Jf6 16.D:d4 J:d4
17.J:f6 g:f6 18.Kh1 Sc5 19.Se3 b6
20.Vfc1 s obojstrannými možnosťami.) 9.0-0 Se7 10.Sg5 Jd7
(10. - Sh5 11.h3 0-0 12.g4 Je4
13.S:e7 D:e7 14.J:e4 d:e4 15.g:
h5 D:h4 16.e3 f5 17.Db3 De7
18.h6 g6 19.Vac1 Vac8 20.f3 e:f3
=) 11.S:e7 J:e7 12.e3 0-0 13.Vc1
(13.J:g6 J:g6 14.Db3 Db6 15.e4
d:e4 16.J:e4 Vfd8 17.Vfd1 Je7
18.Jc5 J:c5 19.d:c5 D:c5 20.D:
b7 Jd5 =) 13. - Db6 14.Dd2 Vac8
15.Vfe1 Jf6 16.J:g6 J:g6 17.Sf1?!
(Biely strelec sa dal aktivizovať
aj iným spôsobom: 17.e4 d:e4
18.J:e4 J:e4 19.S:e4 V:c1 20.V:
február 2022
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šport
c1 Vd8 21.Vc4 Je7 22.Dc3 Vd7
23.Vb4 Da6 24.a3 g6 25.h5 b6
=) 17. - Je7 18.Ja4 Dd6 19.f3 Jc6
20.a3 Vc7 21.Sb5 Vfc8 22.V:c6?
(Po správnom: 22.Sd3 Ja5 23.V:
c7 D:c7 24.Db4 Jc4 25.Vc1 Db8
26.Kf2 b5 27.Jc5 Db6 28.b3 a5
29.De1 J:a3 30.Jd7 V:c1 31.J:
f6+ g:f6 32.D:c1 b4 33.Dc5 Dd8
34.g4 má čierny o pešiaka viacej,
ale uväzneného jazdca; hra je
vyrovnaná aj vo variante: 22.Jc5
Je7 23.b4 Jg6 24.Sd3 De7 25.Jb3
e5 26.Sf5 Ve8 27.S:g6 h:g6 28.V:
c7 D:c7 29.Vc1 De7 30.d:e5 D:e5
=) 22. - b:c6 23.Sa6 Vb8 24.Jc5
Jd7 25.b4 De7? 26.Sd3? e5? (26.
- J:c5! 27.b:c5 Vcb7 28.Sc2 Vb2
29.Dc3 g6 30.Ve2 Va2 31.Kf2
Vbb2 32.f4 Db7 33.Kf3 h5
34.Dd3 V:c2 35.V:c2 Db1 36.Vd2
Dh1+ 37.Ke2 Va1 38.Kd1 Dg1+
39.Ke2 Va1 40.Vd1 Dg2+ 41.Ke1
D:g3+ 42.Ke2 Va2+ -+) 27.Ja6
Vbc8 28.J:c7 V:c7 29.Sf5 Jb6
30.Dc3 g6 31.Sd3 f6 32.Kf2 Dd6
33.Sf1 Ve7 34.Vc1 Ve6? (34. - e:
d4 35.D:d4 Ve6 36.h4 De5 37.D:
e5 f:e5 38.g4 Kf8 39.Vc5 Vd6
40.Sd3 Ja4 +/=) 35.Dc5? e:d4
36.e:d4 Kf7 37.D:d6 V:d6 38.Vc5
h6 39.h4 Ke7 40.Sh3 f5 41.Sf1
Kd8 42.Va5 Vd7 43.Vc5 Kc7?
(43. - Vd6! 44.Sd3 Vf6 45.Ke3
Ve6+ 46.Kf4 Ke7 47.g4 f:g4 48.f:
g4 Vf6+ 49.Kg3 Ve6 50.Kf3 Vf6+
51.Ke3 Ve6+ 52.Kd2 Kf6 53.Va5
Ve7 +/=) 44.b5?! Ja4?? 45.V:c6+!
Kb7 46.V:g6 Vc7 47.V:h6 Vc2+
48.Ke3 Vc3+ 49.Kf4 Vc1 50.Vh7+
Kb8 51.Sd3 Vd1 52.Ke3 Jb2 53.S:
f5 Jc4+ 54.Ke2 Vd2+ 55.Ke1 V:
d4 56.h5 Je5 57.f4 Jc4 58.h6 Jd6
59.Sd7 Je4 60.Vg7 Jf6 61.Vf7
Ve4+ 62.Kf1 J:d7 63.V:d7 Ve6
64.h7 Ve8 65.Vg7 1:0
Slovanskú obranu (1.d4 d5 2.c4
c6) možno formálne priradiť
k odnoži dámskeho gambitu,
kde si však čierny ponecháva
otvorenú uhlopriečku pre svojho bielopoľného strelca. Ťah 2.
- c6 vytvára predpoklad prípravy
nástupu pešiakov na dámskom
krídle s pomocou d5:c4 a b7 b5. V našej komentovanej partii
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sa hral tzv. výmenný systém (3.c:
d5 c:d5), čím biely zrušil napätie
v centre šachovnice. V 6. ťahu
sa biely rozhodol pre fianketovanie svojho bielopoľného strelca
asi podľa vzoru katalánskej hry
v dámskom gambite, čo nenájdeme ani v prvej monografii
o slovanskej obrane, ktorá vyšla
v bývalom ZSSR (P. Kondratev,
Moskva 1985). V českom systéme uvádza však príklad: 1.d4 d5
2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 4.g3 Sf5 5.Sg2
h6 6.c:d5 c:d5 7.Db3 Db6 8.D:
b6 a:b6 9.Jc3 e6 10.0-0 Jc6 11.Sf4
Je4 12.Jb5 Kd7 13.Je5+ J:e5 14.d:
e5 Sc5 atď. Bronštejn vs. Polugajevskij, 25. M ZSSR 1958. Vo
finále XIV. MS 1994 v kor. šachu
(Anton vs. Oim) biely vyvíjal
svojho bielopoľného strelca inak
ako v našej komentovanej partii:
6.Sf4 a6 (6. - Db6 7.Ja4 Dd8 8.e3
Jh5 9.Se5 f6 10.Sb5 Sd7 11.Sg3 J:
g3 12.h:g3 e6 =) 7.Je5 Db6 8.J:
c6 b:c6 9.a3 D:b2 10.Ja4 Db5
11.Sd2 Db7 12.Sa5 Sf5 13.Va2
Jd7 14.Vb2 Dc8 15.Jb6 J:b6 16.V:
b6 e5 17.g4 Sd7 18.Vb3 e4 19.h3
Sd6 20.Sg2 0-0, keď v 34. ťahu
duel prehral.
Po spornej obeti veže (22.V:c6)
stál biely na pokraji priepasti,
čo však čierny nedokázal využiť.
Ak by bol hral: 26. - J:c5! 27.d:
c5 a5 28.Vb1 Df6 29.Kg2 a:
b4 30.a:b4 g6 31.Se2 Va7 32.e4
De5 33.Db2 D:b2 34.V:b2 d4
35.Kf2 Vab7 36.b5 c:b5 37.c6
Vb6 38.c7 Vc8 39.V:b5 V:b5
40.S:b5 V:c7, tak mohol vyhrať
aj o ťah skôr: 25. - e5! 26.Dc3
Ve8 27.d:e5 D:e5 28.D:e5 V:e5
29.Jd3 Ve8 30.Kf2 Jb8 31.Jc5 J:a6
32.J:a6 Vce7 33.Jc5 d4 34.e4 f5
35.Ke2 f:e4 36.f:e4 V:e4+ 37.J:e4
V:e4+ 38.Kd2 V:e1 39.K:e1 Kf7
40.Kd2 Ke6 41.Ke2 Kd5. Opodstatnenosť svojho odvážneho
ťahu 22.V:c6 mohol J. Kozinka
dokázať vo variante: 26.J:d7!? D:
d7 27.Vc1 Dd6 28.Vc5 e5 29.Dc3
Ve8 30.b5 e:d4 31.e:d4 Ve6 32.a4
h5 33.a5 h4 34.f4 h:g3 35.h:
g3 Vg6 36.Kf2 Vh6 37.b6 Ve7
38.b7 Ve8 39.Sf1 Dg6 40.Dd3

