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Rýchlik do stanice Sloboda mešká
Rýchlik meškal už dvadsať minút.
Do kupé na ďalšej zastávke pristúpili traja cestujúci.
Rozhovor medzi nimi sa začal o meškaní vlaku,
pokračoval nezamestnanosťou a postupne prechádzal
do všeobecných konštatovaní.
Smerovali k záveru, že doba pred rokom 1989
bola z pohľadu istôt jednotlivca lepšia než tá dnešná.
Rozprávanie vo vlaku naznačilo problém, ktorý si väčšina z nás
ani dnes, ani pred dvadsiatimi piatimi rokmi na námestiach
neuvedomovala. Idealizácia slobody. Nepochopenie jej podstaty
a nevnímanie jej neoddeliteľnej súčasti – zodpovednosti –
prináša skepsu. Sloboda v rámci spoločnosti
je vždy viazaná na spolužitie. Individuálny rozmer slobody
sa prejavuje v rovine myslenia, no z hľadiska konania jednotlivca
a spravovania vecí verejných nemá zmysel bez iných ľudí.
Pre zachovanie rovnováhy, zaisťujúcej na jednej strane
pokračovanie života a na druhej strane individualitu človeka,
je potrebné slobodu jednotlivca korigovať slobodou druhého.
Tam, kde sa začína sloboda druhého, sa končí moja sloboda.
Korekcie v zdravej spoločnosti zabezpečuje kultúra spolužitia,
ktorá v prípade potreby definuje zákony
stojace na skúsenosti tradície a myslenia.
Mylná je i predstava spájania slobody s istotami.
Čím väčšie spektrum možností máme k dispozícii,
tým viac sa zužuje priestor istôt a predvídateľných riešení.
Istota sa začína tam, kde niet inej možnosti. Kde niet možností,
tam nie je priestor pre slobodné konanie a rozhodovanie.
Chýbajúca tradícia slobody i zdravé korekcie prinášajú rezignáciu
a silnejúce sny o istotách. Nemali by sme im však podľahnúť.
Napriek tomu, že vlak našej spoločnosti,
jej kultúry spolužitia, spravovania vecí verejných i ekonomických
podľa našich predstáv mešká, nemá zmysel rezignovať
na pôvodnú trasu smerujúcu k úcte ku každému človeku.
Skôr je potrebné uvedomiť si rozdiel medzi vlakom,
v ktorom je naša sloboda obmedzená systémom zabezpečujúcim
chod železníc, a spoločnosťou, kde minimálne v rovine priateľov
a najbližších vzniká priestor na vytvorenie skutočnej slobody
vážiacej si druhého človeka. Ak dokážeme v každom kupé,
ktoré vytvárame na trati života, vytvoriť priestor slobody,
je možné, že i samotný vlak, ktorého sme súčasťou,
presmeruje svoj cieľ z fiktívnej stanice slobody
do jej reálnej podoby.
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Do zimy v Trnave pribudne
viac ako päťstosedemdesiat stromov
Výsadba odrastených stromov na základe požiadaviek občanov, ktorú mestská samospráva
začala na jeseň minulého roka, pokračuje aj v tomto roku. Zároveň budú splnené tohtoročné
požiadavky občanov na výsadbu a uskutoční sa aj dosadenie stromov na miesta, kde stromy
vysadené v predošlých rokoch z rôznych dôvodov uhynuli. Na tieto účely vybrala mestská
samospráva množstvo druhov atraktívnych listom, kvetom, sfarbením či tvarom.
Nebudú medzi nimi chýbať javory, buky, duby, jasene, hraby
a bresty so žiarivým jesenným
sfarbením, vŕby rakytové, zlatý
agát, štyri druhy líp, cercidovník
japonský, ginkgo dvojlaločné,
žltolistá gledíčia trojtŕňová, brezy so zaujímavou kôrou, farbou
listov či tvarom koruny. Jarnú
kvitnúcu nádheru vytvoria stromy
z čeľade ružovitých ako napríklad
okrasné slivky, sakury, višne,
okrasné jablone a hrušky, ružovo
kvitnúce hlohy, ale aj neobvyklý
ľaliovník tulipánokvetý zo Severnej Ameriky, ružový pagaštan
pleťový, zlatožltý štedrec ovisnutý
či modrofialová paulovnia. O celoročnú zeleň sa postarajú rôzne
ihličnany ako napríklad smrek

omorikový, štyri druhy borovíc
a cyprusovce leylandské.
Sadiť sa bude vo viacerých
lokalitách mesta. Okrasné čerešne nahradia vyschnuté kríky
na rohu Paulínskej a Orolskej,
nové brezy a javory nahradia
vyschnuté dreviny aj na Ulici A.
Kubinu.
Výsadba na základe požiadaviek občanov sa uskutoční na
Botanickej ulici, sadiť sa bude
aj na Mozartovej pri zberných
surovinách, na Čajkovského ulici, Ulici Kornela Mahra, v Parku
Janka Kráľa, na Nevädzovej, na
Tehelnej na kopci pri čerpacej
stanici, na Clementisovej, Hlbokej, na Bučianskej ceste, na
Rovnej, Na hlinách, na Sibírskej

v kynologickom areáli a v parku
pri Kalvárii.
Zároveň sa uskutoční aj výsadba deväťdesiatich šiestich
stromov v rámci projektu Mestá odolné na dopady zmeny
klímy – Trnavská inšpirácia.
Ružový park bude vďaka tomu
bohatší o osemnásť stromov,
v Materskej škole a jej okolí na
Jiráskovej pribudne šestnásť
stromov, na Hlbokej v parku za
daňovým úradom dvadsaťšesť
a na Ulici V. Clementisa tridsaťšesť stromov. Spomínané
lokality na výsadbu si vybral
donor projektu z návrhu výsadby stromov spracovaného
mestom v roku 2013 a doplneného v roku 2014. 

(eu)

Začala sa výstavba okružnej križovatky ulíc
Bratislavskej a Strojárenskej

Výstavba novej okružnej križovatky ulíc Bratislavskej a Strojárenskej v Trnave sa začala.
Cieľom mestskej samosprávy je zvýšiť bezpečnosť a komfort pri prejazde cez tento frekventovaný dopravný uzol. Práce by mali byť ukončené už v polovici decembra.
Križovatka bude štvorvetvová, s vonkajším priemerom
45 metrov, umiestnená sčasti na spevnených plochách
jestvujúcej komunikácie. Jedna
z vetiev križovatky povedie na
plánovaný južný obchvat mesta. Súčasťou výstavby bude
aj premiestnenie vodovodu
a vysokonapäťového vedenia,
realizácia ochrany plynovodu
aj slaboprúdových káblov, vybudovanie nového verejného
osvetlenia a sadové úpravy.

Výstavba bude rozdelená na
etapy tak, aby čo najmenej obmedzovala dopravu. Križovatka
bude stále prejazdná v obidvoch smeroch, obmedzenie
sa bude týkať najmä napojenia
Strojárenskej ulice na Bratislavskú ulicu. V závislosti na
jednotlivých etapách bude doprava s pomocou vodorovného
a zvislého dopravného značenia presmerovaná na dočasné
komunikácie. Vodiči prechádzajúci cez tento úsek by sa

však mali pripraviť na nutnosť
znížiť rýchlosť. Zamestnancom
závodov v blízkom priemyselnom areáli odporúča Mesto Trnava využívať komunikáciu cez
areál bývalých TAZ smerom na
ulice Coburgovu a Bratislavskú.
Práce sa budú uskutočňovať
počas pracovných dní a sobôt
vo dvoch zmenách od 6. do 14.
hodiny a od 14. do 22. hodiny.
Predpokladané náklady na
realizáciu stavby sú 726 310
eur. 
november 2014
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Aj na Zátvore pribudne nová relaxačná
a športová zóna pre celé rodiny
Mestská samospráva bude aj v budúcom roku pokračovať v humanizácii trnavských sídlisk.
Podobne ako v parčíku za daňovým úradom alebo na Ulici L. van Beethovena chce postupne
vytvoriť relaxačné zóny so zeleňou aj v obytnom súbore Zátvor.
Cieľom je poskytnúť obyvateľom
lokality od najmenších až po skôr
narodených príležitosť spoločne tráviť voľný čas v príjemnom
prostredí s možnosťou aktívneho
aj pasívneho odpočinku a zároveň tak prispieť aj k odbúravaniu
sídliskovej anonymity a posilňovaniu susedských vzťahov.
Už na budúci rok by sa mali
začať práce v strednom bloku
domov medzi ulicami Veternou
a Poštovou, ďalšie dva bloky prídu na rad v rokoch 2016 a 2017.
Projekt bude vychádzať zo štúdie, ktorú vypracovala mestská
samospráva. Štúdia humanizácie
v strednom vnútornom bloku
domov obytného súboru Zátvor
navrhuje vytvorenie odpočinkovej zóny s kvetinovým záhonom,
fit zóny s prvkami pre dospelých
a s detským ihriskom, a tiež
športovej zóny so zrekonštruovaným povrchom ihriska. Zóny

budú doplnené novým mobiliárom – lavičkami a smetnými
košmi a novou výsadbou zelene.
Zo strany Veternej ulice bude vyprojektovaný cyklistický chodník,
ktorý sa napojí na jestvujúci.
Definitívnu podobu však projekt
nadobudne až po zohľadnení

predstáv a požiadaviek obyvateľov
lokality vyplývajúcich z anketového prieskumu, ktorý zrealizovala
mestská samospráva koncom
októbra. Verejná súťaž na dodávateľa projektovej dokumentácie
by mala byť vyhlásená po vyhodnotení ankety v novembri. 

(red) foto: ZUŠ I. Krasku

Trnavskí školáci vybudovali čitáreň,
fyzikálnu aj prírodopisnú učebňu v prírode
Víťazmi súťaže Hravé parky v areáloch mestských škôl, ktorú v januári tohto roku vyhlásila Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve, sa stali
základné školy s materskou školou na Vančurovej ulici a na Ulici Ivana Krasku. Obom víťazom patrí finančná odmena vo výške 500 eur.
Základná škola s materskou
školou na Vančurovej ulici sa do
súťaže prihlásila s projektom Čitáreň v prírode. Jeho cieľom bolo
vybudovať príjemné miesto pre
deti na oddych aj výučbu v prírodnom prostredí. Na tento účel
poslúžil v súčasnosti veľmi obľúbený recyklovaný materiál v podobe drevených paliet, z ktorých
2
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deti, rodičia, učiteľky a vychovávateľky po obrúsení a namorení
poskladali priestranné sedenie
v tvare L uložené na pevnom
podklade z betónových dlaždíc.
Čitáreň dopĺňajú neodmysliteľné prvky ako tabuľa či knižnica
vyhotovená z odpadového dreva
a nechýbajú ani vtáčie búdky
a paletová stena s hrantmi a ve-

selou letničkovou výsadbou.
Realizácia projektu sa uskutočnila v máji a odštartovali ju rodičia
žiakov, ktorí zabezpečili potrebný materiál a pracovné náradie.
Čitáreň v prírode na Vančurovej
ulici sa aj vďaka nim stala oázou
oddychu a miestom, kde sa deti
učia chápať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím

udalosti
na základe poznávania ekologických procesov, ktorými sa riadi
život na Zemi.
Základná škola s materskou
školou na Ulici Ivana Krasku sa
pustila do projektu postupnej
premeny školského areálu na
príťažlivé prírodné zátišie so
zakomponovanými edukačnými
prvkami z oblasti fyziky, ako napríklad podzemný telefón alebo
farebné spektrum – točiace sa
kruhy s rôznymi geometrickými
obrazcami. Ich výrobu a osadenie svojpomocne realizoval
jeden z rodičov, na vytváraní
a maľovaní obrazcov na kruhy sa
aktívne podieľali aj deti. Súčasťou projektu sú aj nové „hotely“
pre hmyz, ktoré žiakom umožnia
pozorovať život drobného hmyzu v prírodných podmienkach.
V časti školského areálu, ktorá
bola donedávna neupravená,
účastníci projektu založili nový
trávnik slúžiaci na oddych a hry
detí vo voľnom čase. Rodičia,
žiaci a učitelia školy nezabudli

ani na vysadenie voňavého levanduľového záhonu a lúčneho
porastu, na ktorom majú deti
možnosť spoznávať lúčne rastliny a pozorovať symbiózu rastlín
a živočíchov.
Projekty hodnotila Komisia životného prostredia a prírodných
hodnôt pri MZ za účasti odborných referentiek mestského

úradu Aleny Dostálovej z odboru
stavebného a životného prostredia a Jarmily Garaiovej z odboru
územného rozvoja a koncepcií.
Porota sa zhodla v názore, že
víťazné projekty úspešne splnili
cieľ premeniť areály škôl na hravé parky a prebudiť u žiakov záujem o environmentálne a ekologické témy. 

(red)

Detská radosť z Vianoc sa začína
aj v Predvianočných tvorivých dielňach

Rozochvené očakávanie Vianoc, hry a rozprávky, vôňa ihličia a medovníkov, romantické
svetlo sviečok a najmä chystanie vlastnoručne vyrobených darčekov – to všetko opäť prinášajú tradičné a obľúbené Predvianočné tvorivé dielne pre deti, ktoré sa začnú už v piatok 28.
novembra na Hlavnej ulici „Pod stĺpami“.
Festivalu detskej tvorivosti, ktorý už siedmy rok pripravujú v
predvianočnom čase animátori z
Mestskej rady mládeže v Trnave
v spolupráci s Mestom Trnavou,
bude až do 21. decembra patriť
každý piatok, sobota a nedeľa od
15. do 19. hodiny s výnimkou 5.
decembra, keď naším mestom
pôjde Mikuláš. Pre deti budú „Pod
stĺpami“ pripravené rozmanité tvorivé aktivity s vianočnou a zimnou
tematikou obohatené zaujímavým
kultúrnym programom. S pomocou animátorov z trnavských detských a mládežníckych organizácií

si budú môcť z tradičných i netradičných materiálov vyrobiť rôzne
vianočné pohľadnice, rámiky na
fotografie, stromčeky, upiecť medovníky, prípadne si vyrobiť drobný darček, ktorým potešia nielen
seba, ale aj niekoho blízkeho, ako
napr. gélové sviečky, svietniky, atď.
Novinkou tohto ročníka budú
populárne techniky v znamení
recyklácie, tzv. recy veci, a výroba vianočných ozdôb novými
technikami – vypletaním, papierovým pletením, drôtikovaním a
mramorovaním. „Do priestorov
na Hlavnej 8 sa nám darí okrem

tvorivých dielní sústrediť aj ľudovoumelecké aktivity trnavského
združenia Hojdačka a miesto tu
nájde i trvalé pódium pre obľúbené detské divadielka, ktoré
budú v programe o 17. hodine,“
povedal predseda Mestskej rady
mládeže Rastislav Mráz.
Ani tento rok nebude v Predvianočných tvorivých dielňach
chýbať súťaž, do ktorej sa môže
zapojiť každý malý účastník. Deti
dostanú od animátorov zlosovateľnú menovku, ktorú pri odchode odovzdajú. Losovanie sa
uskutoční vždy na konci dňa. 
november 2014
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Komunálne voľby sa
uskutočnia 15. novembra
Mestská volebná komisia v Trnave podľa § 23 zákona SNR č. 346/
1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora v Trnave zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Peter Bročka, JUDr., LL.M., 32
r., právnik, Trnava, Ulica S. H. Vajanského 6, nezávislý kandidát
2. Jozef Klokner, Ing., 59 r., stavebný inžinier, Trnava, Stromová
ulica 4, nezávislý kandidát
3. Róbert Schmidt, Ing., 58 r.,
živnostník, Trnava, Ulica Ľudmily
Podjavorinskej 19, SNS

4. Bystrík Stanko, Ing., 45 r., zástupca primátora, Trnava, Jazdecká
ulica 29, Smer-SD
5. Ján Žitňanský, PhDr., 54 r.,
technik, Trnava, Poštová ulica 8,
KDH, SDKÚ-DS, OĽaNO, NOVA,
SaS, Most-Híd, Strana zelených

Kandidáti na voľby poslancov Mestského zastupiteľstva
v Trnave 15. novembra 2014
Volebný obvod číslo 1
Trnava – stred (centrum, Špíglsál..., okrsky 1 – 9)
Vo volebnom obvode sa volí 5
poslancov.
1. Jozef Adamec, 72 r., inštruktor
športu, SMER-SD
2. Štefan Bošnák, Ing., Dr.h.c.,
67 r., poslanec, KDH, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, SZ
3. Peter Bročka, JUDr., LL.M.,
32 r., právnik, nezávislý kandidát
4. Peter Calík, Ing., 31 r., manažér,
SIEŤ
5. Pavel Ďurko, Ing. arch., 40 r.,
architekt, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS,
NOVA, SaS, SZ
6. Jana Fridrichová, MUDr., 48
r., lekárka, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS,
NOVA, SaS, SZ
7. Norbert Halász, Ing., 43 r.,
krajinný inžinier, nezávislý kandidát
8. Helena Hlubíková, Mgr., 53 r.,
koordinátorka, SIEŤ
9. Jozef Jakubec, Ing., 63 r., dôchodca, SNS
10. Katarína Jelačičová, MUDr.,
49 r., lekárka, SMER-SD
11. Róbert Kessler, JUDr., 48 r.,
advokát, SIEŤ
4
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12. Jozef Kováč, 29 r., kondičný
a futbalový tréner, nezávislý kandidát
13. Martin Krajčovič, Mgr., Bc.,
31 r., konzultant, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti,
SDKÚ - DS, NOVA, SaS, SZ
14. Miroslav Kvasnička, Ing., 32
r., manažér, SIEŤ
15. Pavol Nižnánsky, Bc., 31 r.,
živnostník, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS,
NOVA, SaS, SZ
16. Juraj Novota, Ing., 40 r., manažér, nezávislý kandidát
17. Soňa Novotná, PaedDr.,
PhD., 64 r., dôchodkyňa, SNS
18. Pavel Opatovský, 62 r., živnostník, nezávislý kandidát
19. Tibor Pekarčík, Mgr., 36 r.,
manažér, nezávislý kandidát
20. Robert Schmidt, Ing., 58 r.,
živnostník, SNS
21. Kvetoslava Tibenská, Ing.,
56 r., ekonómka, SMER-SD
22. Eva Zatková, Ing., 48 r., ekonómka, SMER-SD
Volebný obvod číslo 2
Trnava – západ (Prednádražie, A.
Kubinu... okrsky 10 – 21)
Vo volebnom obvode sa volí 6
poslancov
1. Marcel Behro, PhDr., 49 r.,

v skratke
 Na Univerzitnom námestí

bude nový zavlažovací systém z vlastnej studne
Mestská samospráva vybuduje
systém automatického zavlažovania parčíka na Univerzitnom
námestí z vlastného nového
vodného zdroja – vŕtanej studne. Dôvodom tohto rozhodnutia sú vysoké náklady súčasného systému zavlažovania
dovážanou vodou z cisterien
a nerovnomernosť tohto spôsobu zálievky. Ochranné kryty
na sieť zavlažovacích rozvodov
sú už pod chodníkmi pripravené. Pôvodne sa uvažovalo
o napojení zavlažovania zo
studne v Univerzitnom parčíku,
ukázalo sa však, že táto možnosť by bola finančne náročnejšia, ako vybudovanie novej
studne priamo na Univerzitnom námestí. Trávniky budú
po ukončení prác uvedené do
pôvodného stavu.

 Tretia etapa cyklistického

chodníka na Vansovej ulici
je hotová
V čase uzávierky tohto vydania
finišovala mestská samospráva aj na tretej etape výstavby
cyklistického chodníka na Ulici
Terézie Vansovej. Na tento účel
bola rozšírená trasa jestvujúceho chodníka pre peších
od križovatky ulíc T. Vansovej
a Zelenej až po účelovú komunikáciu vedúcu k cintorínu, za
ktorou tretia etapa nadviaže
na cyklistický chodník vybudovaný v prvej a druhej etape
výstavby. Všetky plochy chodníka a cyklochodníka lemuje
zapustený parkový obrubník
uložený do betónového lôžka,
na okrajoch v dotyku s miestnymi komunikáciami je zapustený cestný obrubník. Zvyšné
plochy bude tvoriť zeleň. Predpokladané náklady na stavbu
sú 39 100 eur.

udalosti
kvestor UCM, SMER-SD
2. Peter Benčat, Ing., PhD., 61 r.,
agronóm, SMER-SD
3. Richard Bohunický, Ing., 43
r., ekonóm, SNS
4. Alojz Fandel, Mgr., 67 r., dôchodca, SNS
5. Jozef Filípek, Bc., 23 r., obchodno-technický zástupca, TIP
6. Martin Galbavý, Ing., 26 r.,
živnostník, SMER-SD
7. Lucia Chrvalová, Mgr., 33 r.,
ekonómka, SMER-SD
8. Roman Jakubec, RNDr., 41 r.,
environmentálny manažér, KDH,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, SDKÚ-DS, NOVA, SaS,
SZ
9. Martin Jasenský, Mgr., 28 r.,
právnik, SIEŤ
10. Ján Jobb, Ing., 51 r., environmentálny manažér, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti,
SDKÚ-DS, NOVA, SaS, SZ
11. Juraj Jurák, Ing., 49 r., technik,
KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, SDKÚ-DS, NOVA, SaS,
SZ
12. Gabriel Kopúnek, 45 r., novinár – publicista, SMER-SD
13. Jaroslav Kralčák, 64 r., strojník, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a
nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS,
NOVA, SaS, SZ
14. Matej Lančarič, Mgr., 29 r.,
manažér, nezávislý kandidát
15. Sylvia Mrázová, Mgr., 46 r.,
živnostníčka, nezávislá kandidátka
16. Marek Neštický, Mgr., 36 r.,
učiteľ, nezávislý kandidát
17. Michal Okruhlica, Mgr., 45
r., technik, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS,
NOVA, SaS, SZ
18. Jozef Pobiecký, Ing., 45 r.,
konateľ spoločnosti, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, SZ
19. Bystrík Stanko, Ing., 45 r.,
zástupca primátora, SMER-SD
20. Roman Štefunko, Mgr., 45
r., štátny zamestnanec, nezávislý
kandidát
21. Peter Šujan, Ing., 29 r., manažér, nezávislý kandidát
22. Martin Uhlík, Mgr., 35 r.,
živnostník, nezávislý kandidát

Volebný obvod číslo 3
Trnava – sever (Kopánka, Vodáreň, Zátvor, okrsky 22 – 32)
Vo volebnom obvode sa volí 7
poslancov.
1. Jaroslav Bachratý, 20 r., študent, SNS
2. Marián Barcaj, Mgr., 37 r.,
riaditeľ spoločnosti, nezávislý
kandidát
3. Tomáš Doboš, Ing., Mgr., 38
r., ekonóm, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, SZ
4. Štefan Dvorský, JUDr., 58 r.,
súkromný podnikateľ, SMER-SD
5. Juraj Fuzák, 30 r., finančný
analytik, nezávislý kandidát
6. Pavol Gabriška, Mgr., 54 r.,
výsluhový dôchodca, nezávislý
kandidát
7. Emanuel Gronský, 31 r., informatik, nezávislý kandidát
8. Zuzana Havlíková, MUDr.,
PhD., 38 r., lekárka, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, SZ
9. Martin Heriban, MUDr., 65
r., lekár, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS,
NOVA, SaS, SZ
10. Ivan Kleštinec, 57 r., podnikateľ, SMER-SD
11. Anton Kollár, Ing., 58 r.,
technik, nezávislý kandidát
12. Ivan Kopčáni, Ing., 39 r., technik BOZP a PO, nezávislý kandidát
13. Martin Královič, Bc., 26 r.,
manažér, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS,
NOVA, SaS, SZ
14. Andrej Kramár, Ing., Mgr.,
36 r., manažér, KDH, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, SZ
15. Branislav Kramár, MUDr.,
41 r., lekár, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS,
NOVA, SaS, SZ
16. Štefan Krištofík, MUDr., MPH,
52 r., všeobecný lekár, SMER-SD
17. Martin Kubala, Mgr., 30 r.,
majster v ŽSR, nezávislý kandidát
18. Miloš Kubán, 50 r., technik,
nezávislý kandidát
19. Miriama Linková, 20 r., študentka, SNS

 Mesto opravuje ulice Ne-

rudovu a Golianovu
Mesto Trnava pokračuje
v snahe skvalitniť povrchy
cestných komunikácií v Trnave. Počas októbra sa začala
rekonštrukcia Nerudovej
a Golianovej ulice. Pôvodný
poškodený povrch bude odfrézovaný. Po uložení sklotextilnej geomreže dostane vozovka
nový asfaltovo-betónový povrch, na ktorý príde ešte ďalšia
asfaltová vrstva. Rekonštrukčné práce sa však nezaobídu
bez dopravných obmedzení,
ktoré budú najciteľnejšie 4.
a 5. novembra 2014 počas
ukladania asfaltového povrchu. Doprava bude usmerňovaná s pomocou dočasného
dopravného značenia. Mesto
Trnava sa ospravedlňuje občanom za zhoršené podmienky
dopravy počas rekonštrukcie.

 Obnovené budú aj chod-

níky na Bottovej a Vansovej,
opravy sa dočká tiež križovatka na Rybníkovej
Mestská samospráva sa v priebehu 42. týždňa pustila aj
do rekonštrukcie chodníka
na Bottovej ulici na úsekoch
ulíc Šafárikova – T. Vansovej
a J. Fándlyho – T. Vansovej.
Podľa slov Romana Stacha
z odboru dopravy a komunálnych služieb mestského úradu
dôvodom rekonštrukcie je zlý
konštrukčno-technický stav
chodníka, ktorý obmedzoval
bezpečný pohyb chodcov znemožňoval jeho údržbu najmä
v zimnom období. Pôvodná
konštrukcia chodníka bude
odstránená a na jej miesto
príde nová konštrukcia povrchom z betónovej dlažby.
Do konca roku chce ešte
mesto zrekonštruovať chodník
na Ulici T. Vansovej na úseku
ulíc Mierová – Š. Moyzesa. Do
konca roku sa dočká opravy aj
povrch križovatky Bučianska
– Rybníková.
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20. Erich Malán, 41 r., súkromný
podnikateľ, nezávislý kandidát
21. Richard Matúšek, Mgr., 60
r., učiteľ, SNS
22. Marcela Schmidtová, Mgr.,
37 r., Process Coordinator, SNS
23. Peter Sloboda, Mgr., 32 r.,
administratívny pracovník, nezávislý kandidát
24. Lucia Solárová, Mgr., 27 r.,
politologička, SMER-SD
25. Angela Štefániková, MUDr.,
60 r., lekárka, SMER-SD
26. Milan Tomík, Ing., 46 r.,
technik, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS,
NOVA, SaS, SZ
27. Veronika Virágová, Mgr., 24
r., právnička, nezávislá kandidátka
28. Lýdia Zvolenská, Bc., 34 r.,
živnostníčka, SNS
Volebný obvod číslo 4
Trnava – východ (Družba, Vozovka..., okrsky 33 – 45)
Vo volebnom obvode sa volí 7
poslancov.
1. Jozef Alchus, Ing., 59 r., projektant, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a
nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS,
NOVA, SaS, SZ
2. Katarína Baničová, PhDr., 34
r., kontrolórka NKÚ, SMER-SD
3. Rudolf Brezovský, Ing., 65 r.,
personálny riaditeľ, SMER-SD
4. Vladimír Butko, Ing., 59 r.,
primátor, projektant, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, SZ
5. Josef Doffek, Ing., 54 r., informatik, SIEŤ
6. Marián Galbavý, Mgr., Ing.,
43 r., advokát, nezávislý kandidát
7. Veronika Gašparíková, JUDr.,
42 r., vedúca odboru kontroly,
nezávislá kandidátka
8. Marta Gubrická, PaedDr., 55
r., prednostka OÚ, SMER-SD
9. Peter Halada, Ing., 33 r., projektový manažér, KDH, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, SZ
10. Augustín Hambálek, Ing., 57
r., ekonóm, SMER-SD
11. Peter Haščík, Mgr., 30 r.,
technik, nezávislý kandidát
12. Peter Januška, JUDr., 27 r.,
6
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advokátsky koncipient, VZDOR
13. Tomáš Januška, Ing., 30 r.,
podnikateľ, SNS
14. Juraj Jarábek, 52 r., futbalový
tréner, SMER-SD
15. Miroslav Kadúc, JUDr., Ing.,
31 r., poslanec NR SR, nezávislý
kandidát
16. Rudolf Kormúth, Ing., 52 r.,
dopravný inžinier, SMER-SD
17. Daniel Kravec, 23 r., študent
VŠ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a
nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS,
NOVA, SaS, SZ
18. Tomáš Kučera, 21 r., študent,
SMER-SD
19. Rudolf Macko, 44 r., tréner, SNS
20. Lukáš Miklošovič, Ing., 28 r.,
vyšetrovateľ PZ, nezávislý kandidát
21. Jozef Pikna, Mgr., 55 r., učiteľ – katechéta, KDH, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, SZ
22. Robert Podracký, 44 r., železničiar, KSS
23. Andrej Richnák, Ing., 29 r.,
účtovník, PaS
24. Matej Šrubař, 25 r., študent
VŠ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a
nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS,
NOVA, SaS, SZ
25. Šimon Štefunko, Bc., 23 r.,
manažér, nezávislý kandidát
26. Zuzana Turazová, Mgr., 40
r., fakturantka, SNS
27. Jozef Viskupič, 60 r., hospodár Spolku sv. Vojtecha, KDH,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, SZ
Volebný obvod číslo 5
Trnava – juh (Tulipán, Linčianska..., okrsky 46 – 54)
Vo volebnom obvode sa volí 5
poslancov.
1. Iveta Bakičová, RNDr., Ing.,
55 r., pedagogička, SIEŤ
2. Mária Boďová, 41 r., odborná
referentka, nezávislá kandidátka
3. Andrej Braniša, MUDr., 37 r.,
lekár, Strana moderného Slovenska
4. Jozef Čavojský, Ing., 69 r.,
chemický inžinier, SMER-SD
5. Róbert Gašparík, 45 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
6. Stanislav Hric, 54 r., energetik,

KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, NOVA,
SaS, SZ
7. Ján Hrubý, 27 r., riaditeľ,
SMER-SD
8. Anna Kaducová, Mgr., 47 r.,
vedúca servisu, nezávislá kandidátka
9. Jozef Klokner, Ing., 59 r.,
stavebný inžinier, nezávislý kandidát
10. Marián Kovačócy, Ing., 55 r.,
manažér, SMER-SD
11. Alena Krajčovičová, Mgr.,
30 r., právnička, KDH, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, SZ
12. Miloš Krištofík, PhDr., 48 r.,
podnikateľ, SMER-SD
13. Barbora Mončeková, 22 r.,
študentka, SIEŤ
14. Rastislav Mráz, Mgr., 36 r.,
právnik, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS,
NOVA, SaS, SZ
15. Gabriel Pavelek, MUDr., 60
r., lekár, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS,
NOVA, SaS, SZ
16. Adam Peciar, 27 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
17. Štefan Pilát, 46 r., živnostník,
KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, NOVA,
SaS, SZ
18. Marian Rozložník, Mgr., 60
r., učiteľ, SMER-SD
19. Ladislav Venžík, Ing., 31 r.,
konzultant, TIP
20. Lukáš Vlk, 24 r., skladník,
SĽS
Volebný obvod číslo 6
Trnava – Modranka (okrsky 55
– 56)
Vo volebnom obvode sa volí 1
poslanec.
1. Peter Benkovský, Ing., 28 r.,
strojársky inžinier, MOST – HÍD
2. Vladimír Chovan, Ing., 51 r.,
generálny riaditeľ, SNS
3. Agnesa Petková, Mgr., 69 r.,
poslankyňa, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, SZ
4. Juraj Rezbárik, 36 r., podnikateľ, SMER-SD

udalosti
Martin Jurčo

Trnavskí archeológovia zažívajú už desať
rokov aj tureckú exotiku

Jediným vysokoškolským pracoviskom na Slovensku, ktoré má aktívne kontakty v oblasti archeológie v Turecku, je Katedra klasickej archeológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity.
Študenti majú možnosť zažiť tradičný výskum v lokalite, ktorá má veľmi blízko k antickej kultúre.
Desaťročné výsledky tejto intenzívnej spolupráce prostredníctvom fotografií a posterov môžete
vidieť aj na novej výstave vo výstavnej sieni a Átriu Trnavskej univerzity na Hornopotočnej ulici.
Projekt prezentácie bol uvedený v rámci medzinárodnej konferencie Centrum a periféria v toku
času s podtitulom Od doby bronzovej do neskorej antiky. Záštitu nad výstavou prevzala veľvyslankyňa Tureckej republiky na Slovensku Gülhan Ulutekin.
Archeológ a pedagóg na spomínanej katedre Erik Hrnčiarik
patrí k tým, ktorí už desať rokov
udržiavajú kontakty s Tureckom.
Odborníkov klasickej archeológie
zaujíma Grécko a Rím, a Gréci
boli aj v Turecku. Tam zanechali po sebe výrazné stopy. „Celú
výstavu sme rozdelili na dve
časti. Prvá je výstava fotografií
na paneloch o našom inštitúte
a spolupráci so siedmimi univerzitnými pracoviskami, ktoré sa
zaoberajú klasickou archeológiou.
Kolegovia prichádzali aj k nám,
napríklad pri výskume v Bazilike
sv. Mikuláša v Trnave. V Turecku
sa nepozeráme len po stavbách,
ale aj po ľuďoch a prírode. Sú
tam mnohé významné pamiatky,
ktoré v stredoeurópskom kontexte
nenájdeme. Druhú kapitolu našej
prezentácie tu v Átriu tvorí akási
metodika výskumov, teda odpovedanie na otázky, ako a čo sa
má skúmať,“ hovorí Erik Hrnčiarik
a porovnáva systém práce archeológov u nás a v Turecku. „Dodnes
je tam väčšina výskumov podporovaná vládou. Kým u nás máme
záchranné archeologické výskumy, oni majú aj systémové. Keď
sa všetok materiál vykope, tak sa
ho snažia prezentovať, teda ukázať, ako napríklad nejaká stavba
kedysi vyzerala. Mnohé stavby
stáli roky, ako sa hovorí, na zemi.
No spoluprácou archeológov s inžiniermi a architektmi boli tieto
stavby nanovo vystavané. Jedným
z takých príkladov je aj Celziova
knižnica v Efeze, ktorú postavili

v spolupráci s rakúskymi partnermi,“ hovorí Erik Hrnčiarik.
Významná osobnosť slovenskej
archeológie profesorka Mária
Novotná pripomenula, že žiadne teoretické štúdium nenahradí
takéto autentické poznanie, ktoré
nadobudne študent v teréne.
„Dnes je dobré, že frekventanti
považujú za samozrejmosť ísť do
Turecka na výskum. Kedysi, v čase železnej opony, to bol neuskutočniteľný sen. Môžu teda nielen
byť pri výskume, ale naozaj sa
naučiť archeologickému remeslu.
To je základ archeológie, pracovať
v teréne. Bez materiálu na skúmanie sa odborník nepohne ďalej,“
hovorí profesorka Novotná.
Jedným z tých, ktorí boli viac ako
mesiac v Turecku, je študent klasickej archeológie Lukáš Kováčik.
Skúmal v meste Bodrum, čo je
bývalé grécke mesto Halikarnas.
„Sú tam všetky archeologické
vrstvy, od Grécka až po Byzanciu.
Kopali sme na Králičom ostrove. Vždy sme sa prebrodili cez
plytké more. Ostrov bol zväčša
pokrytý skalami a robili sa tam už
výskumy aj v minulosti, tie boli
už zakonzervované. Na základe
týchto vrstiev boli predpoklady aj
na to, kde by sa malo pokračovať
v archeologickom prieskume. Je
to podobné ako u nás, vytýčia sa
sondy, ide sa po vrstvách, až sa
na niečo natrafí. My sme zaznamenali veľkú kumuláciu byzantských bronzových mincí. Bolo
tam veľké množstvo keramiky.
Kým u nás zbierame každý kúsok,

tam sme nevedeli, čo s ňou. Občas sa podarilo nájsť aj unikátny
nález, napríklad hlavu gréckej bohyne či strieborný podstavec. Tie
nálezy boli unikátne, a pre nás to
bola exotika, vrátane podnebia.
Nadšenie nás poháňalo vpred,“
povedal Lukáš Kováčik.
A ako sa pripravuje takýto výskum? „Všetko závisí aj od pozvania druhej strany a od ich
možností. Exkurzie plánujeme
aspoň rok dopredu, vytipujeme
si lokalitu, ktorú chceme navštíviť, zvažujeme vzdialenosti, podmienky a organizačné možnosti.
Potom rozdeľujeme témy, ktoré
má v každej lokalite študent
spracovať,“ hovorí vedúca Katedry klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
prof. Klára Kuzmová.
Profesorka Mária Novotná vysvetľuje, čím môže takýto výskum obohatiť aj slovenskú
archeológiu: „Archeológia je
disciplína bez hraníc. I keď nemáme na Slovensku lokality takej
kvality ako majú Turci a Gréci či
Balkán, máme tu kontakt s Rímskou ríšou, sme na jej hranici,
na hranici provincie Panónia,
takže máme čo ponúknuť. Aj keď
ide o pravek, aj keď sme katedra
klasickej archeológie, vychovávame študentov cielene, aby niečo
pochytili aj z pravekej archeológie. Uplatnenie študentov v praxi
klasického archeológa je malé,
takto sa môžu uplatniť aj v pravekých lokalitách,“ hovorí profesorka Novotná. 
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Prvými trnavskými fotografmi
boli Štefan a Leopoldina Dohnányiovci
Bývali v dome na rohu námestia a dnešnej Hviezdoslavovej ulice, fotoateliér mali na Hlavnej ulici
Vynález fotografie v 19. storočí sa
pomerne rýchlo spopularizoval
medzi ľuďmi. Spočiatku boli „čarodejníkmi“ so svetlom daguerotypisti, ktorí pôsobili na území
monarchie od štyridsiatych rokov
19. storočia takmer celé jedno
desaťročie. Jedným z prvých
známych bratislavských fotografov so stálym fotoateliérom a príslušným vybavením bol Eduard
Nepomuk Kozič. Jeho fotoateliér
sa nachádzal v Prešporku najskôr v záhradnom pavilóne na
Kozej ulici od roku 1850. Postupne sa fotografovaním zaoberala
celá blízka Kozičova rodina
– manželka Karolína, syn Eduard
František Xaver a dcéra Karolína
Eleonóra Ema.
V 60. rokoch 19. storočia sa
začali vo viacerých mestách
na území dnešného Slovenska otvárať fotoateliéry, ktoré
ponúkali za prístupnú cenu
fotografie každému záujemcovi.
Najväčší záujem bol o portréty.
Fotografovali sa novomanželia,
rodiny s deťmi, deti, mládenci
odchádzajúci na vojnu a pod.
Otvorenie fotoateliéru nebolo
spočiatku jednoduchou ani
lacnou záležitosťou. Okrem
fotoaparátu a príslušenstva,
výtvarného talentu a citu pre
kompozíciu, bolo treba vedieť
aj technológiu práce pri vyvolávaní fotografií. Kto chcel
prevádzkovať fotoateliér, musel
byť zároveň tak trochu umelcom, fotografom, mechanikom a opravárom, laborantom
i novátorom, a nepochybne aj
dobrým obchodníkom. Navyše,
musel mať istý vstupný kapitál
na zakúpenie všetkého potrebného na zariadenie fotoateliéru
8
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s laboratóriom a na prenajatie vhodných presvetlených
priestorov.
Fotoateliérov v mestách koncom
19. storočia pribúdalo a konkurenti sa začali predháňať vo svojej exkluzívnej ponuke. Okrem
výroby fotografií rôznych veľkostí
ponúkali aj albumy na fotografie, rôzne ozdobné pasparty
a rámiky. Zaslúžili sa aj o rozvoj
propagačného materiálu, pretože
každý fotoateliér sa snažil mať
čo najkrajšiu reklamu na zadnej
strane kartónu, na ktorý sa spočiatku fotografie lepili. Neskôr
sa k tomu pridal aj obalový materiál – rozličné papierové obaly
a obálky, priesvitné vrecúška,

a podobne. Pravdepodobne prvým fotografom, ktorý si v Trnave
zriadil fotoateliér, bol Štefan Dohnányi. Pod názvom Dohnányi
István ho viedol v roku 1860,
no vzniknúť mohol už v roku
1859. Zachované fotografie sú
portrétne vizitky a kabinetky na
kartónovom podklade s jednoduchou reklamou na zadnej strane
a s textom: Dohnányi István,
Fényképész, Nagy-Szombatban. Jeho pokračovateľkou bola
manželka Leopoldina. Fotografie
označovala názvom Leopoldina
von Dohnányi alebo aj L. von
Dohnányi. Pracovala na podobnom type portrétov s použitím
niektorých identických nábytko-
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vých kúskov. Asi používala ten
istý fotoateliér s rovnakým inventárom. Jej reklama na zadnej
strane bledého a žltého kartónu,
na ktorý lepila fotografie, bola
už zložitejšia. Použila obrázok
dvoch barokizujúcich puttov na
obláčiku, ako jeden druhého
fotografuje. Pod ním je text Leopoldine von Dohnányi / Tirnau
a dolu ornament. Reklama sa
objavuje v hnedej a červenej
tlači na bledých kartónoch. Žlté
kartóny začala používať neskôr,
pretože sa na nich objavujú viaceré varianty so zmenou písma
na ozdobné a rôznymi variantmi