Vh2+ 41.Kg1 D:d3 42.S:d3 Vb2
43.a6 Vb6 44.Vc2 Kf8 45.Kf2
Ke7 46.Ve2+ Kd8 s nádejou na
remízu. Po chybnom 34. - Ve6
malo nasledovať: 35.Sh3! Ve7
36.D:c6 D:c6 37.V:c6 Kf7 38.f4
e4 39.Sf1 f5 40.h3 Jd7 41.g4 Jb8
42.Vc8 Jd7 43.Sb5 Jb6 44.Vc5 f:
g4 45.h:g4 Jd7 46.Vc6 Jb6 47.f5
s výhodou bieleho. Miesto 44.b5
vyhrávalo: 44.Sd3! h5 45.g4 h:
g4 46.f:g4 Kd6 47.b5 c:b5 48.S:
b5 Vf7 49.Kg3 f:g4 50.K:g4 Vf2
51.Kg5 Vd2 52.Vc6+Ke7 53.V:g6
V:d4 54.Vg7+ Kf8 55.V:a7 Ve4
56.h5 atď. Za prehrávajúci možno označiť ťah 44. - Ja4, lebo po:
44. - Vd6! 45.Sd3 Jd7 46.Vc1 Jf6
47.a4 Kb7 48.Ve1 c:b5 49.Ve7+
Kb6 50.a:b5 h5 51.Ke3 Jg8
52.Ve5 Kc7 53.Kf4 Kd8 54.Ve2
Je7 55.Va2 Jc8 56.g4 f:g4 57.f:
g4 Ve6 58.g:h5 g:h5 59.Va6 V:a6
60.b:a6 Je7 mohol J. Kičinja dosiahnuť remízu. Výsledok duelu
sa pohyboval počas hry ako na
hojdačke, ale po 45. ťahu si už
biely nenechal víťazstvo ujsť.
Pri príležitosti vzácneho životného jubilea želáme Jánovi Kozinkovi zdravie primerane jeho
veku, rodinnú pohodu, nech sa
aj naďalej príjemne cíti v spoločnosti svojich kamarátov – šachistov vo svojom obľúbenom
šachovom klube v Modranke
a spomína spolu s nimi, akú úlohu zohrala kráľovská hra v jeho
pomerne dlhom živote.
Riešenie záveru partie Movsesian
vs. Sahidi (Skalica masters – 17.
ročník Tirnavie):
39.f6!! d2 40.Vd1 Sf3 41.f7 Dd8
42.Dg7 Kc6 43.f8D D:f8 44.D:
f8 S:d1 45.Dh6 Kb5 46.D:d2
Sf3 47.Dg5 h4 48.D:h4 c4 49.S:
g4 S:g4 50.D:g4 a5 51.a4+ J:a4
52.Dd7+ Kb4 53.Dc6 c3 54.b3 K:
b3 55.Db5+ Ka3 56.Kb1 Jb2 57.D:
a5+ Kb3 58.Db5+ Ka3 59.Kc2 Ka2
60.Da6+ Ja4 61.D:a4 mat. Takéto
víťazstvo nad veľmajstrom, ktorý
má od neho o 200 bodov vyšší
rating, si Samir bude ešte iste
dlho vážiť, hoci Sergej mal výhru
na dosah ruky. 
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Západoslovenské múzeum
Múzejné nám. 3, tel. 033/
5512913, 033/5512 911, e-mail:
zsmuzeum@zupa-tt.sk, info:
www.zsmuzeum.sk
Otváracie hodiny:
Ut – pia 8.30 – 17.00
Víkend 11.00 – 17.00
V pondelok zatvorené
EXPOZÍCIE ..............................
Príroda Malých Karpát, Sakrálne
pamiatky, Ľudová hrnčina, Kampanologická expozícia, Oratórium, Štefan Cyril Parrák – Pocta
kráľovi zberateľov, Osobnosti
športu TTSK, Klarisky v Trnave,
Krása zašlých čias, Archeologická
expozícia, Ľudový textil trnavského regiónu
VÝSTAVY .................................
 TRNAVSKÁ PALETA
Súťažná prehliadka neprofesionálnych výtvarníkov z okresov
Trnava, Hlohovec a Piešťany
– pripravuje Trnavské osvetové
stredisko
od 10. februára 2022 do konca
marca 2022
 S VETROM OPRETEKY
Výstava historických bicyklov
a cyklistických doplnkov z Trnavy
a okolia
do 29. 4. 2022
 KREHKÉ SVETY
Maľby na skle zo zbierok múzea
do 30. júna 2022
 TREŤOHORNÉ MORE
Geologická výstava
do 30. 4. 2022
 DETSKÝ SVET
Výstava pre malých i veľkých
do 31. 12. 2024
ZBIERKOVÝ PREDMET
MESIACA
Hodiny zo zbierky múzea
DOM HUDBY M. SCHNEIDERA
TRNAVSKÉHO
Ul. M. Schneidera Trnavského 5,
Trnava
OTVÁRACIE HODINY:
Ut – pia 8.30 – 12.30 na objednanie
13.00 – 14.30 prítomný lektor
v budove