2

spodného ornamentu. Neskôr
(pravdepodobne po r. 1868) sú
nápisy zdvojené – maďarské
i nemecké. Treba podotknúť, že
v skromnom archíve fotoalbumov a fotografií trnavských rodín
zachovaných v múzeu rádovo
dominujú fotografie Leopoldiny
pred Štefanovými fotografiami,
ktorých sa zachovalo nepomerne
menej, čo by poukazovalo na
dlhší čas existencie fotoateliéru
pod jej vedením. Ale môže to byť
len náhoda.
Čo však vieme o rodine fotografov Štefana a Leopoldíny
Dohnányiovcoch? Čosi nám
prezradili archívne informácie.
Ukazuje sa, že rodina Štefana
Dohnányiho žila v polovici 19.
storočia v Sobotišti. Manželom sa
tam (a v blízkom okolí) narodilo
v priebehu rokov 1841 – 1857
niekoľko detí. Pri mene otca sa
udáva ako povolanie „komposesor“ panstva Branč. Označený je
aj ako „...Nemes Istvan Dohnányi
Ur“ – teda pán s titulom, šľachtic. Z literatúry sa dozvedáme,
že posledným vlastníkom hradu Branč boli Ňáryovci, v roku
1752 vlastnil hrad tzv. brančský
komposesorát, no hrad zostal po
vybudovaní kaštieľa v Sobotišti
neobývaný. Štefan Dohnányi mal
za manželku Leopoldinu, rod.
Hesselovú (nar.1821). Zaznamenali sme osem spoločných detí:
Gustáv Ernest Ján (1841), Fridrik
(1843), Nepomuk János (1846),
Berta (1847), Ján (1851), Hedviga
Leopoldina (1854), Štefan Jozef
(1856), Eugen Stanislav (1857).
Ako vierovyznanie je uvedené
rímskokatolícke náboženstvo
(v pomerne dosť evanjelickom
Sobotišti).
Ako sa stalo, že šľachtici Dohnányiovci zo Sobotišťa sa zrazu
objavili v Trnave ako fotografi, to
si môžeme dnes iba domýšľať.
Zatiaľ sa zdá, že rodina niekedy
v rokoch 1858 – 1860, po narodení posledného dieťaťa (Eugen
Stanislav, nar. 13. novembra

1857), odišla zo Sobotišťa do Trnavy a radikálne zmenila živobytie – otvorili si v Trnave fotoateliér. Patrili k bohatšej vrstve obyvateľstva, ktorá si mohla v tomto
období dovoliť kúpiť vybavenie
fotoateliéru i laboratória a priučiť

3

4

sa technike. O existencii tohto
fotoateliéru v Trnave svedčí list
z 26. júna 1860, v ktorom ponúka
fotograf Štefan Dohnányi trnavskému magistrátu vyhotovenie
fotografií mesta a okolia. Mená
november 2014
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1869. V trnavskom archíve sa
zachoval jeho fragment – sčítacie
hárky z dnešnej Hlavnej ulice.
Tam na čísle domu 42 je zapísaný fotografický salón a medzi
obyvateľmi sú okrem iných uvedení aj Leopoldina Dohnányi,
fotografka narodená v roku 1821,
Berta, narodená v Jablonici a Eugen, narodený v Sobotišti. Medzi
rokmi 1865 a 1869 sa muselo
stať niečo s fotografom Štefanom
Dohnányim, keďže ho sčítanie
ľudu neuvádza a fotoateliér vedie
už jeho manželka Leopoldina.
Miesto fotoateliéru bolo Langegasse 42, čo bol až do sedemdesiatych rokov 20. storočia druhý
dom od rohu Hlavnej a Zámočníckej uličky, na posledných
záberoch jeho existencie bol do
ulice obchod Semená. Toto je
zatiaľ posledný zistený záznam
o Dohnányiovcoch v Trnave. Ich
stopy sa okolo roku 1870 v Trnave končia.
Fotografie si ľudia rýchlo obľúbili a fotoateliéry sa stali často
navštevované. Od osemdesiatych
rokov 19. storočia sa v Trnave
vystriedalo viacero fotografov
a nové remeslo sa stalo pomerne
rozšíreným. Zariadené fotoateliéry boli v Trnave niekoľko desať-

6

5

Dohnányiovcov sa v trnavských
matrikách nasledujúce roky
objavujú dvakrát. Žiaľ, súvisia
so smutnými udalosťami, ktoré
rodinu postihli. V roku 1864 im
zomrel osemročný syn Štefan
a v roku 1865 dvadsaťštyriročný
syn Gustáv, obaja na tuberkulózu. V matrike úmrtí je okrem
iného zaznamenané, že obaja
boli synovia fotografa Štefana
Dohnányiho a Leopoldiny, adresa
10
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Nagyszombat 557. Podľa mapy
staršej o 30 rokov ako spomínaný
údaj bol č. 557 dom na rohu námestia a dnešnej Hviezdoslavovej
ulice. Zaujímavé je, že v roku
1901 si presne sem presťahoval
fotoateliér iný fotograf, Vincze
Kabáth, ktorý uvádza v reklame,
že je „späť na záhrade“. Pravdepodobne išlo teda o záhradný
fotoateliér. Ďalší zaujímavý dokument je sčítanie ľudu z roku

história
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ročí na tej istej adrese, len mená
fotografov sa striedali. V indexe
obyvateľov z roku 1870 priloženom k zložke sčítanie ľudu 1869
bolí na č. 42, teda na mieste
fotografického salónu Leopoldiny Dohnányiovej, evidovaní
Vitz Vilmos, Antonia a Gizela.
Ide o rodinu ďalšieho fotografa
Viliama Wietza, ktorý v Trnave
pôsobil vyše 20 rokov.
Na margo rodiny von Dohnányi
treba predsa len na záver čosi
dodať. Fridrik Dohnányi (1843
– 1909), ktorý vyštudoval gymnázium v Trnave, bol s najväčšou pravdepodobnosťou synom
Štefana a Leopoldiny Dohnányiovcov. Fridrik (aj Frigyes) pokračoval v štúdiách vo Viedni na
matematicko-fyzikálnej fakulte,
no viac ako fyzikou sa preslávil hudbou. Hru na violončele
študoval u Karla Schlesingera,
violončelistu povestného Hellmesbergerovho kvarteta. Nakoniec bol učiteľom na reálkach
v Kremnici a v Banskej Bystrici.
Spomíname ho preto, lebo práve
ním sa začína umelecká vetva
Dohnányiovcov, ktorá má svojich
slávnych potomkov aj dnes. Syn
Fridrika – Ernest von Dohnányi
(1877 – 1960) bol slávny rakúsky

ných hudobných telies po celom
svete. Christophovým synom je
súčasný nemecký herec Justus
von Dohnányi. Mimochodom,
slovenský dirigent Oliver Dohnányi (nar. 1955 v Trenčíne) je tiež
príbuzným spomínaných Dohnányiovcov. 
História trnavských fotoateliérov je
súčasťou výskumného programu Západoslovenského múzea v Trnave
1– 4 fotografie z ateliéru Istvána
Dohnányiho
5 – 7 fotografie z ateliéru Leopoldiny von Dohnányi

klavirista, dirigent a skladateľ.
Jeho synom bol Hans von Dohnányi (1902 – 1945), právnik,
záchranca židov, účastník atentátu na Hitlera odsúdený na
smrť. Hansovi synovia sú nemecký politik a starosta Hamburgu
Klaus von Dohnányi (nar.1928)
a dirigent Christoph von Dohnányi (nar. 1929), ktorý pôsobil ako
šéfdirigent niekoľkých význam-

Zdroje:
Zbierkový fond albumov a fotografií Západoslovenského múzea
v Trnave
HANÁK, Jozef. 2006. Bratislavskí
fotografi 1840 - 1920. Albert Marenčín – vydavateľstvo PT, Bratislava. 2006. 176 s. ISBN 80-8921831-8
Štátny archív v Bratislave, pobočka
Trnava:
1. MG Trnava, Administratívne
spisy 1860, III. b, č.2728/ 1860
2. MG Trnava, Sčítanie obyvateľov
1869
Matriky online na www.familysearch.org, wikipedia,org
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Pavel Forisch

ľudia
Povstalecký rok 1944
v spomienkach Trnavčana (3.) a1.udalosti
11.1864 – V Trnave sa
Poslednú časť nevšedného príbehu trnavskej židovskej rodiny
Forischovcov, ktorí, paradoxne, vo svojom dome na dnešnej
Hlavnej ulici museli počas druhej svetovej vojny prichýliť
dôstojníkov nemeckej armády, uzatvárame obdobím oslobodzovania Trnavy a prechodu frontu. Hodnotenie druhej svetovej vojny sa dnes relativizuje. V snahe prinášať stále nové
súvislosti sa neraz mladí historici zhovievavejšie pozerajú na
obdobie ľudáckej diktatúry, predstaviteľov vojnového štátu
a ich posluhovačov. Možno aj preto je viac ako potrebné, aby
sa rozsiahly a spletitý príbeh rodiny Pavla Forischa dočkal
aj svojho knižného vydania. My sme vám v troch pokračovaniach predstavili len jeho zlomok.
Väčšinu škôl obsadili nemeckí
vojaci, ktorí sa pripravovali v záverečných fázach povstania na
strednom Slovensku likvidovať
a obsadzovať obce, ktoré boli
v kontakte s povstalcami. Obyvatelia obcí a miest pomáhali
partizánom v ich ťažkom položení. Nasledovala krvavá pomsta
príslušníkov nemeckej armády,
a dnes často zľahčované aktivity
neslávnych slovenských jednotiek zostavených z členov Pohotovostných oddielov Hlinkovej
gardy (POHG). V povstaleckom
roku sa vyučovanie na školách neobnovilo, a po potlačení
povstania sa niektoré jednotky
do škôl vrátili. Rota Herberta Von
Barinu zotrvala v našom meste.
Pod jeho velenie patrili aj oddiely
POHG. Posledné vypátrané a poschovávané skupiny židovských
občanov boli deportované do
koncentračných táborov. Neboli
k dispozícii žiadne informácie, čo
sa s odvlečenými osobami v koncentrákoch deje.
Riaditelia škôl prostredníctvom
starších učiteľov nás sústreďovali
v kinách na niekoľkohodinové
stretávky. Dostali sme domáce
úlohy, ale o vojnovej situácii sa
z bezpečnostných dôvodov nič
nehovorilo. Každý predmet sme
písali do nového zošita, a ten
12
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sme pri najbližšom stretnutí odovzdali s vypracovanými úlohami
a zadanými otázkami učiteľom.
Prezident a vláda štátu za prítomnosti gardistických pohlavárov, ktorých jednotky železnej
gardy vraždili vlastných občanov,
vyznamenávali spolu s nemeckými jednotkami za boj proti našim
povstalcom. Prezident Dr. Jozef
Tiso iniciatívne pripínal železné
kríže nemeckým vojakom. Bola
to pre slovenský ľud najväčšia
potupa. Nemecká armáda za
podpory železnej gardy POHG
posielala zajatých vojakov i civilné obyvateľstvo na práce do
Nemecka alebo koncentračných
táborov.
Blížiace sa vianočné sviatky
patrili k najsmutnejším, ktoré
sme počas celej vojny v rodine
zažili. Naši nemeckí „hostia“ slávili sviatky spoločne a nemecké
jednotky boli v neustálej pohotovosti pri prísnom zatmení celého
mesta. Štedrovečerný stôl bol
podstatne skromnejší ako po iné
roky a pobožnosti v kostoloch
sa neslúžili v skorých ranných
ani neskorých večerných hodinách. Mesto bolo zahalené v tme
a strážené jednotkami SS a Hlinkovou gardou. Ak niekde presvitalo svetlo len cez úzku škáru,
hliadkujúce jednotky urobili

narodil matematik a univerzitný profesor ĽUDOVÍT
SCHLESINGER, ktorý prednášal na univerzitách v Berlíne, Bonne, Kluži a Giessene v Nemecku, kde aj umrel
(150. výročie).
 4. 11. 1899 – V Smekalovom obchode na námestí
v Trnave (dnes budova
Prachárne) vypukol veľký
požiar, pri ktorom zahynuli dve osoby a 10 hasičov
utrpelo ťažké zranenia (115.
výročie).
 6. 11. 1969 – V Šali umrel trnavský rodák FRAŇO
SVOBODA, pedagóg, spisovateľ, redaktor a publicista,
ktorý používal pseudonym
F. S. Trnavský (45. výročie).
 7. 11. 1769 – Cisárovná
MÁRIA TERÉZIA vydala zakladaciu listinu Lekárskej
fakulty Trnavskej univerzity,
ktorá bola prvou svojho
druhu vo vtedajšom Uhorsku (245. výročie).
 7. 11. 1924 – V Trnave sa
narodila poetka AGAO DUNAJSKÁ, vl. menom Anna
Gromová, ktorá pôsobila vo
Francúzsku, kde aj umrela
(90. výročie).
 8. 11. 1979 – V Trnave
umrel hudobný skladateľ
a pedagóg ERVÍN HORÁČEK, riaditeľ Hudobnej školy (35. výročie).
 10. 11. 1924 – V Opoji
sa narodil básnik, pedagóg a rezbár FRANTIŠEK
HLAVIČKA, ktorý pôsobil
ako stredoškolský profesor
v Trnave, kde aj umrel (90.
výročie).

história
ráznu nápravu aj s patričnými
vyhrážkami obyvateľom domu.
V okolitých častiach mesta sa
kopali protitankové zákopy. Priamo v meste sa stavali železobetónové zátarasy. Cez deň vládol
čulý pracovný ruch. Pracovať
museli dospievajúce deti, ženy aj
mobilní starci. K dispozícii neboli
žiadne zemné stroje. Všetko sa
robilo ručne pod dohľadom nemeckých strážcov. Po dvojhodinovej namáhavej robote povolili
krátky oddych. V Hlinkovej garde, ale i v nemeckých kruhoch
bolo s približujúcim sa frontom
cítiť chaos a panické správanie,
pretože situácia ohrozovala ich
špinavú a podlú existenciu.
Jednotka SS si plnila svoje kontrolné a strážne poslanie a už vo
februári 1945 začali zhromažďovať občanov nemeckej národnosti aj vybrané rodiny významných
funkcionárov Hlinkovej gardy
(HG) a Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) a odchádzali
pod dohľadom nemeckých ustupujúcich jednotiek pravdepodobne na rakúske alebo nemecké
územie. Herbert si ešte niekoľkokrát prezrel zabezpečené úkryty
v našom dome a v bytoch dozeral na správne utesnenie dverí
a okien, aby žiadne svetlo neunikalo. Všetkých obyvateľov domu
osobne dôrazne niekoľkokrát
upozorňoval: „S prichádzajúcim
frontom budú zo strany sovietov
uskutočňované časté prieskumné
lety, a tie sa podľa situácie môžu
zmeniť aj na letecké útoky!“
Rusi najčastejšie robili
prieskumné lety v neskorých večerných a nočných hodinách. So
svojím frontovým kolegom z horného bytu si Herbert v úkryte
vyhradili šesť miest v prípade
leteckého útoku, ak by v tom
čase boli v našom dome. V meste zostávali vyčlenené jednotky
s protitankovými a lietadlovými
delami. Rozmiestnili niekoľko
húfnic proti pešiemu vojsku
a na rôznych miestach prikázali

umiestniť značný počet guľometných hniezd, odkiaľ sa očakával
príchod sovietskych jazdeckých
a peších jednotiek. V obranných
postaveniach nechýbal príslušný
počet obrnených vozidiel a tankov. Velenie nemeckej armády
si nedokázalo pomôcť so svojimi jednotkami vyčlenenými na
obranu mesta. Nepomáhali ani
najprísnejšie tresty. Vojaci sa
opíjali do nepríčetnosti a neboli
ochotní prijímať ani plniť rozkazy. Jednotky v rozmiestnenom
bojovom postavení mali za úlohu
čo najdlhšie zadržať postupujúcu
sovietsku armádu. Vojaci v obrannom postavení si boli vedomí,
že nezostanú nažive a ešte v horšom prípade padnú do zajatia.
Útrapy v zajateckých táboroch sa
im iste nepodarí prežiť. Všetko
si jasne uvedomovali, a preto sa
oddávali na sklonku svojho života alkoholickým radovánkam.
Obranné systémy, veľké železobetónové bloky asi poldruha
metra vysoké, postavené meter
od seba a pred nimi v hustých
radoch asi meter vysoké betónové ihlany, prepletené ostnatým drôtom a rozmiestnenými
mínami proti pešiemu vojsku.
Pred hlbokými protitankovými
zákopmi boli husto poukladané
protitankové míny. Mali spomaliť rýchlo postupujúce sovietske
jednotky. Rozostavené obranné
vojsko aj s ťažkou vojenskou
technikou nemalo žiadnu nádej na záchranu. Sovietski letci
prieskumami zisťovali, kadiaľ
vedie nemecký obranný systém
a ako ho najlepšie obísť alebo
prekonať. Už začiatkom marca sa
uskutočňovali prvé prieskumné
lety nad mestom. Dvojplošné
lietadlá Polikarpov lietali cez deň
vo veľkej výške, dokázali nad
mestom krúžiť aj s vypnutým
motorom a mapovali budované
obranné postavenia Nemcov.
O leteckých akciách nás informovali nemeckí dôstojníci. Lietadlá boli vyzbrojené guľometmi