V pondelok zatvorené
Víkend 11.00 – 17.00 – pre vopred objednané skupiny nad 10
návštevníkov. Víkendovú návštevu
prosíme ohlasovať v pondelok
– štvrtok na tel . č. 033/ 5512 913
EXPOZÍCIE ..............................
ŽIVOT A DIELO MIKULÁŠA
SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO
DOBRO – DVORANA SLÁVY
MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY
Námestie sv. Mikuláša 10, tel. č.
033/5514421
OTVÁRACIE HODINY:
Ut – pia 8.30 – 12.30 prítomný
lektor v budove
13.00 – 15.00 na objednanie
V pondelok zatvorené
Víkend 11.00 – 17.00 pre vopred
objednané skupiny nad 10 návštevníkov. Víkendovú návštevu
prosíme ohlasovať v pondelok
– štvrtok na tel . č. 033/ 5512 913
EXPOZÍCIE ..............................
WILLIAM SCHIFFER
život a dielo sochára a medailéra
 S LÁSKOU ZA PRAVDU
Unikátny nábytkový súbor z pozostalosti Mons. ThDr. Pavla
Jantauscha, prvého apoštolského
administrátora Apoštolskej administratúry v Trnave
EXPOZÍCIE .............................
SEDEMNÁSTE STOROČIE SLOVOM A OBRAZOM
Historické tlače z fondov Západoslovenského múzea
do 31. 3. 2023
SLOVÁCI, PÍŠTE PO SLOVENSKY!
do 31. 12. 2022