ľudia
a udalosti

 11. 11. 1994 – V Trnave
umrel pedagóg ADAM ŠTREKÁR, absolvent trnavského
gymnázia a jeho neskorší
profesor, ktorý prednášal aj
na PdFUK. Roku 2005 mu
bolo udelené Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam (20. výročie).
 12. 11. 1869 – Arcibiskup
JÁN ŠIMOR schválil stanovy
Spolku sv. Vojtecha v Trnave
a tým vlastne potvrdil jeho
založenie (145. výročie).
 14. 11. 1914 – V Kátlovciach sa narodil básnik katolíckej moderny a kňaz PAĽO
OLIVA, absolvent trnavského
gymnázia (100. výročie)
 16. 11. 1924 – V Trnave sa
narodil dlhoročný šéfredaktor časopisu Krásy Slovenska
a publicista TIBOR SÁSIK (90.
výročie).
 16. 11. 1929 – V Trnave
slávnostne odhalili Pomník
padlým v I. svetovej vojne,
dielo akademického sochára
Jána Koniarka (85. výročie).
 17. 11. 1989 – V Trnave
slávnostne odovzdali do užívania budovu novej železničnej stanice (25. výročie).
 17. 11. 2009 – V Trnave na
fasáde budovy Divadla Jána
Palárika slávnostne odhalili
pamätnú tabuľu pripomínajúcu výročie nežnej revolúcie
(5. výročie).
 20. 11. 1924 – V Trnave sa
narodil filmový kameraman
JOZEF RUŽIČKA, tvorca dokumentárnych a animovaných
filmov (90. výročie).
 20. 11. 1989 – Herci Trnavského divadla vstúpili do
štrajku (25. výročie).
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a ľahkými bombami. Útočili vo
večerných a nočných hodinách,
od polovice marca lietali nad
mestom denne a napádali postavenia nemeckých jednotiek, ale
bombardovaním boli poškodené
aj civilné objekty. Mesto bolo
zasiahnuté niekoľkými bombami
a vojsko napádané z lietadiel
guľometnou paľbou. Jednotka
SS bola na sklonku marca 1945
pripravená na odchod z mesta.
Pridali sa k nej poslední občania
nemeckého pôvodu i funkcionári
HG, HSĽS a POHG. Obranná jednotka, rozmiestnená v rôznych
častiach mesta, dostávala informácie od ustupujúcich nemeckých jednotiek prostredníctvom
spojárov aj v Barinovej jednotke.
Veliteľ SS Herbert von Barina sa
aj s Hassom a hornými spolubojovníkmi a spojármi prišli s nami
rozlúčiť. Boli odetí do maskovacích uniforiem a mimo krátkych
strelných zbrani mal každý z nich
samopal s dvomi zásobníkmi.
Spojári ani pri rozlúčke neskladali z uší slúchadlá a len s úškrnom na tvári dávali znamenie
k neodvratnému nútenému odchodu. Poďakovali sa za slušné
bývanie, dobrú domácu stravu.
Tú bolo v posledných týždňoch
ťažké obstarávať pri tvrdom
lístkovom systéme aj za pomoci
nemeckých obchodníkov spriaznených s jednotkou SS. Herbert
pri lúčení odhodlane oznámil, že
sa ešte uvidíme. Jeho rozlúčku
prijímali otec aj s mamou s vážnou tvárou, ale jeho vyhlasovaniu o návrate nikto z nás nemohol uveriť. Pri nútenom odchode
jeho poľná uniforma skromne
označovala hodnosť kapitána len
nad horným ľavým vreckom na
blúze. Zlovestné znaky príslušníka SS boli skromne vyznačené na
náplecníkoch. Ani z výzoru jeho
tváre sa nič dobré nedalo vyveštiť. Pri podávaní ruky odporúčal
otcovi zavrieť obchod, stiahnuť
mohutné kovové rolety, zamknúť
a dôkladne zaistiť všetky brány,
14
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ktorými sa dá do domu vojsť:
„Nikoho do domu nevpúšťajte!
V dome sa budú chcieť ukryť
nemeckí obrancovia. Veľmi by
vám to skomplikovalo situáciu
pri vstupe sovietskych vojsk do
mesta. Presťahujte sa do úkrytov!
V žiadnom prípade nevychádzajte po našom odchode na
ulicu. Vystavili by ste sa veľkému
nebezpečenstvu. Ustupujúce
nemecké vojská majú za úlohu
demolovať hospodársky a strategický významné podniky.“ Napokon významne a odhodlane,
s neurčitým, trpkým úsmevom
na tvári, niekoľkokrát zopakoval:
„Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen!“
Po ich odchode bolo na otcovej
tvári cítiť obrovské uvoľnenie zo
záchrany celej našej rodiny. „Prekonali sme jednu z najťažších
ciest v našom živote,“ vyhlásil
otec. Ešte poznamenal: „Som
presvedčený, že ich návrat je
vylúčený.“
Na odporúčanie skúseného frontového vojaka Herberta sa všetci
chlapi v dome dali do zabezpečovania vchodov. Nasťahované
rodiny v úkryte kontroloval otec
s pánom Štefanovským, či majú
všetko potrebné aspoň na jeden
týždeň pobytu. Počas prechodu
frontu nebudú môcť úkryt opustiť. Obyvatelia domu boli veľmi
disciplinovaní a hlavne rodiny,
ktoré mali menšie deti, prísne
dodržiavali všetky pokyny dohliadajúcich. Po odchode nemeckej jednotky SS z mesta asi za
štyri – päť dni bola Trnava oslobodená. V neskorých nočných
hodinách z 31. marca na 1. apríla
1945 (veľkonočná nedeľa) bolo
v diaľke počuť dunenie ťažkých
diel, ktoré zaznievalo čoraz silnejšie a intenzívnejšie. Detonácie
stále silneli a blížili sa k mestu.
Pri leteckom útoku pravdepodobne bomba zasiahla prednú časť
domu. Prerazila strechu, prelomila niekoľko nosných trámov a na
kamennej dlažbe horného bytu

ľudia
a udalosti

 23. 11. 1809 – V Budíne
umrel lekár, prírodovedec
a pedagóg JAKUB WINTERL,
profesor Trnavskej univerzity,
dekan jej lekárskej fakulty
a zakladateľ prvej botanickej
záhrady v Trnave (205. výročie).
 23. 11. 1989 – V Trnave na
námestí sa uskutočnil prvý
veľký míting občanov, ktorý
odštartoval tzv. nežnú revolúciu v meste (25. výročie).
 24. 11. 1859 – V Bratislave
umrel biskup JOZEF RUDŇANSKÝ, trnavský rodák,
prívrženec bernolákovcov
a podporovateľ Slovenského
povstania z roku 1848, za čo
bol aj väznený (155. výročie).
 24. 11. 1914 – V Nových
Sadoch sa narodil básnik,
prekladateľ a kňaz JANKO
SILAN, absolvent trnavského
gymnázia (100. výročie).
 25. 11. 1739 – V Rakúsku
sa narodil prvý svetský rektor
Trnavskej univerzity, profesor
a dekan jej právnickej fakulty
JURAJ ŽIGMUND LAKIČ (275.
výročie).
 25. 11. 1944 – V Trnave
začalo svoju činnosť Akademické divadlo (70. výročie).
 28. 11. 1824 – V Dolných
Držkovciach sa narodil básnik, dramatik a historik Slovenského povstania MIKULÁŠ
DOHNÁNY, ktorý pôsobil ako
redaktor Slovenských pohľadov v Trnave, kde aj umrel
(190. výročie).
 30. 11. 1989 – Rada MsNV
v Trnave schválila návrh na
znovupostavenie Súsošia sv.
Trojice na hlavnom námestí
(25. výročie).
(pr)
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explodovala. Plášť bomby prerazil strop nášho bytu, kde zostal
zabodnutý. Mladší chlapi z úkrytu neváhali preskúmať bombový
zásah a v prípade požiaru začať
hasiť.
Keď otvorili na kryte ťažký železný poklop, nebolo vidieť ani na
krok. Nasadili si plynové masky
a pokúšali sa dostať do blízkosti
zásahu. Všetci sme mali v úkryte
strach, že pri prudkej prestrelke
môže prísť k zraneniu „domácich
prieskumníkov“. Jeden z nich
nám prišiel ohlásiť, že požiar nevznikol, ale značne je poškodený
byt na prvom poschodí a náš na
prízemí. Nepodarilo sa zistiť, aký

druh strely dom zasiahol. Plášť
bomby bol úplne deformovaný.
Nikto nedokázal odhadnúť, či
je to bomba alebo delostrelecký
granát. Len čo sa prieskumníci
vrátili do úkrytu, bomby alebo
granáty zasiahli susedné domy
a obrovské kúdoly prachu a dymu zahalili aj náš dom. Vzniknutý požiar zo susedných domov
k nám neprenikol. Zasiahnuté
byty však požiaru podľahli. Po
tomto bombovom útoku nemecké guľomety rozmiestnené pri
vysokých stĺpoch okolo radnice
zmĺkli.
Ustupujúce nemecké jednotky
brali so sebou pohonné hmo-

ty, potraviny, rekvirovali všetky
osobné autá v meste. Podpálili
Traubnerovu sladovňu, demolovali železničnú stanicu, odviezli
veľké množstvo vagónov, likvidovali určené významnejšie budovy
v meste, ktoré boli podmínované.
Nestihli vyhodiť do vzduchu
podmínované podniky závodu
Coburg, sklady Nupodu a Agrosolu, odviezť vojenské holubníky
s poštovými holubmi. Predchádzajúcim ustupujúcim jednotkám
sa podarilo z niekoľkých závodov
demontovať potrebné technické
zariadenia, a tým odstaviť ich
ďalšiu prevádzku. 

(Koniec).

Martin Neumann

Cholera v Suchej nad Parnou v roku 1831

Doteraz málo povšimnutými historickými prameňmi sú farské matriky. Mohlo by sa zdať, že
tento typ prameňa poskytuje len akési základné štatistické údaje o menách a dátumoch narodenia či úmrtia jednotlivcov. Pri hlbšom skúmaní sa však dá zistiť, že pri mnohých osobách
je pripísaný aj spôsob úmrtia, niekedy sa dá dokonca zrekonštruovať menší príbeh, ktorý sa
skončil smrťou daného jednotlivca. Na menšiu ukážku, čo všetko sa dá vyčítať z matrík, sme
vybrali obec Suchá nad Parnou, ktorú sme sledovali v krátkom období roku 1831, keď obec
zachvátila epidémia cholery.
V lete roku 1831 sa územie
Uhorska stalo obeťou epidémie
cholery. Tá sa rozšírila z Ázie až
do Haliče, odkiaľ prenikla cez
Karpaty na územie Slovenska.1
Oficiálne sa začiatok epidémie
v Uhorsku kladie k 13. júnu 1831.
V Bratislavskom komitáte vypukla
epidémia o mesiac neskôr, 22.
júla. V Trnave bola prvá obeť
zaznamenaná 8. augusta a o päť
dní neskôr na následky cholery
ako prvý v Suchej nad Parnou
zomrel miestny želiar Jakub
Záhradník. Okamžite sa začalo
s realizáciou proticholerových
opatrení. Prejavilo sa to aj v zápisoch do matrík. V kolónke, kde
sa zapisovalo miesto pochovania

zosnulého, môžeme v prípade
prvej suchovskej obete čítať:
Szuha, in loco ad id destinato
et benedicto novo coemeterio.
Teda zosnulý nebol pochovaný
na zvyčajne používanom cintoríne na kraji dediny (v matrike
označovanom jednoducho ako
coemeterium Szuhense), no bolo
vyčlenené a vysvätené na to určené miesto, kam sa začali ukladať obete epidémie. V ďalších
zápisoch sa pre nový cintorín
vyskytuje len skrátený zápis – in
novo coemeterio – na novom
cintoríne. Počas pochovávania sa
muselo postupovať podľa predpisov a nariadení špeciálnych príručiek. Výraznou zmenou oproti

bežnému pochovávaniu bola
zmena miesta a času pohrebu.2
Okrem už spomenutého nového
cintorína sa pochovávalo v noci
a bez prítomnosti kňaza. To je aj
príčinou, prečo v matrikách pri
obetiach cholery nenachádzame
meno kňaza, ktorý odbavoval
pohreb. Z hygienických dôvodov
sa pohrebu nezúčastňovali ani
príbuzní zosnulého. O samotný
pohreb sa musel postarať hrobár
obce, v ktorej sa cholera vyskytla. O výber vhodných osôb sa
mal postarať richtár. Prihliadalo
sa predovšetkým na smelosť
a dobrú fyzickú kondíciu adeptov.
V žiadnom prípade to nemohli
byť staré či choré osoby. Vo veľ-

LIŠKA, Anton: Cholerová epidémia z roku 1831 v gréckokatolíckych farnostiach Svidníckeho dekanátu Prešovskej eparchie. In: Acta
theologica et religionistica, 2014, roč. 3, č. 1, s. 90.
2
LIŠKA, Anton: Z obsahu proticholerových obežníkov a brožúrok z rokov 1830 – 1831 (II.). Preventívne proticholerové rady
a odporúčania a dobová liečba cholery. In: Dejiny, 2013, č. 1, s. 175. 158-187.
LIŠKA, Anton: Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii. Prešov : GTF PU v Prešove, 2012, s. 24.
1
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kej väčšine prípadov pripadla
táto úloha na Rómov. Aj samotní
hrobári sa snažili ochrániť pred
nákazou. Pokúšali sa čo najmenej prichádzať do priameho kontaktu s mŕtvolou alebo dýchať
vzduch v jej okolí. Rovnako sa
chránili pravidelným umývaním
rúk octom a tiež vyplachovaním
úst. Telo zosnulého bolo zakopané hlboko do zeme spolu s jej
spáleným šatstvom a posteľnou
bielizňou. Pred definitívnym zakopaním bola mŕtvola posypaná
chlórovým vápnom, ktoré malo
dezinfekčný účinok.
Celkovo zomrelo v Suchej na
následky cholery 54 obyvateľov,
z toho 32 mužov a 22 žien. Čo
sa týka úmrtnosti v závislosti
na veku, najviac umierali ľudia
v rozmedzí 30 – 40 rokov (celkovo 16 obetí, 9 mužov, 6 žien). Za
nimi nasledovalo obyvateľstvo vo
veku 50 až 60 rokov (celkovo 11
obetí, 7 mužov, 4 ženy). Trojicu
najviac ohrozených vekových
kategórií uzatvárali 40 až 50-roční obyvatelia (celkovo 9 obetí, 5
mužov, 4 ženy). Exponovanejšou
vekovou skupinou boli aj deti do
10 rokov, keď v priebehu 3 mesiacov zomrelo 6 detí. V dôsledku epidémie cholery sa výrazne
vychýlil populačný vývoj v obci.
Kým v predchádzajúcom roku
sa narodilo 37 detí a zároveň
zomrelo 38 ľudí, v roku 1831 sa
narodilo len 28 detí, no zomrelo
až 89 ľudí. Nasledujúci rok sa
však stav populácie stabilizoval.
Počas celého roka sa narodilo 34
detí a zomrelo len 23 ľudí.
Samotné zápisy o úmrtiach
jedincov dovoľujú zistiť aj ich
povolanie či postavenie v spo-

ločnosti. Niekedy sa dá dokonca
zrekonštruovať celý príbeh, ktorý
viedol k smrti daného jednotlivca. Zaujímavý je príbeh istého
Jána Belka, 40-ročného roľníka
z Dolných Orešian, ktorý sa
vracal z Trnavy, no domov už
nedošiel. Ako sa píše v zápise
v matrike, redux Tirnavia inventus mortuus in campo Szuhensi
in cholera, teda Ján Belko bol
nájdený mŕtvy v suchovskom
poli, kde zomrel na choleru.
Oveľa viac zápisov sa týka povolaní zosnulých. Vo veku 60 rokov
zomrel 3. septembra trnavský
mešťan Jozef Pružinský, ktorý
v suchovských vinohradoch vykonával funkciu perega (montium magister). K suchovským
vinohradom sa viaže aj ďalší
zápis, ktorý zaznamenal smrť
46-ročného Juraja Dvorina. Spomenutý Juraj sa živil ako boarius,
teda pastier dobytka, a vo viniciach pracoval pre trnavského
mešťana Linnera. 30. augusta
ho však premohla cholera a bol
pochovaný na novom cintoríne.
Ako pastier sa živil aj Jozef Šturma, ktorý podľahol cholere 18.
augusta. Cholera zasiahla Suchú
práve v dobe žatvy. Keďže práce bolo cez žatvu naozaj veľa,
prichádzali pomôcť poddaní zo
širokého okolia. Nebyť cholery,
vôbec by sme sa nedozvedeli,
kto boli títo ľudia a odkiaľ pochádzali. Z 1. septembra pochádza zápis o úmrtí istého Štefana
Valoviča zo Sološnice, pri ktorom
bolo pripísané – triturator – bol
teda mlatcom obilia. Len pár dní
predtým zomrel v Suchej na choleru istý Štefan Matušek zo Svätého Jura, ktorý sa tiež zúčastnil

na mlatbe. Na starostlivosť o polia v suchovskom chotári dohliadal istý Andrej Bernadič – custos
campi – poľný strážca. Ani jeho
rodinu cholera neobišla. Jeho
manželka Judita, rodená Fridrichová, zomrela ako 40-ročná 17.
augusta. zomrela O tri dni neskôr
prišla pre Andreja Bernadiča
ďalšia rana. Cholera mu zobrala
jeho trojročnú dcéru Teréziu. Vôbec najmladšou obeťou cholery,
ktorá zomrela v Suchej, bol sotva
štvormesačný Jozef Silný, syn
zosnulého Gašpara Silného. Smrť
neobišla ani rodinu miestneho
mlynára. 5. septembra podľahol
cholere 19-ročný syn mlynára Martina Martinkoviča, Jozef
Martinkovič. Matričné záznamy poskytli doklady aj o iných
povolaniach. Medzi zosnulými
sa 8. septembra spomína Anna
Varáková, manželka krajčíra Juraja Varáka. O týždeň neskôr bol
pochovaný suchovský inspector
ecclasiae – kostolník – Martin
Videnský. Suchovský mäsiar
– lanio Szuhensis – Jozef Marvan bol pochovaný 29. augusta.
Vôbec posledným obyvateľom
Suchej, ktorý zomrel na následky
cholery, bol 40-ročný krajčír Ján
Uhlár. Bolo to 14. októbra 1831.
Ani potom si však obyvatelia
obce nemohli byť istí svojím
životom. Ďalšie obete cholery
pochádzajú už z roku 1839. Boli
to ani nie jedenapolročné deti
– Ružena Tomašovičová, Štefan
Tomašovič a štvormesačný Jozef Silný, syn Pavla Silného. Do
konca 19. storočia sa epidémia
cholery prehnala Uhorskom ešte
niekoľkokrát. To by však bol už
iný príbeh. 