Knižnica J. Fándlyho
 14. februára vo výpožičných
oddeleniach a pobočkách knižnice
BEZPLATNÁ REGISTRÁCIA
DO KNIŽNICE
pre všetkých záujemcov pri príležitosti otvorenia prvej verejnej
knižnice v Trnave 14. 2. 1927 (95.
výročie)

 23. februára o 17.00 h
v čitárni
ROZHOVORY Z KNIŽNICE
o dejinách miestnej a mestskej
dopravy nielen v Trnave. Hostia:
Michal Jajcaj a Peter Martinko,
moderuje Martin Jurčo
 Každý piatok na www.kniznicatrnava.sk
HUMORISTI NA VÍKEND
Poohliadnutie trnavských humoristov za uplynulým rokom
 28. februára o 17.00 h
v čitárni
ROZPRÁVANIE O KNIHE
čitateľský klub
PRE DETI ................................
 10. februára o 14.00 h
v oddelení pre deti
KNIŽNÝ VALENTÍN
Tvorivá dielňa spojená s knižnými
tipmi, počet účastníkov je obmedzený.
Kontakt: detske@kniznicatrnava.sk alebo 033/5511782, kl. 15
 21. februára o 10.00 h v herni
ZÁHADA KNIŽNICE NA KONCI
ULICE
Stretnutie so spisovateľkou Kristínou Baluchovou
 23. februára o 15.00 h
v internetovej miestnosti
VYTLAČME SI
NA 3D TLAČIARNI
Workshop pre deti do 12 rokov
– 3D modelovanie, počet účastníkov obmedzený, kontakt: bio@kniznicatrnava.sk, 033/5511782,
kl.14
 LORD OF THE DANCE
Hudobno-slovné pásmo o vzniku
tanečnej skupiny založenej na
tradičnom írskom tanci určené
pre žiakov pre 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ. Kontakt: hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk alebo
033/5511590, hudobné oddelenie,
Ul. M. Schneidera Trnavského 5
 FAŠIANGY
Hudobno-slovné pásmo o tradíciách a zvykoch nášho ľudu
určené pre 1. stupeň ZŠ a školské
kluby, kontakt: hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk alebo 033/
5511590 – hudobné oddelenie,
Ul. M. Schneidera Trnavského 5
február 2022
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ŠKOLENIE ..............................
 15. februára o 10.00 h
v internetovej miestnosti
AKO NA TABLET A MOBILNÝ
TELEFÓN
Kurz využívania mobilných zariadení pre seniorov, počet účastníkov obmedzený, kontakt: bio@kniznicatrnava.sk, 033/5511782, kl.14
 16. februára o 10.00 h
v učebni
MOZGOVÝ JOGGING
Stretnutia seniorov zamerané na
trénovanie pamäti, počet účastníkov obmedzený, kontakt: bio@kniznicatrnava.sk, 033/5511782,
kl.14
VÝSTAVA .................................
 KNIŽNICA V ČASE
Výstava fotografií na schodisku
zachytávajúca históriu knižnice
 ZMYSEL TO MÁ
AJ BEZ ZMYSLOV
Interaktívna výstava v oddelení
pre deti o živote detí so špeciálnymi potrebami, v spolupráci
s BIBIANOU
SÚŤAŽ ..................................
 POKLADY ELENY
ČEPČEKOVEJ
Súťaž o skvelé ceny, otázky na
www.kniznicatrnava.sk alebo priamo v oddelení pre deti
a v pobočkách Prednádražie
a Tulipán
SLEDUJTE NÁS
https://www.kniznicatrnava.sk/
https://www.facebook.com/
kniznicatrnava/
https://www.youtube.com/
kniznicatrnava

Galéria Jána Koniarka
 Do 20. februára
v Koppelovej vile
HYBRID-IN –– Medzinárodný
výstavný projekt je koncipovaný ako konfrontácia súčasného
umenia z Česka, Poľska a Slovenska
Kurátori: Vladimír Beskid (SK),
Anna Mituś + Paweł Jarodzki (PL),
František Kowolowski (CZ)
 Do 6. februára v novom
krídle Koppelovej vily
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Novinky z radnice

BEYOND LOST HORIZONS
Výstavný projekt predstavuje
výber z aktuálnej tvorby bratislavského maliara Petra Cvika.
Organická selekcia sa zameriava
na diela z obdobia posledných
dvoch rokov s dôrazom na hraničné situácie, v ktorých sa abstrahujúca forma prelína so záchvevmi konkrétnych výjavov
Kurátor: Michal Stolárik
 Od 10. februára v novom
krídle Koppelovej vily
MILAN MAZÚR ml.
Výstava víťaza jednej z periodických galerijných akcií Skúter, na
ktorej budú prezentované najmä
autorove videoprojekcie
Výstava potrvá do 20. marca
 Od 22. februára v Synagóge
– Centre súčasného umenia
PAVEL KORBIČKA
Samostatná výstava českého
umelca venovaná svetelným inštaláciám a neónom

Divadlo Jána Palárika
 piatok 4. 2. / 19.00 Drahý špás
 nedeľa 6. 2. / 17.00 Dokonalé
dieťa
 pondelok 7. 2. / 19.00 Lunapark v hlave
 piatok 11. 2. / 19.00 Futbal
alebo Bílý andel v pekle
 sobota 12. 2. / 19.00 Futbal
alebo Bílý andel v pekle
 štvrtok 17. 2. / 10.00 Pavučina
– verejná generálka
 piatok 18. 2. / 19.00 Pavučina
– premiéra
 sobota 19. 2. / 19.00 Pavučina
 pondelok 21. 2. / 19.00 Pavučina
 utorok 22. 2. / 19.00 Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120
minút
 streda 23. 2. / 19.00 Sluha
dvoch pánov
 štvrtok 24. 2. / 19.00 Mizantrop
 piatok 25. 2. / 19.00 Dokonalé
dieťa
 sobota 26. 2. / 19.00 Ach tie
ženy, ach tí muži
 nedeľa 27. 2. / 16.00 Veľryba
Gréta