Pramene a literatúra:
LIŠKA, Anton: Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii. Prešov : GTF PU v Prešove, 2012, 163 s.
LIŠKA, Anton: Cholerová epidémia z roku 1831 v gréckokatolíckych farnostiach Svidníckeho dekanátu Prešovskej
eparchie. In: Acta theologica et religionistica, 2014, roč. 3, č. 1, s. 90–101.
LIŠKA, Anton: Z obsahu proticholerových obežníkov a brožúrok z rokov 1830 – 1831 (II.). Preventívne proticholerové
rady a odporúčania a dobová liečba cholery. In: Dejiny, 2013, č. 1, s. 158-187.
Matrika zomrelých rímskokatolíckej farnosti Suchá nad Parnou z rokov 1830–1865. In: Familysearch. Dostupné na
internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-14326-48307-81?cc=1554443&wc=MPXM-7M7:107654301,114108
901,162487001,162493001> (30. jún 2014).
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Peter Horváth

Významná kapitola dejín mesta Trnavy –
udalosti po Novembri ’89

3. časť

V dňoch ponovembrovej eufórie od začiatku roku 1990 v hlavách mnohých občanov začal
blikať plamienok akéhosi imaginárneho modelu „novej krajiny“. Mnohí sme tomu uverili.
Začali sa objavovať mediálne príspevky o „právnom štáte“ ,slušnej ekonomike, nádejnej
sociálnej sieti starostlivosti o odkázaných, objavili sa modely o reforme školstva o zaplnení
„bielych miest“ v našej histórii, dokonca lákavé predstavy o pretvorení krajiny na „nové Švajčiarsko“. Nad všetkým dominoval sen o slobode občana a sociálnej i súdnej spravodlivosti
o kvalite života, o vzdelanej „kultúrnej spoločnosti“, slobody vyznania o právach menšín...,
o výhrade vo svedomí..., až po imaginárne predstavy o dvojnásobných platoch. Tieto sny sa
však postupne začali roztápať v pragmatických krokoch pomalých zmien politického i spoločenského života v regionálnych pomeroch.
Trnava mala v roku 1990 až
72 750 obyvateľov a k trvalému
pobytu tu bolo prihlásených
bezmála 10 tisíc ďalších osôb.
Počet zamestnaneckých miest
presiahol hranicu 43 tisíc. Pred
novým vedením mesta stála neľahká úloha udržať a regulovať
ekonomiku mesta, zásobovanie,
investície a najmä zamestnanosť. Zostali veľké resty v stavebníctve, doprave a v oblasti
bývania. Prakticky z mesiaca na
mesiac sa rodili nové fenomény
doby, pribúdali bankové inštitúcie, poisťovací agenti, privatizéri
a odvážnejší obyvatelia začali
brať úvery a podnikať najmä
na úseku obchodu a služieb.
Z večera do rán sa zrodili butiky
a slovenské nápisy sa menili na
anglické, pribudli zahraničné
reklamy a namiesto slovenskej
kofoly poväčšine svietili reklamy
najznámejších západných nealkoholických nápojov.
Plenárne zasadnutie MsNV 23.
augusta 1990 malo už charakter
politického súboja jednotlivých
poslaneckých skupín, medzi
ktorých pribudli aj noví poslanci Slovenskej národnej strany.
Viacerí poslanci upozornili na
skutočnosť, že pretrváva stav
kontinuity bývalých režimistov
v spoločnosti. Viacerí pôsobili
na vedúcich miestach aj na ministerstvách tak ako predtým,

čo podľa vystúpenia poslancov
znamenalo diskreditáciu cieľov revolúcie. V diskusii bolo
konštatované, že vybíjanie sa
v politických súbojoch nikam
nevedie, a treba odstrániť tie nedostatky, pre ktoré Trnava ako aj
iné regióny zaostávali mierne za
politickým dianím v Bratislave.
Komercionalizácia zasiahla celé
mesto, nevkus v rozbúranom
centre mesta je zakrytý reklamami, pamiatky sú vážne narušené
a ich vlastníctvo neumožňuje
zabezpečiť potrebnú obnovu.
Duchovné oživenie je často iba
formálnou pretvárkou určitých
skupín spoločnosti. Tieto hlasy
tlmočili zástupcovia Umeleckého fóra, ktoré poukázalo na
nečinnosť Správy Mestskej pamiatkovej rezervácie. Jej riaditeľ
Ing. Milan Horák (od 1. 5. 1990)
upozornil na skutočnosť, že
v Trnave je priamo ohrozených
vyše 50 objektov a existujúce
finančné prostriedky sú nedostatočné. Bolo potrebné stanoviť
reálne priority obnovy celého
pamiatkového fondu.
Na tomto zasadnutí bolo prijaté rozhodnutie o premenovaní
Gottwaldovej na Študentskú
ulicu. Vedúcim Útvaru hlavného architekta mesta Trnavy sa
stal Ing. arch. Juraj Dvorský.
Z funkcie boli odvolaní ďalší
pracovníci na MsNV. Riaditeľa

Mestského kultúrneho strediska
Jaroslava Gažoviča nahradil Ing.
Jozef Ozábal. Novou vedúcou
odboru školstva kultúry sa stala
Ing. Adela Mitanová. Časopis
Kultúra a život Trnavy dostal
novú redakčnú radu a jej predsedníčkou sa stala PhDr. Edita
Bugalová. Mesto zrušilo tzv.
galériu cti v parku pri ev. kostole. Dôležitým rozhodnutím bolo
pridelenie budovy novostavby
OV KSS na Halenárskej ulici
pre potreby SVŠT – Strojársko-technologickej fakulty. Objekty
bývalého Mariánskeho seminára
a šľachtického konviktu na Hollého ulici boli dané do užívania
Arcibiskupskému úradu. Galéria
Ján Koniarka získala objekt bývalého Kopplovho kaštieľa, ktorý
bol pôvodne majetkom rezortu
zdravotníctva a jeho uvoľnenie zabezpečil novo menovaný
riaditeľ Trnavskej nemocnice
MUDr. Bohumil Chmelík. Novým
riaditeľom polikliniky sa stal
MUDr. Július Duchoň. Z iniciatívy primátora Ing. Imricha Borbélyho a PhDr. Edity Bugalovej
bolo schválené vydávanie periodika Novinky z radnice. Plénum MsNV 9. septembra 1990
prijalo rozhodnutie o odobratí
čestného občianstva mesta Trnavy Klementovi Gottwaldovi.
Významným aktom, ktorý naplnil
túžby a želania občanov mesta
november 2014
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Trnavy, bolo obnovenie a znovuosadenie pomníka generála
Milana Rastislava Štefánika. Toto
pozoruhodné dielo vytvoril sochár Ján Koniarek v roku 1924.
Prvé odhalenie sochy sa uskutočnilo pri príležitosti 5. výročia
tragickej smrti tejto osobnosti
Slovenska 19. októbra 1924 zásluhou miestneho odboru Matice
slovenskej v priestore parku pred
knižnicou. Vtedy sa aktu odhalenia zúčastnili mnohí prominenti, napr. veľvyslanec v Paríži
Dr. Štefan Osuský, Ján Masaryk,
minister Ing. Janšák a prítomná
bola i matka generála M. R. Štefánika. Tento symbol však nebol
po chuti komunistickému režimu,
a preto bol pomník v päťdesiatych rokoch odstránený. Jeho
druhé odhalenie sa uskutočnilo
v máji 1969 a mesto ho umiestnilo v parku pri Bernolákovej
bráne. Tam socha pobudla iba
krátko, proces normalizácie si
vyžiadal jej opätovné odstránenie. Až nežná revolúcia dala
generálovej soche rozlet. Vedenie
mesta sa rozhodlo pre tretí pokus a pripravilo slávnostný akt
osadenia sochy generála Milana
Rastislava Štefánika na 4. mája
1990. Na žulový podstavec vyhotovený sochárom Josephom
Jurčom sa dostala renovovaná
socha do priestoru parčíka pred
Evanjelickým kostolom. Slávnostnými rečníkmi boli Jacques
Human, veľvyslanec Francúzskej
republiky v ČSSR, a Dr. Peter
Horváth, riaditeľ odboru umenia
Ministerstva kultúry SR. V uvítacom príhovore primátor mesta
Ing. Imrich Borbély privítal aj
vzácnych hostí sochára medailéra Williama Schiffera z Paríža,
predsedu katolíckej misie v Paríži
mons. Františka Revesa, ministra
doc. Ladislava Košťa, správcu
Matice slovenskej v Martine prof.

1
2

Imricha Sedláka a farára ev. a. v.
cirkvi v Trnave Pavla Klementa.
V kultúrnom programe vystúpili
spevokol Bradlan a spevácky
zbor Tirnavia.1
Významnou udalosťou, ktorú sledovala široká verejnosť,
bol odchod sovietskych vojsk
z nášho územia. Postupný odchod posádok bol podmienený aj
technickými možnosťami prepravy vojenskej techniky. Posledné
jednotky Irkutsko-pinskej divízie
a aj špecializovaná spojovacia
jednotka umiestnená od roku
1968 vo Voderadoch opustili
Slovensko na jeseň 1990. Tak sa
skončil po 22 rokoch dočasný
pobyt cudzích vojsk na našom
území a Slovensko sa stalo prvou
krajinou východnej Európy, ktorá
takto získala suverenitu.
V priebehu roka sa podstatnou
mierou zmenilo postavenie Revolučného odborového hnutia,
ktoré prakticky od marca 1990
prestalo existovať. Po dlhoročnej
degenerácii odborov podriadených straníckej politike sa aj nová
transformácia odborového hnutia
stala vyhľadávanou možnosťou
politického boja najmä ľavicových strán. Na mimoriadnom
zjazde 1. marca 1990 schválili
delegáti všetkých odborových
subjektov vznik Nezávislých slovenských odborov.
Udalosťou roka, ktorou sa končilo tzv. ponovembrové provizórium, boli prvé slobodné parlamentné voľby, ktoré sa konali
8. a 9. júna 1990. Volebná účasť
presiahla vo všetkých regiónoch
90 % voličov. Do Federálneho
zhromaždenia prešlo päť parlamentných strán a do SNR sa
dostalo sedem parlamentných
strán. Víťazom volieb sa stalo
VPN s 29,34 % hlasmi, KDH získalo 19,20 %, SNS 13,94 %, KSČS
13,34 %, Spolužitie 8,66 %, DS

4,39 % a Strana zelených 3,48 %
hlasov. Novým politickým lídrom
sa stal Vladimír Mečiar (VPN),
ktorý zostavil vládu, a František
Mikloško (VPN) sa stal predsedom Slovenskej národnej rady.
21. septembra 1990 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Pléna
MsNV, ktoré prijalo zásady na
zabezpečenie volieb do mestského zastupiteľstva. Voľby sa uskutočnili 23. a 24. novembra 1990.
Ustanovila sa zásada, že mesto
bude mať 60 poslancov. Informáciu o zániku národných výborov
a vytvorení nových úradov štátnej
správy a obecnej samosprávy
predniesol tajomník MsNV JUDr.
Václav Surový na zasadnutí 20.
novembra 1990. V jedenástich
volebných obvodoch mesta
sa volieb zúčastnilo vyše 40 %
zapísaných voličov. Víťazom
komunálnych volieb v Trnave sa
stalo Kresťansko-demokratické
hnutie so 41 % odovzdaných
hlasov pred Slovenskou národnou stranou, ktorá získala 30 %
hlasov, VPN mala 11,66 % hlasov, Demokratická strana 6,66 %
hlasov, Strana zelených 5 %,
hlasov NEKA 3, 3 % a KSS 1,66 %
hlasov2. Do Mestského zastupiteľstva sa dostalo 60 poslancov
v pomere 25 za KDH, 18 za SNS,
7 za VPN, 4 za DS, 3 za SZ, nezávislí boli 2 poslanci a za KSS
bol 1 poslanec, neskôr sa pomer
upravil na 2 poslancov.
Za účasti 58 zo 60 zvolených
nových poslancov sa zišlo 12.
decembra 1990 ustanovujúce
zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré viedol predstaviteľ
predchádzajúceho vedenia mesta
Ing. Viliam Lanák. Prítomní boli
aj poslanci do FZ Ing. Jozef Klokner a SNR Ing. Rastislav Diovčoš
a Ing. Július Brocka. Po prečítaní
poslaneckého sľubu Ing. Jurajom Tibenským, prednostom

Horváthová, A.: 80. výročie odhalenia sochy generála M. R. Štefánika v Trnave 1924 – 1994
Voľby 1990 – Zápisnica mestskej volebnej komisie za účasti 10 členov – zápis Vilma Ševčíková.
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história
Mestského úradu v Trnave,
predstúpil pred nové zastupiteľstvo primátor mesta Ing. Imrich
Borbély a predniesol príhovor aj
text historickej formuly prísahy
trnavských richtárov z roku 1781.
Počtom 33 z 56 platných hlasov
bol za zástupcu primátora zvolený Ing. Štefan Bošnák (KDH).
Novozvolené 15-členné zloženie
mestskej rady zodpovedalo politickým výsledkom volieb, kde
KDH malo 6, SNS 5, VPN 3 a DS
1 zástupcov. 3
13. decembra 1990 sa vo veľkej
zasadačke Okresného úradu
konala konferencia primátorov
a starostov miest a obcí Trnavského okresu, ktorú zvolalo
Ministerstvo vnútra SR. Prítomní
boli aj predstavitelia Združenia
miest a obcí. Hlavným bodom
konferencie, ktorú viedol primátor okresného mesta Ing. imrich
Borbély, bola diskusia o budúcom prednostovi Okresného
úradu v Trnave. Do tejto funkcie
odporučili Arpáda Matejku.4
Na ustanovujúcom zasadnutí
v zmysle zákona SNR o obecnom
riadení č. 369/1990 zo 6. septembra 1990 schválili poslanci
aj nový štatút mesta a potvrdili
mestské symboly, erby, farby
zástavy a pečať mesta. Novým
prednostom Mestského úradu
v Trnave od roku 1991 sa stal Ing.
Juraj Tibenský. V programe nového predstavenstva mesta bolo
riešenie naliehavých úloh ako
bezpečnosť občanov, ochrana
životného prostredia, problémy
mestskej hromadnej dopravy,
výšky poplatkov, daňový systém,
ale aj zlepšenie zásobovania či
spôsob zabezpečenia ochrany
hodnôt kultúrneho dedičstva
mesta Trnavy. Z iniciatívy nového

vedenia sa prerokoval návrh na
zriadenie mestskej polície, ktorá
bola zriadená ako jedna z prvých
na Slovensku. Jej vedením bol
od 17. mája 1991 poverený Igor
Keleši. Prví mestskí policajti vošli
do ulíc 13. júna 1991 už v nových
rovnošatách vo farbách mesta.
Osobitne sa stanovili krátkodobé
priority – ukončiť očakávanú
výstavbu zimného štadióna
a plaveckého bazéna. Vo februári
1991 mesto zriadilo 13 komisií,
ktoré v nasledujúcich mesiacoch riešili stanovené úlohy vo
všetkých oblastiach pôsobnosti
mestského úradu. Prioritnou
komisiou, ktorú viedol primátor
Ing. Imrich Borbély, bola komisia
pre rozvoj mesta Trnavy. V zmysle VZN č. 76/1991 sa začala od
27. júna 1991 činnosť osobitnej
komisie na realizáciu obnovy
súsošia Najsvätejšej Trojice, ktorej predsedom sa stal poslanec
Ivan Hudec. Názvoslovná komisia prerokovala 70 názvov na
premenovanie ulíc mesta. Mesto
vyslovilo súhlas so zriadením
Nadácie Mikuláša Schneidera
Trnavského. Do funkcie riaditeľa
Strediska sociálnej starostlivosti
bol menovaný Ing. Juraj Tomašík. Hlavného architekta mesta
Ing. arch. Juraja Dvorského vystriedal Ing. Ján Kánik. Hlavnou
kontrolórkou mesta bola od októbra 1991 Marta Baranovičová.
V záujme racionalizácie riadenia
kultúry bolo zrušené Mestské
kultúrne stredisko a koordináciu
úseku spoločenskej činnosti prevzala od marca 1991 PhDr. Edita
Bugalová. Kvalitatívnou zmenou
prešiel aj ekonomický úsek, keď
sa jeho vedúcou stala Ing. Hana
Dienerová a pod jej vedením
bilancia hospodárenia mesta už

v prvom roku dosiahla aktívny
koeficient plus 10 mil. korún.
Mesto pristúpilo k zásadným
zmenám v štruktúre riadenia.
K 30. januáru 1991 zrušilo činnosť Komunálnych služieb mesta
Trnavy a ich aktivity postupne
nahradil súkromný sektor. Nastalo obdobie procesu tzv. malej
privatizácie a v priebehu pár
mesiacov pribudlo niekoľko desiatok súkromných firiem so širšou ponukou nových služieb pre
obyvateľov. Dôležitým rozhodnutím bol súhlas s umiestnením
supermarketu BILLA na Spartakovskej ulici.
Štátnu správu reprezentoval
Okresný úrad v Trnave, ktorého
prednostom bol Arpád Matejka.
Tento úrad vykonával štátnu
správu najmä na úseku kultúry,
zdravotníctva, soc. starostlivosti,
obrany, dopravy a koordinoval
oblasť živnostenského podnikania. Prednostom Obvodného
úradu v Trnave bol Ing. Eduard
Tomana. Špecializovaná štátna
správa bola zastúpená okresným
úradom životného prostredia –
prednosta RNDr. Miroslav Rusko.
Obvodný úrad životného prostredia riadil RNDr. Gabriel Gubiš.
V meste pôsobili aj okresný úrad
územného rozvoja a architektúry
– Dr. Milan Rajčák, daňové riaditeľstvo viedol riaditeľ Ing. Michal
Borodovčák, CSc, daňový úrad
viedla Ing. Elena Mišová, okresný
úrad práce Ing. Kamil Mikulčík
a školskú správu Viliam Fukna.
Súdnictvo reprezentoval Okresný
súd v Trnave s prednostom JUDr.
Ľubomírom Bundzelom, štátne
notárstvo viedol JUDr. Ivan Čierny, okresnú prokuratúru JUDr.
Jaroslav Palkovič, vedúci okresný
prokurátor. Okresným veliteľom

Členmi mestskej rady sa stali za KDH: Ing. Ľudovít Sitta, Ján Halada, Róbert Hrašna, Anton Kozinka, Emil Gažo, Ing. Ivan
Haščík, SNS: JUDr. Štefan Benda, Vladimír Gallo, MUDr. Emil Schwartz (nahradený Emilom Gallom), Ing. Eduard Krištofík
(od 1. 10. 1991 nahradený JUDr. Igorom Malým), Milan Zachar, VPN: Ing. Silvester Korec, Ing. Peter Tomeček, Ing. Zuzanna
Vajdíková, DS: MUDr. Marta Blahová. Od 1. 2. 1991 zvolili Ing. Romana Černíka (SNS) ako 16-teho člena MR. Za JUDr. Václava
Surového kooptovali Ing. Ivana Mičku.
4
Trnavské listy č. 14 z 20. decembra 1990.
3
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Policajného zboru SR bol JUDr.
Milan Puškáš.
Politické zložky reprezentovala VPN s predsedom Karolom
Kabátom. Táto platforma sa od
3. októbra 1991 sa zmenila na
nové zoskupenie – Hnutie sa
demokratické Slovensko. Kresťansko-demokratické hnutie
malo sídlo na Žarnovovej ulici
a v meste malo 7 samostatných
klubov. Okresné koordinačné
centrum KDH viedol poslanec Ing. Július Brocka, mestským
predsedom KDH bol Ing. Anton
Krippel. Strana demokratickej
ľavice mala sídlo na Sladovníckej
ulici a jej predsedom bol Marián
Lužák, neskôr poslanec Peter
Bohunický. Slovenskú národnú
stranu reprezentovali Karol Jakubec, Milan Zachar, Ladislav Kučera a Anton Silný. Demokratickú
stranu Kazimír Žák. Predsedom
Strany zelených bol MUDr. Stanislav Križan a predsedom Hnutia
za poľnohospodárov bol Ing.
Milan Drobný.
Rok 1991 bol prelomový v oblasti
obchodu a služieb. Realizoval sa
zákon o prevode vlastníctva štátu na iné právnické alebo fyzické
osoby. Táto malá privatizácia
znamenala čiastočný zmätok,
pretože sa jednotlivé úkony realizovali bez právnej zábezpeky.
V tzv. divokej privatizácii sa
uskutočnili viaceré majetkové
prospechy formou verejných
dražieb a navyše s uplatňovaním
reštitučných nárokov. V tomto
procese zanikla napr. Obchodná
organizácia Prior, š. p. na Hlavnej 15. Zanikol aj št. p. OTEX
a objekt prevzali noví vydražitelia. Veľkoobchodnú činnosť
si udržala iba Jednota. Transformačný proces zasiahol sieť
maloobchodných prevádzok,
napr. Domáce potreby, Drobný
tovar, Drogérie, Klenoty, Zdroj,
Zelenina. a. i., ktoré prešli do