Divadlo Disk
 13. a 26. februára o 20.00 h
v divadelnom štúdiu DISK
Blaho Uhlár a kolektív DISK:
STAYIN´ ALIVE / PREMIÉRA
Réžia: Blaho UhlárHrajú: Monika
Babicová, Daniel Duban, Missi
Chudá, Zuzana Jankowská, Sofia
Klebanová, Braňo Mosný, Jano
Rampák a Peter Tilajčík.Ostať nažive v pandemickej situácii, keď už
milióny ľudí museli odísť, je veľmi
pravdepodobne jediný hlavný cieľ
súčasnej ľudskej populácie. Divadelný súbor DISK sa vo svojej 67.
divadelnej sezóne pustil do ďalšej
divadelnej tvorby pod názvom
Stayin´alive. Asi aj preto, lebo
pandémia mu znemožnila vytvoriť
a uviesť inscenáciu Nový priestor
plánovanú na rok 2020.Vstup podľa
aktuálnych opatrení COVID-19Predpredaj vstupeniek v TIC, mestská
veža Trnavainfo@trnavatourism.sk
Rezervácie na tel. 0905 930 923

Malý Berlín
 16. februára o 19.00 h
ARPÁD SOLTÉSZ | ZLODEJ
Online na Facebook stránke kultúrneho centra Malý Berlín
Pozývame vás na literárnu diskusiu k najnovšej knihe Arpáda Soltésza s názvom Zlodej. Soltészova
spisovateľská kariéra sa začala
knihou Mäso – Vtedy na východe.
Ďalšia kniha Hnev sa vracia do éry
mečiarizmu a román Sviňa zaznamenal veľký úspech, a to aj vo filmovej podobe. Zlodej sa odohráva
v rovnakom vesmíre ako predchádzajúce príbehy, mení sa však forma a čitateľ sleduje dej z pohľadu
jedinej postavy. Soltészova tvorba
je označovaná ako beletrizovaná
faktografia s prvkami fikcie, ktorá
je poznačená jeho profesionálnou
kariérou novinára. Večerom vás
bude sprevádzať Ľubo Šulko.

Baterkáreň
Starohájska 1, +421 910 326 976,
ahoj@baterkaren.sk, www.baterkaren.sk

pozvánky
 1. – 5. februára TÝŽDEŇ
DETSKÉHO OBLEČENIA
Počas tohto týždňa nájdete u nás
ponuku oblečenia a rôznych
doplnkov pre deti z druhej ruky,
ktoré si budete môcť osvojiť za
symbolické príspevky putujúce
na podporu týchto a iných aktivít
nášho občianskeho združenia.
 5. februára od 10.00
do 11.30 h
KURZ VÝROBY VOSKOVÝCH
OBRÚSKOV
Naučíme sa, ako si vyrobiť voskový obrúsok, ktorý je skvelou
náhradou potravinovej fólie, dá sa
používať niekoľko rokov a je šetrný k prírode. Z kurzu si odnesiete
dva voňavé voskové obrúsky.
Kurz je vhodný aj pre deti (sprievod je potrebný do veku 10 rokov). Cena: 10 €.
 5.februára od 10.00 do 12.00 h
SWAP DETSKÉHO OBLEČENIA
Vstup zdarma, hradia sa odnesené veci, jeden kus za 1 €. Môžete
priniesť aj veci na výmenu, čisté,
funkčné, kompletné, max jednu
bežnú tašku.
 8. – 12. februára TÝŽDEŇ
HRAČIEK A HIER
Z ponuky hračiek pre drobcov
si môžete odniesť predmety za
symbolické príspevky. Počas
tohto týždňa môžete nepotrebné
(no stále funkčné a čisté) hračky
do reuse centra i prinášať. Symbolické príspevky putujú na podporu činnosti centra a občianskeho združenia SaUvedom.
 9. februára od 17.00
do 18.30 h
KURZ VÝROBY VOSKOVÝCH
OBRÚSKOV
Naučíme sa, ako si vyrobiť voskový obrúsok, ktorý je skvelou
náhradou potravinovej fólie, dá sa
používať niekoľko rokov a je šetrný k prírode. Z kurzu si odnesiete
dva voňavé voskové obrúsky.
Kurz je vhodný aj pre deti (sprievod je potrebný do veku 10 rokov). Cena: 10 €.
 12. februára od 10.00
do 12.00 h
SWAP HRAČIEK A HIER
Vstup zdarma, hradia sa odnesené veci, jeden kus za 1 €. Môžete