5
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rúk súkromných podnikateľov.
Komunálne služby, Reštaurácie
š. p. boli pripravené na likvidáciu. Postihlo to aj Kovovýrobu, Elektrokov a Okresnú správu
cestovného ruchu. Bytové hospodárstvo sa pretransformovalo
na mestský podnik. Reforma
zasiahla aj oblasť peňažníctva
a poisťovníctva. Do Trnavy prišli
nové finančné subjekty, medzi
prvými Poľnobanka na Štefánikovej ulici.
Novou vlnou pamiatkovej obnovy historických objektov v centre mesta bola najmä obnova
meštianskych domov na Hlavnej
ulici. Tieto objekty postupne dostávali novú funkčnosť i nových
vlastníkov. Dostavala sa budova
Policajného zboru SR na Kollárovej ulici. Najväčšie nasadenie
bolo pri dokončovaní Zimného
štadióna, ktorého ukončenie stálo 17 mil. Kčs. Odovzdaná bola
lávka pre peších na Kollárovej
ulici. Bytová výstavba pokračovala na sídliskách Vodáreň II/2
a II/3, Družba II. Ukončený bol
vnútorný dopravný okruh okolo
centrálnej mestskej zóny. Veriaci
si mohli zájsť na Kalváriu, kde
boli obnovené jednotlivé kaplnky
zastavení. Začala sa tradícia vianočnej výzdoby v strede mesta.
V decembri prišiel do Trnavy
opäť Mikuláš. Postupne sa zvyšovala návštevnosť cudzincov
v meste.
V oblasti kultúrneho a spoločenského života boli dominujúce
oslavy 110. výročia narodenia
Mikuláša Schneidera Trnavského, ktoré otváral svojim
koncertom Bohdan Warchal.
V rámci osláv bola ustanovená
aj Nadácia Mikuláša Schneidera
Trnavského, ktorej predsedom
sa stal JUDr. Štefan Bugala, vnuk
hudobného skladateľa. Západoslovenské múzeum odhalilo
bustu (marec ’91) Štefanovi Cyri-

lovi Parrákovi, ktorého súkromná
zbierka sa stala základom zbierkových fondov múzea (autor
P. Čambál). Významné aktivity
vyvinul aj Literárny klub Bernolák pri DKO a začal usporadúvať
literárnu súťaž o Cenu Slovenského učeného tovarišstva, ktorú
doteraz vedie Adriena Horváthová. Istým nepremysleným krokom bolo zastavenie vydávania
obľúbeného mesačníka Kultúra
a život Trnavy, ktorého posledné
číslo vyšlo v októbri 1991. Tento
časopis vychádzal v meste od
roku 1970. Z iniciatívy primátora a riaditeľa Zsl. Múzea Ing.
Milana Petráša bol rozhodnutím
MK SR do Zoznamu pamiatok
zapísaný objekt Zvonolejárne,
Firmy bratia Fischer na Dohnányho ulici. V marci 1991 bola
slávnostne posvätená Nemocničná kaplnka Povýšenia sv.
Kríža gen. vikárom mons. Dominikom Tóthom. V máji 1991
bola obnovená Mariánska púť
do Modranky s celebrantom vdp.
Jozefom Slamkom. Pri príležitosti
Trnavskej novény sa obnovila
procesia starým mestom s nesením milostivého obrazu Panny
Márie Trnavskej, ktorú viedol
arcibiskup metropolita Ján Sokol. V Dome ústredia Katolíckej
jednoty sa uskutočnila posviacka
objektu a otvorené bolo okresné
humanitárne stredisko.5
Medzi neočakávané odchody
možno zaradiť aj úmrtie ministra kultúry, trnavského rodáka,
významného básnika a politika
Miroslava Válka, ktorý zomrel
27. 1. 1991 v Bratislave. Jeho zaradenie do spoločenského života
treba hodnotiť predovšetkým zo
spektra umeleckého prínosu jeho
básnickej tvorby. 
Pokračovanie v budúcom čísle
Pozn.: Autorov text je súčasťou štúdie
k Dejinám Trnavy II. zv.

kultúra
Martin Jurčo, foto: autor

Peter Šimun: Trnavské divadelné dosky
boli pre mňa krásnym obdobím
Našou sériou rozhovorov s hercami pôsobiacimi na doskách Divadla pre deti a mládež v Trnave si pripomíname 40. výročie vzniku profesionálneho súboru divadla. Naň nadviazalo aj
dnešné Divadlo Jána Palárika. K významným osobnostiam trnavských dosiek bol od roku
1979 aj herec Peter Šimun (nar. 21. augusta 1955 v Bratislave).
V roku 1979 absolvoval štúdium
herectva na VŠMU v Bratislave
a až do začiatku 90. rokov hral na
doskách nášho divadla. Teatrológovia ho vtedy charakterizovali
ako herca chlapčenského zjavu
a tlmeného prejavu so zdôraznením karikatúrnych čŕt stvárňovaných charakterov. Súviselo to
zaiste aj s repertoárom a inscenáciami, do ktorých ho obsadzovali
trnavskí režiséri. Hral Čerta Fúza
v Čertovinách, Anučkina v Ženbe, Vlasáka v Štepkovej hre Ako
sme sa hľadali, Petra Manskeho
v slávnej hre Kone sa strieľajú,
Ďura v hre Náš priateľ René či
Ruda v Hoteli Európa.
Peter Šimun sa už v roku 1977
objavil vo filme Hra na telo.
Z 80. rokov si ho pamätáme
aj z epizódnej postavy muža
vo výťahu so šedivými vlasmi
v komédii Utekajme, už ide!
V 90. rokoch sa objavil vo filmoch Anjel milosrdenstva,
Nejasná správa o konci sveta,
či Rivers Of Babylon. V televízii
hral v množstve titulov – v seriáli Koniec veľkých prázdnin,
v televíznej verzii hry Ženské
oddelenie, Čarovnej čaši, Palculienke, ale aj medzinárodne
úspešnom zábavnom programe
Bud Bindi. V archíve rozhlasu
nájdeme vyše stodvadsať titulov, v ktorých účinkoval. Rozhlasové hry Hrdinský kornet,
Čudný vrch, Vojna s mlokmi,
Horiaci chlapec, cyklus z Haškových Osudov dobrého vojaka
Švejka, v mnohých hrách pre
dospelých, rozhlasových roz-

právkach, literárnych pásmach
a v množstve zábavníkov.
Od roku 1993 pôsobí Peter Šimun ako úspešný herec v bratislavskom divadle ASTORKA
Korzo ´90, kde sa predstavil
v desiatkach charakterových
i groteskných postáv. Za všetky spomeňme aspoň jeden
úspech. Dosky 2006 boli Petrovi Šimunovi udelené za najlepší
mužský herecký výkon sezóny
za postavu Rudolfa Hollera
v divadelnej inscenácii hry
Thomasa Bernharda Pred odchodom na odpočinok.
 Vyrastali ste v slávnej bratislavskej lekárskej rodine,
čiže by sa dalo predpokladať,
že profesionálne pôjdete týmto medicínskym smerom. Nielen vy, ale aj vaša sestra Naďa
pôsobí v umeleckej sfére.
- Otec bol významný plastický chirurg. Špecializoval sa
na plastickú chirurgiu a rekonštrukciu ruky. Pôsobil
v niekdajšej evanjelickej nemocnici na Partizánskej ulici.
Oddelenie plastickej chirurgie
sa presťahovalo do novopostavenej nemocnice v Ružinove.
Otec už v Ružinove nepôsobil.
Po politických čistkách v 70.
rokoch nútene musel z plastickej chirurgie odísť a založil
vo vtedajšom Ústave lekárskej
kozmetiky (na vtedajšej ulici
Obrancov mieru) oddelenie
estetickej plastickej chirurgie
kde pôsobil až do zamatovej
revolúcie. Po revolúcii odišiel
do dôchodku. Sestra je odo

mňa o niečo staršia, skončila
scénické a kostýmové výtvarníctvo na VŠMU. No umelcov
máme aj v rodine. Otec chcel
byť pôvodne akademickým
maliarom a chcel študovať
v Paríži. Mali sme v rodine akademického maliara Edmunda
Gwerka, ktorý žil v Banskej
Štiavnici. Otcovo rozhodnutie
však ovplyvnil nástup fašizmu
u nás, a tak študoval medicínu. Maľoval napokon krajinky,
zátišia a mal v maliarskej sfére
množstvo priateľov. Patrili tam
napríklad Tibor Bártfay alebo
Jozef Šturdík. Spojil však napokon sčasti medicínu a svoj
vzťah k maľovaniu, pretože do
svojich kníh o plastickej chirurgii si kreslil obrázky. Dokonca
hrával na husle, písal poviedky,
ale aj poéziu. Takže, keď išla
moja sestra na umelecký smer
a potom aj ja, potešil sa.
november 2014
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 Čiže ste zrealizovali jeho
sen, ktorý sa jemu nenaplnil
– ísť profesionálne umeleckou cestou. Asi aj preto mal
veľmi rád vašich kolegov –
hercov. Dokonca sa traduje,
že raz ráno o štvrtej privítal
celú mladú hereckú partiu na
skorých raňajkách a hral jej
aj na husliach.
- Bolo to presne tak (smiech).
Otec veľmi rád chodil do divadla a dostával pozvánky najmä
do činohry. Mal tam mnoho
priateľov a spolužiakov z gymnázia ako Viliam Záborský,
Gustáv Valach a mnohí ďalší.
Pretože Ladislav Chudík pochádzal z Hronca a otec pochádzal
z neďalekého Piesku, tak sa
poznali aj odtiaľ. Bol veľmi rád,
keď mohol posedieť s divadelníkmi trebárs po premiére
v hereckom klube Divadla Pavla Orságha Hviezdoslava na
vtedajšej Leningradskej ulici.
A keď bolo treba, išlo sa k nám,
keďže sme bývali neďaleko –
na Dunajskej ulici v Ligapasáži.
 Aká bola vaša cesta na
Vysokú školu múzických
umení?
- Nebolo to veľmi priamočiare. Prirodzene som inklinoval
k herectvu, aj keď som sa na
strednej škole veľmi umelecky
neprejavoval. Nechodil som
recitovať básne. Dokonca, keď
som šiel na VŠMU, kde sa
museli dať prihlášky skôr pre
talentové skúšky, tak mi riaditeľ
gymnázia nechcel potvrdiť prihlášku. Vraj sa na to nehodím.
Skôr chcel, aby som išiel študovať prírodné vedy. Otec mi však
dal voľnú ruku. Náš ročník vtedy otváral profesor Karol L. Zachar, ktorý bol otcov dobrý kamarát. Otec chcel intervenovať
za mňa a povedal mu, že mám
problém, že mám väčší nos. Ale
vraj keby ten nos bol jediným
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problémom môjho prijatia na
VŠMU, je ochotný urobiť ako
plastický chirurg aj jeho úpravu. Samozrejme, keď ma potom
Karol L. Zachar uvidel, veľmi sa
smial, a povedal, že žiadny nos
mi operovať netreba (smiech).
 Vybrali ste si štúdium herectva, a časť spolužiakov
boli neskôr aj vaši kolegovia
na trnavskom divadle.
- Moji spolužiaci boli Boris
Farkaš, Tibor Vokoun, Marián
Geišberg, Róbert Šudík a dievčatá Iveta Weissová, Ingrid Žirková, Anna Semanová a Anna
Šulcová. Po skončení sme štyria
išli do Trnavy, štyria do prešovského divadla a Boris Farkaš do
Nitry. Tá naša cesta do Trnavy
bola trochu predurčená našimi
študentskými priateľstvami.
Už od prvého ročníka sme sa
kamarátili s vtedajšími tretiakmi, a to bol práve ročník Juraja
Nvotu, ktorý študoval réžiu.
A bol to aj ročník, kde študovali
Štefan Kožka, Iveta Kožková,
Zdena Studenková, Jozef Vajda
a ďalší. Juraj Nvota nás aj obsadil do svojho absolventského
predstavenia. Keďže on odišiel
do trnavského divadla, tak sme
aj my po skončení školy uvažovali, ako sa tam dostať. On tam
pre naše prijatie vytvoril pôdu.
Riaditeľ vtedajšieho Divadla pre
deti a mládež Ladislav Podmaka sa prišiel pozrieť na naše
absolventské predstavenie do
Reduty, a potom sme išli do
Carltonu to dohodnúť, pretože
mal hneď záujem nás zobrať.
Mali sme ročníkové predstavenie Čarovná čaša. Režíroval
ho Karol L. Zachar a boli v nej
naživo aj pesničky. Malo to
úspech a vyhrali sme s tým
dokonca aj festival v Taliansku.
V tom čase sme ako študenti
hrali aj ďalšie predstavenia.
Napríklad s Karolom L. Zacha-

rom Matka a hriech, s režisérom Tiborom Rakovským sme
naštudovali hru Júlia zomiera
každú noc. Do Trnavy som išiel
s Tiborom Vokounom, Ivetou
Weissovou a Ingrid Žirkovou.
V tom čase odišla už Zuzana
Kronerová, a po našom príchode odišiel aj Marián Zednikovič. Ešte stihol naštudovať hru
Charlie, v ktorej som hral aj ja
niekoľko postáv. Hra mala mimoriadny úspech a odvtedy sa
začala moja kariéra v Divadle
pre deti a mládež.
 Jednou z vašich prvých postáv v DPDM v Trnave bola
postava D´Artagnan v Troch
mušketieroch. Vraj ste tú postavu brali tak vážne, že ste
pri jej štúdiu dokonca prišli
takmer k úrazu.
- Hral som D´Artagnana, ktorý
bol veľmi výbušný, prirodzený, energický. Bol bojovník za
spravodlivosť. Divadelné skúšky boli rôznorodé – niektoré
dobré, iné ťažkopádnejšie. Ako
mladý herec ešte som nemal
toľko skúseností, aj ja som sa
hľadal, mnohé veci som ešte
nevedel. Napríklad, ako sa
presne tvorí takáto postava. Juraj Nvota bol akýsi nespokojný
a videl som, že ho niečo trápi.
Hovorili mi, aby som ho nejako
prekvapil vlastným dotvorením
postavy. Dopadlo to tak, že
som sa z toho jedného veľkého
praktikábla (prenosné javiskové lešenie alebo podstavec
– pozn. aut.) rozbehol a skočil
som ako šípku do hľadiska do
tretieho radu. Bolo to šokujúce
nielen pre nich, ale aj pre mňa,
skoro som sa dolámal. Ale všetko bolo napokon v poriadku....
(smiech).
 Divadlo pre deti a mládež vtedy hralo rôznorodý
repertoár. Okrem toho pre
deti boli na programe úpravy
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svetovej dramatickej literatúry, ale aj pôvodná tvorba.
Mnohé inscenácie „prešli“ do
Trnavy z Bratislavy, kde sa
nesmeli uviesť.
- Presne takto to bolo s inscenáciou Lasicu a Satinského Náš
priateľ René. Bolo to aj vďaka
tomu, že Ladislav Podmaka
mnohé takéto projekty vedel
obhájiť a svojou funkciou riaditeľa divadla aj zaštítiť. Dokonca
predstavenie malo úspech aj
v Bratislave a neskôr sme ho
hrávali aj v Štúdiu S, ktoré spravoval vtedy Slovkoncert. Hral
som takého rázovitého sedliaka
Stredoslováka a kolega Ľudovít
Moravčík hral Západoslováka.
Aj tá Štepkova známa trilógia
bola veľmi vydarená, doteraz
vo mne rezonuje. Láskavý, príjemný humor diváci veľmi brali.
Bolo to krásne obdobie tohto
divadla. Aj vďaka takýmto inscenáciám sa naučili Trnavčania
opäť chodiť do divadla. Totiž,
počas existencie Stálej scény
(v rokoch 1965-74 – pozn. aut.)
chodila do divadla trnavská bohéma najmä na operety z Novej
scény. A potom neskôr, keď
už vzniklo divadlo, tak na pôvodnú činohru nového súboru
sa im akosi chodiť nechcelo.
Našťastie, že v Trnave bola Pedagogická fakulta UK. Najmä jej
študentky návštevnosť od polovice 70. rokov postupne znovu
rozbehli. Bolo to určite aj vďaka
výbornému repertoáru.
 Dve silné osobnosti Juraj
Nvota a Blaho Uhlár mali aj
svoje skupiny hercov. Patrili
ste jednoznačne do nvotovskej partie?
- S Jurajom Nvotom som si
veľmi dobre pracovne rozumel
a ďakujem mu, že som sa mohol cez jeho réžie vyhrať. Veľmi
presne som rozumel jeho poetike a divadelnému jazyku. Po-

skytol mi veľký priestor, obsadzoval ma aj do veľkých postáv.
Moje postavy neboli komické,
ale skôr tragikomické. To mi
aj vyhovovalo. Tá jeho poézia
bola krásna, predstavenia mali
svoj humor a inteligenciu. To,
či som bol herec Uhlára alebo
Nvotu, sa nedá tak povedať.
Blaho Uhlár mal svojich hercov
a svoje cítenie, ale hral som
aj jeho inscenácie. Boli to dva
svety – Uhlár a Nvota. Myslím,
že to boli dva rôzne divadelné
svety, ktoré paralelne vedľa
seba fungovali. A myslím, že to
bolo pre divadlo v Trnave veľmi
dobre, že išli vedľa seba takého
dva prúdy, z ktorých každý inak
formoval to divadlo.
 Mnohí, najmä bratislavskí
herci, ktorí pôsobili v Trnave,
sa často zamýšľali nad neopakovateľnosťou atmosféry,
ktorá bola vtedy aj v zákulisí.
- Keď som prišiel do Trnavy,
všetci hovorili: Uvidíš, realita je
úplne iná ako na škole. Napokon som bol veľmi prekvapený.
Väčšina tam boli mladí ľudia,
ak nepočítame základ súboru,
starších hercov, čo zažili ešte
éru Krajového divadla – Július
Farkaš, Michal Monček či Gita
Ševčovičová. Väčšina však boli
moji rovesníci, a ten relatívne
nový súbor ešte nemal ani svoju tradíciu. Boli sme všetci na
jednej úrovni, nezávideli sme si,
neboli intrigy, nerobil sa rozdiel
medzi hercami a technickými
pracovníkmi. Napríklad technici
– osvetľovač Jozef Rakický či
zvukár Marián Kokavec mi neraz povedali svoj názor na moje
hranie, a ja som to pozitívne
prijal. Vytvárali sme takú harmonickú rodinu. Atmosféra bola
veľmi divadelná, dlho sme sa
rozprávali a veľmi nás to bavilo.
Pre mňa to bolo krásne obdobie. Keď som neskôr prešiel do

bratislavskej Astorky, bola to iná
situácia, mal som už skúsenosti.
Kolektív Astorky ma tiež rodinne
prijal, zažil som podobnú atmosféru aj tam.
 V čase vášho pôsobenia
v Trnave ste už intenzívne
nakrúcali filmy, hrali ste
v televíznych inscenáciách,
bolo vás počuť v rozhlase. To
všetko bolo v Bratislave. Ako
ste to stíhali popri pôsobení
v DPDM?
- To je otázka, nad ktorou som
sa vtedy nezamýšľal. Vtedy to
tak fungovalo. Bol zaužívaný
princíp. Prioritou bolo divadlo.
V televízii sa robilo veľmi veľa
inscenácií, ale televízia sa prispôsobovala divadlu. Keďže
televízia bola jedna, tak sa išlo
podľa zaužívaných postupov,
napríklad inscenácie v televízii
sa skúšali a nakrúcali od 15.
do 18. hodiny, potom sa išlo
do divadla hrať, a po predstavení sa pokračovalo v televízii
podľa potreby na výrobe inscenácie, niekedy do polnoci,
a aj dlhšie. Pondelky sa, napríklad, v divadlách neskúšalo
a pripravovali sa počas celého
dňa hry pre rozhlas. Dnes je
situácia iná. Televízie sa prispôsobujú len v nevyhnutných
prípadoch a niekedy sú aj také
situácie – ak poviete, že teraz
nemôžem, môže sa stať, že vás
preobsadia. Práca v televíziách
je omnoho rýchlejšia. Keď sa
v minulosti nakrúcal obraz,
ktorý mohol mať tak 3 až 5
strán – nakrúcal sa celé popoludnie. Dnes sa 3 až 5 strán
musí nakrútiť za 20 minút.
 Váš odchod z divadla v roku 1991 bol asi prirodzeným
vyústením udalostí v divadle,
ale aj v spoločnosti v tomto
čase. Vzniklo divadlo Astorka – Korzo ´90, v ktorom sa
stretli mnohé osobnosti.
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- Revolúciu 1989 som ešte
intenzívne prežíval v Trnave.
Chodil som aj na divadelný
balkón, pracoval som na letákoch. Keď už bolo jasné,
že komunistický režim padol
a bolo po voľbách, bolo jasné,
že štát sa postupne stabilizuje.
V tom čase ľudia začali z Trnavy postupne odchádzať. Odišla
veľká skupina hercov: Vladimír
Oktavec, Štefan Kožka, Iveta
Kožková a iní. Odišiel Blaho

Uhlár, a aj Juraj Nvota dostal
ponuku do Astorky. Divadlo
zostalo bez pánov režisérov
a nastalo vákuum. Juraj Nvota odišiel s Annou Šiškovou,
neskôr som pribudol ja a nakoniec Ľudovít Moravčík. Jozef
Krivička emigroval ešte pred
revolúciou do západného Nemecka a dnes žije v Amerike.
V tomto porevolučnom čase
som dostal ponuku do Astorky
naštudovať postavu Ruda v hre

Ruda Slobodu v inscenácii
Armagedon na Grbe. Vtedajší
riaditeľ Mikuláš Fehér ma na
túto hosťovačku nechcel pustiť.
V trnavskom divadle som preto
dal výpoveď k 31. decembru
1992 a od januára 1993 som
začal skúšať v Astorke. Po niekoľkých mesiacoch na voľnej
nohe som sa v marci 1993 stal
členom Astorky, a to aj za asistencie mojich kolegov Mariána
Zednikoviča a Zity Furkovej. 

(eu)

Novembrová pozvánka do DIV-nej
spoločnosti na rozprávky a príbehy
Je hmlistý novembrový večer, mrholí. Čas na stretnutia v teple pod strechou, na rozprávky
a príbehy. V sále sa už schádzajú hostia. Upír, novinárka, lienka, Dostojevský, Béla Bartók,
drevený princ, iluzionisti, tri tvorivé tvory... Zdá sa vám, že by to musel byť div, keby sa
takáto zvláštna spoločnosť stretla v rovnakom čase na tom istom mieste? Nemýlite sa. Je to
DIV – celým menom Divadelné inšpiratívne vystúpenia 2014, ktoré sa uskutočnia 14., 15.
a 16. novembra v Divadle Jána Palárika.
Svedkami nevídaného interview
s upírom sa môžete stať naživo už v piatok 14. novembra o
19. hodine. Nemusíte sa báť,
bezpečnostné opatrenia budú
na vysokej úrovni a publiku nik
piť krv nebude. Neradi by sme
prezrádzali vopred, ako to dopadne, ale z overeného zdroja
máme informácie, že to vlastne
ani nebude žiadny horor, ale
„medzinárodná“ komédia v podaní hercov Divadelního spolku
Frída z Brna Báry Munzarovej,
Radima Nováka a Martina Trnavského pod režijnou taktovkou nášho Jakuba Nvotu.
Vyššie spomínaná lienka
menom Kikilienka priletí do
divadla v sobotu 15. novembra o 15. hodine, aby deťom
vyrozprávala, čo zažila a koho
stretla na prechádzke jesenným
lesom. Rozprávočku o tom, ako
Kikilenka zachránila jesenného
panáčika, do Trnavy prinesie
divadlo Makile. Do príbehov
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a rozprávok sa deti budú môcť
v sobotu popoludní vžiť aj
v tvorivých divadelných dielňach vo foyeri divadla.
Večer bude patriť Iluzionistom
z bratislavského Štúdia L+S.
Hádam ani netreba prezrádzať,
o čom bude hra Bengta Ahlforsa
v réžii Jakuba Nvotu, stačí, keď
povieme, že to bude situačná
komédia, v ktorej sa na javisku
stretnú Zuzana Fialová, Milan
Lasica a Vladimír Hajdu.
To však nie je všetko. Ešte ten
istý sobotný večer o 21. hodine
sa začne na javisku adrenalínová
improvizačná show 3T –Troch
Tvorivých Tvorov Juraja Tabačeka, Lukáša Puchovského a Stana
Staška, ktorí do svojich improvizácií aktívne zapoja aj publikum.
Ale ani potom sa sobotný DIV
nekončí. Čo s načatým večerom? Navrhujeme navštíviť Café
Dostoyevski, ktoré o 22.30 h
otvorí Túlavé divadlo v štúdiu
Divadla Jána Palárika, aby pub-

liku ponúklo tri neuveriteľné
príbehy podľa poviedok slávneho autora – do tretice v réžii
Jakuba Nvotu.
Aby sme na nikoho nezabudli
– v nedeľu 16. novembra o 16.
hodine sa v divadle objaví aj
spomínaný hudobný skladateľ
Béla Bartók. Aký bol, keď bol
ešte chlapcom, vyrozpráva deťom vo veselej klauniáde Drevený princ z tanečnej hry, ktorú
Bartók neskôr skomponoval.
Zvláštny príbeh v podaní klasických postáv talianskej commedie dell´arte podľa rozprávky
Margit Garajszkej zdramatizoval
a zrežíroval Silvester Lavrík.
Srdečne vás pozývame, nechajte sa inšpirovať na stretnutie
s DIV-nou spoločnosťou nášho
tradičného trnavského jesenného divadelného festivalu. Je
tu zase november, vonku hmla
a mrholí, čas vhodný na stretnutie v teple pod strechou, na
rozprávky a príbehy... 
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Martin Jurčo, foto: René Miko

Klasický trojuholník lásky na Kamennom chodníčku
Ferko Urbánek: Kamenný chodníček. Dramaturgia: Tibor Kubička, scéna Jaroslav Valek, kostýmy Jaroslav a Miroslav Daubravovci, hudba Pavol Janíček, choreografia Andrej Kotlárik,
svetelný dizajn Juraj Jakubčin, réžia Emil Spišák. Hrajú: Jozef Bujdák alebo Peter Trník a.
h., Miroslav Beňuš alebo Martin Križan, Daniela Švolíková a. h. alebo Nina Kočanová, Silvia
Holečková-Soldanová, Tomáš Mosný alebo Ján Topľanský, Ľuba Dušaničová alebo Mária
Jedľovská, tanečníci a členovia FS Trnafčan. 41. sezóna, 239. premiéra Divadla Jána Palárika.
V čase moderného divadla sa
niektoré scény vracajú aj k divadelnej
klasike. Dokonca aj k hrám, ktoré
kedysi vyhľadávali najmä ochotnícke súbory. Na javisko Divadla Jána
Palárika sa po viac ako pätnástich
rokoch vrátil Ferko Urbánek v inscenácii Kamenný chodníček. V roku
1998 tam uviedli jeho hru Škriatok.
Urbánkove hry hrali najmä jeho súčasníci, aj pre národné i náboženské
odkazy sa uvádzal najmä v 30. a 40.
rokoch, neskôr už len sporadicky.
V 90. rokoch sa k Ferkovi Urbánkovi
vrátilo napríklad Divadlo Alexandra
Duchnoviča v Prešove alebo Divadlo
J. G. Tajovského vo Zvolene.
Kamenný chodníček je príbehom
gazdu, no najmä mladých ľudí,
ktorým bráni v láske nenávisť
starých rodov. Aby model nebol
celkom jednoduchý, autor doň
vložil aj cit gazdu k potenciálnej
neveste svojho syna. Aj keď je dej
inscenácie je trochu schematický
(vysvetľovanie krivdy gazdov,
zahatanie kamenného chodníčka,
úpadok jednej z rodín, napohľad utajená „identita“ nevesty),
a úsmevné sú aj niektoré staré
zaužívané poriadky, Kamenný
chodníček je milým príbehom zo
slovenskej dediny 19. storočia.
Režisér hry Emil Spišák je doma
v Banskej Bystrici, no Urbánka
režíroval už aj na iných javiskách.
Aj preto sa dostal do Trnavy.
„Ferko Urbánek má svoj zástoj aj
v slovenskom divadelníctve, lebo
kliesnil cestu profesionálnemu
divadlu. Mnohí možno nevedia,
že zásluhou jeho hier vznikali na
dedinách ochotnícke divadelné
krúžky,“ hovorí a pripomína, že
mu možno vytýkať, že je navonok

naivný. „Aj v tejto inscenácii nie je
nič dopísané, čo by sa v pôvodnom
Urbánkovi nenachádzalo. Koncepcia inscenácie sa stvorila na základe
analýzy Urbánkovho textu. Na prvý
pohľad síce nie je kvality Tajovského a našich realistov, ale patrí aj
na profesionálne javisko. Presne
takéto hry a aj podobné schémy
nájdeme aj v českej či maďarskej
dramatike. V Česku sú známe napríklad tie báchorky, ktoré majú
veľmi podobné konštrukcie, vrátane
vkladania odkazov, porekadiel,
prísloví a rôznych mravných ponaučení. Urbánkova hra je fixovaná ako
príbeh zakázanej lásky, my sme to
poňali ako príbeh dvoch žien, ktoré
sa chceli dostať k majetku,“ hovorí
Emil Spišák.
Dej prebieha bez väčších zmien
scény, javisko neprechádza výraznými prestavbami. Zadný plán
priestoru je využitý skôr na dotváranie atmosféry prostredia vrátane
hudobných vložiek, v ktorých
tancujú (a sčasti aj spievajú) členovia folklórneho súboru Trnafčan

pod vedením choreografa Andreja
Kotlárika. Časti folklórnych tancov
a spevov sú primerané svojmu
významu. Pozitívne bolo spojenie členov súboru s poslucháčmi
umeleckých učilíšť (René Sórád,
Slavomír Hrivnák, Lucia Rakúsová
a najmä presvedčivá Petra Sabová), ktorí mali aj svoje dialogické
časti, prirodzene sa ich zhostili
a zapadli medzi folkloristov. Primerane k tomu je ako scénická
hudba použitá štylizácia ľudových
motívov z okolia Križovian nad
Dudváhom.
Autor hudby Pavol Janíček (ktorého skôr poznajú z minulosti ako
dlhoročného dirigenta tanečného orchestra banskobystrického
rozhlasu) postavil hudobnú časť
inscenácie na využití pripravenej
nahrávky a častiach, ktoré sú
interpretované priamo na javisku.
Pavol Janíček spolupracuje v posledných rokoch najmä s divadlami. „Robil som hudbu k Ženskému
zákonu po spišsky. Malo to veľký
úspech. Druhou bola inscenácia
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o Jurajovi Tranovskom a Zpěvníku
evangelickom. Tam som komponoval organovú kostolnú hudbu.
Viac ako desať rokov pripravujem
autorskú hudbu pre rôzne bakalárske a magisterské predstavenia
Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Nedávno som uviedol hudbu v inscenácii Lysistrata a začínam pripravovať hudbu k Tajovského Sľubom. Čiže lietam od žánru k žánru
a v scénickej hudbe som sa našiel,“
hovorí Pavol Janíček.
Dramaturgia sa zaujímavo pohrala
s hereckým obsadením. Keďže

väčšia časť súboru sú mladší herci,
obsadila nimi aj niektoré staršie
postavy. Napríklad, rolu gazdu
Miša hrá okrem Jána Topľanského
aj Tomáš Mosný a hlavnú postavu
Pavla Brezovského okrem hosťujúceho Petra Trníka aj Jozef Bujdák.
Obaja mladší herci sa však svojich
úloh dobre zhostili a počas premiérového uvedenia mali snahu
svoju rolu dotvárať aj podľa situácie na javisku.
Prvé predstavenia Kamenného
chodníčka zaznamenali u divákov
zvýšený záujem. Podľa klasic-

kého titulu a nenáročného deja
možno očakávať, že si inscenácia
nájde svojho diváka a osloví aj
študentov škôl. Je pozitívom, že
tvorcovia pripravili divákom aj
obsažný bulletin vrátane staršieho textu o Urbánkovi od dnes už
zosnulého teatrológa Ladislava
Čavojského. Navyše, pre Trnavčanov má Ferko Urbánek ako klasický autor 19. storočia ešte jednu
súvislosť. Od roku 1904 bol v Trnave dvadsať rokov tajomníkom
Spolku sv. Vojtecha a spolumajiteľom tamojšej tlačiarne. 

Ján Mička

Od Malých Karpát po Dunaj v maximafílii

Knižku s uvedeným názvom napísala skúsená autorská dvojica Július Molnár a Wiliam Schmidt.
Kým ich predošlá práca sa týkala Slovenska a jeho krás, histórie a kultúry, nová knižka sa venuje
analogickým pohľadniciam regiónu Trnavského samosprávneho kraja a zachytáva väčšie množstvo
zaujímavých reálií a lokalít, ktoré neboli dosiaľ filatelisticky známkami alebo na pohľadniciach zobrazené. Dielo je preto na prvý pohľad zdanlivo skromným, ale v realite bohatým a výstižným príspevkom, opisujúcim jeden z krajov Slovenska.

Na sto dvadsiatich stranách a vloženom CD s baladami od Trnavy
W. Schmidta sa však podarilo
vystihnúť to najdôležitejšie. Záujemca o históriu a priateľ Trnavy
v nej nájde množstvo (nebojím sa
povedať, že nových) zaujímavých
poznatkov aj o našom meste,
ktoré je prezentované od samého
počiatku.
Na prebale je zobrazená výstižná
karta maximum (v skratke CM)
centra Trnavy s mestskou vežou
a vo vnútri ďalšie CM s množstvom historických osobností,
ktoré v našom meste žili, pracovali alebo Trnavu navštívili. A to
počnúc kráľmi Jánom Luxemburským, Karolom Róbertom z Anjou, Karlom IV. a ďalšími, ktoré
majú spojitosť s Trnavou, napr.
cisárovná Mária Terézia, Matej
Korvín alebo Jozef II. Samozrejme, nezabúda sa na Trnavskú
univerzitu a jej zakladateľa Petra
Pázmáňa, vedecké osobnosti ako
napr. astronóm Maximilian Hell,
Ján Sambucus, spisovatelia, národovci a politici Ľudovít Štúr, Anton
Bernolák, Milan Rastislav Štefánik,
Milan Hodža, prezident E. Beneš
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a z „novších“ spisovateľov Peter
Jilemnický, Ivan Krasko. Medzi
náboženskými osobnosťami je tu
pápež Ján Pavol II., Štefan Moyses, kardinál Juraj Haulík, Sv. Ján
Krstiteľ od sochára Jána Koniarka,
kňaz a najväčší slovenský básnik
pred Hviezdoslavom Ján Hollý
a iní. Z umeleckých osobností je
na prvom mieste hudobný skladateľ Mikuláš Schneider Trnavský,
Zoltán Kodály, Ignác Bizmayer,
maliari Jozef Baláž, Emil Bačík aj
Jozef Šturdík či Viktor Vasarely
a Ján Kupecký.
Na chválu autorov treba uviesť,
že do tlačou kvalitnej publikácie zaradili veľa vlastnou tvorbou vytvorených analogických
pohľadníc, ku ktorým získali
vhodné poštové známky aj
príležitostné poštové pečiatky.
Vytvorenie týchto CM potvrdzuje
poznanie dejinných súvislostí nášho mesta a je dôkazom
kvality autorov ako v oblasti
filatelie, tak aj histórie, staršej
i novšej. Analogické pohľadnice
z oficiálnej tvorby Slovenskej
pošty, a. s., tvoria iba malú časť
publikácie v jej závere, a sú

dokladom, že slovenské CM patria k najkrajším na svete. (CM
s hudobným skladateľom L. v.
Beethovenom z Dolnej Krupej
to dokazuje aj oficiálne, lebo
bola ocenená Komisiou CM pri
Medzinárodnej federácii filatelistov ako najkrajšia na svete).
Z historických udalostí naposledy zhotovených analogických
pohľadníc je tu aj výročie 1 150
rokov od príchodu sv. Cyrila
a Metoda na Veľkú Moravu so
Schifferovým súsoším oboch
svätcov spred Univerzity sv. CaM
v Trnave a 25. výročie vyhlásenia
Slovenskej cirkevnej provincie.
Uvádzať ďalšie CM s osobnosťami
a udalosťami z Trnavy a regiónu
by presiahlo rámec príspevku.
Pre záujemcu o tirnaviká hádam
postačí a uspokojí iba prehliadka
knižky s osemdesiatimi deviatimi
pohľadnicami, no ten, kto bude
podrobne čítať a overovať k nim
príslušné texty, nájde niekoľko
gramatických chýb, ktorých sa
autori ešte pred tlačou mohli vyvarovať, aby toto „malé dielo“ ako
ho sami nazvali v závere, bolo
ešte dokonalejšie. 

kultúra
Jozef Šimončič

Paľo Ušák Oliva: „...všetko milovať, všetko
mať a všetko strácať...“

Čestné občianstvo Trnavského samosprávneho kraja in memoriam udelil župan Tibor Mikuš
2. 10. 2014 kňazovi a básnikovi Paľovi Ušákovi Olivovi pri stom výročí jeho narodenia. Čestné občianstvo prevzala sestra básnika Hanka Kostolanská-Ušáková.
Pavol Oliva sa narodil v Kátlovciach 14. novembra 1914. Gymnaziálne štúdiá ukončil maturitou
v roku 1934 v Trnave. Teológiu
študoval v Trnave, Bratislave
a v Spišskej Kapitule. 2. februára
1939 ho vysvätil za kňaza biskup
Ján Vojtaššák. Päť mesiacov pôsobil ako kaplán vo Veličnej na
Orave, kde ochorel, potom dohorieval v tatranských sanatóriách. 1.
marca 1941 umrel v Kvetnici.
Ako aktívny člen gymnaziálneho literárneho krúžku začínal
poéziou a recenziami. Básne
uverejňoval v časopisoch Kultúra,
Plameň, Rozvoj, Saleziánske zvesti. Roku 1939 vydal jedinú zbierku
básní Oblaky.
Ťažká, nevyliečiteľná choroba
a pomalé umieranie nasmerovali
jeho verše do vrcholných meditatívnych a náboženských polôh.
Ani tri štvrťstoročia neubrali nič
z vrúcnosti a opravdivosti veršov
tohto sympatického mladého
kňaza básnika.
16. novembra 1939 napísal
Paľo Oliva priateľovi Mikulášovi
Šprincovi trasľavou rukou: Som
v nemocnici v Martine. Pravá
strana pľúc napadnutá tuberou, stred od hrdla dolu – katar.
Hovoria tomu vari katar bronchiálny. Niekedy som tak bezradne smutný. Kriste Ježišu, keď
potrebné bolo, aby Tebe človek
pomohol kríž niesť, príď teraz
Ty na pomoc mne... V jednej zo
svojich posledných básní zaúpel:
V martinskej nemocnici modlím sa
k Tebe Kriste Pane, / odním odo
mňa kalich, ktorý pijem odovzdane. /
V podvečer prosieva Ťa rytmus chorý
mojich vzdychov, / nad ránom zdvíham k Tebe oči s láskou mníchov...