priniesť aj veci na výmenu, čisté,
funkčné, kompletné, max. 10 ks.
 15. – 19.februára TÝŽDEŇ
OBLEČENIA PRE DOSPELÝCH
Z rozšírenej ponuky oblečenia
a doplnkov pre dospelých si môžete odniesť kúsky za symbolické
príspevky. Počas tohto týždňa
môžete nepotrebné (no stále
funkčné a čisté) oblečenie do reuse centra i prinášať, max. jednu
bežnú tašku.
 14. februára od 11.00
do 17.00 h
VALENTÍNSKY SWAP PRE
MAMIČKY A DROBCOV
Tohtoročný sviatok sv. Valentína
v Baterkárni oslávime trochu netradične, oslavou materinskej lásky.
Pripravili sme si Valentínsky swap
pre čerstvé či budúce mamičky
a ich nové a budúce bábätká.
Mamičky, využite túto možnosť,
aby ste priniesli veci, ktoré už nepotrebujete, prípadne také, ktoré
ste v zápale chystania výbavičky
pokúpili, no nikdy nevyužili. Budúce a čerstvé mamičky, využite
príležitosť nachystať si svoju
výbavičku udržateľnejšie a zodpovednejšie, s väčším ohľadom
na životné prostredie i rodinný
rozpočet.
 15. februára od 11.00
do 17.00 h SWAP KNÍH
Na našom celodennom SWAP-e
si môžete povymieňať knihy, ktoré už nečítate, za knihy od iných
návštevníkov. Vstup zdarma,
platíte za to, čo si odnesiete – 1
kniha za 1 €.
 16. februára od 17.00
do 18.00 h
KURZ VÝROBY VOŇAVÉHO
MYDLA
Vyrobíme si voňavé mydlo s pomocou silíc a sušených byliniek.
Okrem iného sa naučíme, aké
silice a bylinky kombinovať,
aby bolo naše mydielko nielen
voňavé, ale aj príjemné pre pokožku. Kurz je vhodný aj pre deti
(sprievod je potrebný do veku 10
rokov). Cena: 10 €
 19. februára od 10.00
do 12.00 h
SWAP OBLEČENIA
PRE DOSPELÝCH

Vstup zdarma, hradia sa odnesené veci – 1 kus za 1 €. Môžete
priniesť aj veci na výmenu, čisté,
funkčné, kompletné, max jednu
bežnú tašku.
 22. – 26. februára BAZÁRIK
V BATERKÁRNI
Z ponuky doplnkov a potrieb do
domácnosti si môžete odniesť
predmety za symbolické príspevky. Nájdete tu napríklad potreby
na stolovanie (šálky, poháre,
taniere), bytový textil, dekorácie,
potreby na varenie, na šport či
voľný čas, atď. Počas tohto týždňa môžete nepotrebné (no stále
funkčné a čisté) predmety do
reuse centra i prinášať – max. 10
kusov.
 26. februára od 10.00
do 11.30 h
KURZ VÝROBY VOŇAVÉHO
MYDLA
Vyrobíme si voňavé mydlo s pomocou silíc a sušených byliniek.
Okrem iného sa naučíme, aké
silice a bylinky kombinovať,
aby bolo naše mydielko nielen
voňavé, ale aj príjemné pre pokožku. Kurz je vhodný aj pre deti
(sprievod je potrebný do veku 10
rokov). Cena: 10 €
 22. februára od 11.00
do 17.00 h
SWAP RASTLINIEK A PESTOVATEĽSKÝCH POTRIEB
Ak máte doma rastlinky nazvyš
a radi by ste ich niekomu podarovali, prineste ich. Môžete tiež
priniesť nepotrebné črepníky či
rôzne iné pestovateľské potreby.
 26. februára SWAP
VECIČIEK Z BAZÁRIKU
Potreby do domácnosti, bytový
textil, dekorácie... Vstup zdarma,
hradia sa odnesené veci – 1 kus
za1 €. Môžete stále priniesť aj
veci na výmenu, čisté, funkčné,
kompletné, max. 10 kusov.
Všetky naše podujatia budú prebiehať podľa aktuálnych opatrení.
Viac sa o našich aktivitách dozviete na stránke www.baterkaren.sk v sekcii Program. 

foto: Tomáš Kucman