V optike druhej strany bytia,
ktorá je výsadou len chorých
básnikov (Jiří Wolker) napísal
z Kvetnice znovu Mikulášovi
Šprincovi: Žijem. Spomínam. Trpím. Hyniem pomaly. A chcelo by
sa mi žiť. Hrozne žiť. Už som sa so
všetkým vyrovnal. Aj s tým, že verím,
že sa ešte uzdravím. Aj s tým, že neverím, že čakám svoju smrť. So všetkým
sa snažím vyrovnať. Všetko prežívať,
i vlastnú smrť; všetko milovať, všetko
mať a všetko strácať...
A akoby v dlho prežívanej agónii
vytryskla jeho jediná napísaná
túžba po rodných Kátlovciach:
Vrátiť sa k tebe žitné pole, / dlaň tvoju
bozkať rodná zem, / pohladiť zrakom
zrná holé, / tvár čiernu v slnka odraze...
Posledné jeho listy priateľom zo
sanatória v Kvetnici už písala sestrička Felicitas. Nad hrobom v Poprade sa lúčil s Paľom za všetkých
bohoslovcov prof. Ladislav Hanus.
Paľo Oliva bol z mála tých ľudí,
na ktorých sa naozaj nezabúda.
Mal v sebe čosi zo stigmy Františka z Asisi. Jeho účasť s bolesťou
ľudí, jeho vrúcnosť – a jeho veľké
oči robili ho nezabudnuteľným.
Všetci, čo vybŕdli z krúženia okolo svojich miniproblémov, majú
onú spoločnú charizmu Matky
Terezy, života len pre iných: lásku
a úsmev. Všetci, čo ho osobne
poznali, svedčili, že bol dobrý,
dobrotivý, láskavý a jemný, citlivý
a vyrovnaný, vrúcny. Dve osobnosti v literatúre boli mu najbližšie: Janko Silan a Peter Lippert
– tento druhý Nemec, ale hneď
v prvom preklade výberu z diela
O láske a bolesti bol prijatý slovenským milieu ako rodná duša.
Bol to tiež kňaz a básnik.
Prorocký odkaz napísala Paľovi

Ušákovi do jeho maturitného
pamätníka spolužiačka Boženka
Bzdúchová: „Preukážete najlepšie
služby štátu a národu, ak pozdvihnete
nie strechy domov, ale duše občanov,
lebo lepšie je, aby veľké duše prebývali v malých domoch, ako nízke duše
v príbytkoch veľkých“.
Rodná dedina, Kátlovce, postavila v máji 1990 Paľovi Ušákovi
Olivovi pamätník pod lipami
pred kostolom s textom, ktorý
napísal do pamätníka mladej
poetke Angele Čimovej, tvoriaci
aj záver druhej časti Oblakov.
Tento text bude patriť do zlatého
pokladu slovenskej poézie:
Zvoňte mi zvonky zvonky kvetov /
Zvoňte mi zvukmi zo zlata / Oblakmi
tieňom minaretov / Pre oči pre smrť pre
poetov / Diaľka je striebrom zaviata
Vstupom Paľa Ušáka Olivu do
siene slávy slovenskej poézie
bola báseň Rieka tečie. Na súťaži
trnavských gymnazistov získal
ňou ako septimán prvú cenu.
Slávme ňou jeho storočnicu.
Túto báseň mala rada aj jeho
„prvácka“ pani učiteľka Mária
Roháčová. Literárne večery u nej
v Dechticiach sa končievali pravidelne touto básňou:
Rieka tečie. / Dievčatko, kúpim Vám
udicu. / Na hlave apačka, vo vode
sivé oči. / Bude to krásy, / bozkami
rybárov budú vám kvitnúť vlasy /
a čelo ružovieť. / Vo vašej ruke bude
rybka mrieť. / Dievčatko, do mojich
očú, do hlbín, / nehádžte udice horúcich pohľadov, / vonku je všetko
studené a exotické / a moje srdce
nemiluje chlad ľadov. / Vy, tuším,
neviete, čo je to bolesť srdca. / Pod
vaším zrakom usmiateho decka /
rieka vždy tečie, / nad vodou zmiera
rybka – srdce – / a vy neviete. 
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Ika Kraicová, Romanika

Stvoriteľ nám dal tvorivosť, aby zobudil
spiacich, zastavil bežiacich, daroval radosť...
Študovala grafiku na Ukrajinskej Akadémii Drukarstva v Ľvove a na Európskej Akadémii kultúry a
umenia v Doorne v Holandsku. Preferuje romantický symbolizmus, komorno-lyrické námety, hudbu
v maľbe. Venuje sa voľnej tvorbe aj ilustrovaniu detských kníh. Má bohaté skúsenosti v reštaurovaní historických pamiatok a za sebou množstvo autorských aj kolektívnych výstav. Vedie detský výtvarný krúžok Rybička v Trnave a Kreatívny ateliér v Brestovanoch. V roku 2001 spolu s manželom
výtvarníkom Mykolom Biloshytskym založili Združenie umelcov BonArt a spolupracujú na rôznych
umeleckých projektoch na Slovensku a v zahraničí. Napriek tomu, že ich umelecký chlebík je často
až príliš tvrdý, je povestná svojím žiarivým úsmevom a nevyčerpateľnou tvorivou energiou. Trnavská
výtvarníčka Oksana Lukomska, hostka októbrového PRAK-u – Prednášok, Rozhovorov a Koncertov v
réžii hudobnej skupiny Romanika v Berlineri DKP na Pekárskej ulici, kde hovorila o projekte Kiwanis
bábiky pomáhajú.
Kiwanis je celosvetová organizácia, pracuje. Stále som sa motala okolo
ktorá na Slovensku existuje vo forneho a snažila som sa napome občianskeho združenia. Presa- dobniť, čo robí. A tak aspoň chvíľu
dzuje a podporuje snahu o dobré
mal odo mňa pokoj – spolu sme
medziľudské vzťahy, nezištnú
sedeli a sústredene pracovali. Ako
pomoc, ohľaduplnosť, obetavosť,
6-ročná som sa mohla pochváliť
príkladný životný štýl, rozvoj
svojou prvou rytinou. Mám ju
osobnosti na vysokom mravnom
odloženú vo svojom albume – na
a etickom základe, presadzovanie
obrázku je dievčatko s kvetinkou.
rovnoprávnosti, spravodlivosti,
Oco mi ju vytlačil v rôznych farvzájomnej úcty a tolerancie. Kiwa- bách ako aj svoje originály. Nanis bábika je celosvetový projekt,
koniec som aj diplomovú prácu
ktorý vznikol v roku 1993 v Ausurobila v technike rytiny.
trálii a rozšíril sa do celého sveta.
Inšpirovala ma aj mamina práca vo
Bábika má tvar ľudského tela a je
vydavateľstve, kde retušovala fotoušitá z bavlnenej látky v chránegrafie tenučkým štetčekom. Aj to
ných dielňach, školách a domosom rada skúšala ešte ako dieťa.
mentovanie s inými materiálmi.
voch dôchodcov, distribuovaná do Veľmi piplavá robota vyžadujúca
Využívam jeho vlastnosti a svoje
nemocníc a iných zdravotníckych
presnosť a trpezlivosť. Ale vďaka
schopnosti. Je to neustály proces
zariadení, kde ich rozdávajú detej skúsenosti som ľahko zvládala
hľadania, spoznávania. Určiťom na oddeleniach. Pomáha odretuš, keď som pracovala ako reštá téma vyžaduje svoj materiál
búravať u detí strach, obavy a stres taurátorka v Trnave a Bratislave.
a svoju techniku – tak to vidím.
zapríčinený bolesťou, chorobou
Rodičia ma povzbudzovali a podPreto je celá moja tvorba technica pobytom v nemocnici. Deti si Ki- porovali v tvorbe, stále som
ky rozmanitá.
wanis bábiky môžu vymaľovať, dať kreslila, maľovala, vďaka mame
 Edgar Degas povedal o sebe,
im meno a pri odchode domov si
aj vyšívala a stále ma to bavilo,
že nepozná umenie tak málo
ich zobrať so sebou. Kiwanis klub
preto som si bola vždy istá, že
spontánne ako je jeho a všetko,
organizuje aj výstavy a dražby
budem výtvarníčka.
čo robí, je výsledkom premýšbábik, ktorých výťažok sa venuje
 Aké výtvarné techniky použí- ľania. Premýšľaš, keď kreslíš?
chorým deťom. Na projekte sa
vaš, nelákajú ťa experimentálLen málo ľudí vie skutočne pochopodieľa aj Oksana Lukomska, ktone techniky?
piť poslanie, úlohu umelca, zmyrej sme pri tejto príležitosti položili Moja obľúbená technika je akvasel jeho práce, jeho citlivú dušu
niekoľko otázok.
rel. Fascinuje ma jeho priezrača všetko, čo táto práca odnáša.
 Pochádzaš z umeleckej rodinosť a jemnosť. Otec bol úžasný
Áno, na prvý pohľad sa zdá, že sa
ny. Čomu sa venovali tvoji rodiakvarelista, naučil ma tajomstvám len tak hráme s farbami a kreslíčia a ako ťa to ovplyvnilo?
tejto techniky. Je často aj ako hume si vo voľnom čase pre zábavu
Otec bol profesionálny ilustrátor.
dobná improvizácia – slobodná,
svoju a iných, skrášľujeme svet.
Používal rôzne techniky a ja som
neuchopiteľná, spontánna. Práve
Pripúšťam, sú aj také momenty.
sa odmalička rada pozerala, ako
akvarel ma inšpiruje na experiAj to je dôležité. Ale je to len ako
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predohra niečoho, čo je hlboké
ako vesmír, čo je často neviditeľné.
Je to iná dimenzia. Inokedy je začiatok tej práce ako improvizácia.
Tisíce dotykov materiálu, čiary,
krivky, tiene, farebné škvrny... Ako
také svojrázne intermezzo medzi
súbojom myšlienok a stvárnením
konkrétnej témy. Nakoniec sa myslenie, cítenie, farba a tvar spájajú
do nádhernej, prekvapujúcej harmónie. Je to akýsi dialóg a hudba
v slobodnom lete do nekonečna.
Keď skutočne tvorím, tvorím srdcom. Často je to utrpenie, sebaobetovanie, ale napokon aj radosť
z víťazstva. Ruky... to je len nastroj
na zviditeľnenie výsledku hlbokej
duchovnej práce, hodín, dní, mesiacov, ba rokov premýšľania; prežívanie, boj myšlienok, diskusie,
pozorovanie, študovanie, hľadanie, často množstvo náčrtov ešte
predtým, ako sa zrodí to pravé.
Snaha akoby zachytiť to, čo stále
uteká, čo je tak krehké a citlivé.
 Spája tvoju tvorbu akási
ústredná myšlienka, alebo len
kreatívna forma?
Túžim po tom, aby „zrno padlo

na úrodnú pôdu“. To je ten pravý
zmysel mojej tvorby. Stvoriteľ nám
dal tvorivosť a používa nás, aby
zobudil spiacich, zastavil bežiacich,
vytrhol z mašinérií, daroval radosť,
otvoril oči, dal príležitosť ľuďom
zamyslieť sa nad stvorenstvom,
nad vlastným životom, otvoril
srdce, pripomenul minulosť, aby
ohodnotil prítomnosť, a pripomínal
stále to, na čo nesmieme zabúdať
– nadchnúť sa k hľadaniu skutočných hodnôt. Je to vlastne nepretržitá práca, ktorá zamestnáva celého
človeka. Aj keď nekreslím, proces
pokračuje a naraz príde myšlienka, ktorú musím chytiť v pravý čas
– potom je tu šanca rastu a odovzdávania sa. Ale i odovzdať treba
tak, aby to vedeli prijať tí, ktorí
nevidia a necítia ako ja. Neviem
myslieť povrchovo. Stále cítim akýsi
záväzok myslieť do hĺbky a silne, a tie pocity musím dávať von
cez tvorbu pre rast a radosť svoju
a iných – aby vzbudili záujem
o okolitý svet. Jeden výtvarník raz
povedal: „Potrebujeme plakať ako
umelci a plačeme cez svoje obrazy“. Nie pre slabosť, ale pretože to,

Kultúra v skratke
 Koncert rakúskej elektropopovej formácie X-Bloom
Rakúska štvorčlenná kapela
X-Bloom sa na svojom európskom turné zastaví aj v Trnave
v sobotu 8. novembra o 20. Hodine v dočasnom kultúrnom centre
Berliner na Pekárskej 40. Skupina,
ktorá pôsobí na hudobnej scéne
od roku 2005, vystupovala za
takmer desať rokov spoločného
pôsobenia na mnohých festivaloch, medziiným napríklad aj na
Electronic Beats v Grazi. Venujú
sa elektronike, trip hopu, houseu
a žánru down-tempo a na svojom
konte majú už dva autorské albumy a jeden remixový.
 Divadlo Kontra: Nenávidím
Po úspechu s predstavením Rum
a vodka prichádza divadlo Kontra
do Trnavy s ďalšou hrou. Diva-

delné predstavenie Nenávidím sa
začne v utorok 11. novembra o 19.
hodine v dočasnom kultúrnom
priestore Berliner na Pekárskej 40.
Na festivale Kremnické gagy získala hra v roku 2013 ocenenie pre
objav roka – Cenu Stana Radiča.
Či to, čo vidíš dookola seba, Ťa
ubíja, znervózňuje, uráža a zlostí?
Ak áno, nie si sám. Príď a vypočuj
si intímnu spoveď Adama Mňaučiaka, frustrovaného inteligenta
– lúzra v prvom slovenskom
naštudovaní tragikomédie Marka
Koterského, poľského špecialistu
na šibeničný humor, ostrú satiru
a výstižnú kritiku našej každodennosti. Kultová hra, ktorá ťa
doslova priklincuje k sedadlám
a zaručí, že ti ešte dlho ostane
v pamäti. V réžii Klaudyny Rozhin
sa opäť predstaví Peter Čižmár.
Kapacita priestoru je 50 miest.

čo chceme povedať, je tak silné.
Silnejšie i väčšie ako my. To nesmie
ostať bez povšimnutia.
Všetko ma nadchýna a dotýka sa
mojej duše, môjho srdca. Všetko,
čo je okolo – každá udalosť, každý
človek, každá drobnosť, celé stvorenstvo, jeho úžasná harmónia,
múdrosť, láska a nádhera – večná
inšpirácia! Skutočne je to drina
to všetko spracovať, ale aj hlboká
radosť.
 Na čom práve pracuješ a aké
sú tvoje ďalšie plány?
Ponorila som sa do podzemného
sveta škriatkov. S nimi behám po
ich chodbičkách, skúmam hlbiny
a prežívam, aspoň sa snažím,
ich radosti, strachy, pochybnosti
a víťazstvá. Inak by som nemohla
ilustrovať knihu, na ktorej práve
pracujem. Prečítať a prežiť – prvá
úloha ilustrátora. Plány? Keď je
v mojej rodnej nádhernej Ukrajine
vojna – duša bolí. Čaká ma tvorba
obrazov, námety ktorých nosím
v sebe už dlhú dobu. Je to konfrontácia krásy, násilia, nenávisti
a lásky. 
Ďakujem za rozhovor.

Rezervácia lístkov je možná na
emailovej adrese rezervacie@malyberlin.sk.
 Funkcionalistická architektúra v Trnave
Cyklus podujatí o architektúre,
urbanizme a verejnom priestore,
ktorý odštartoval minulý mesiac
v dočasnom kultúrnom priestore
Berliner na Pekárskej 40 podujatím Umenie vo verejnom priestore s kurátorom Romanom Popelárom, pokračuje v utorok 18.
novembra o 19. hodine ďalšou
zaujímavou témou. Tento raz sa
pozrieme na dedičstvo architektúry 20. storočia – na významné
a hodnotné funkcionalistické
stavby v Trnave. Hosťom večera
bude architekt Martin Zaiček zo
združenia Archimera, ktoré sa
pokúša zachrániť viaceré funkcinovember 2014
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onalistické stavby na Slovensku.
Porozpráva o význame tohto
architektonického smeru pre
slovenskú architektúru a ukáže,
čo zaujímavé sa postavilo v Trnave v duchu funkcionalizmu.
Podrobnosti nájdete aj na stránke
www.facebook.com/MalyBerlin.
Vstup je voľný.
 TEDxTrnava 2014
Neformálne konferencie TED
a TEDx sú populárne po celom svete. V minulom roku bola po prvýkrát
organizovaná aj konferencia TEDxTrnava, ktorá sa opäť uskutoční
v sobotu 22. novembra v Synagóge
– Centre súčasného umenia.
Podujatie TEDx ponúka návštevníkom program v podobe živých
vystúpení významných hostí
– rečníkov a tiež premietania
videí TEDTalks. Cieľom programu TEDx je podnietiť zúčastnených aj ku kreatívnym diskusiám
a nadviazaniu vzťahov. Konferencia TEDxTrnava sa snaží prispieť k rozvoju mesta i regiónu
a k zlepšeniu problematických
oblastí. Hostia sú vyberaní tak,
aby ich myšlienky a skúsenosti
mohli nájsť uplatnenie tu a teraz.
V programe vystúpi 12 hostí, ich
mená a krátke profily nájdete
postupne na webe konferencie
www.tedxtrnava.sk. Počet lístkov
je limitovaný na 100 kusov.
Neformálna konferencia TEDxTrnava 2014 je organizovaná pod
licenciou udelenou organizáciou
TED so sídlom v New Yorku na
dobrovoľníckej báze s podporou
organizácie Publikum.sk.
 Výtvarníci z Trnavskej univerzity úspešní na Bienále
kresby Plzeň 2014
Trnavskí výtvarníci Mária Balážová, Zuzana Branišová a Blažej
Baláž z Trnavskej univerzity vystavujú na medzinárodnom Bienále kresby Plzeň 2014. Ich práce
na výstavu vybrala sedemčlenná
medzinárodná porota. V konkurencii tisíc šesťsto šesťdesiatich
deviatich prác od štyristošesťde30
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siatjeden umelcov zo štyridsiatich štyroch krajín sveta získal
Blažej Baláž Cenu Únie výtvarných umelcov Českej republiky
za svoju olejokresbu Politická.
Unikátnu kolekciu vybraných sto
päťdesiatich troch kresieb od sto
dvadsiatich deviatich autorov
z tridsiatich dvoch krajín vrátane
prác našich trnavských výtvarníkov môžu návštevníci uvidieť
do 16. novembra v Galerii města
Plzně a Galerii J. Trnky v Plzni
 Festival Blues Moods ohlasuje bluesovú jeseň
V sobotu 8. novembra sa v Trnave uskutoční medzinárodný
hudobný festival Blues Moods.
Bude to už jeho 5. ročník a je tak
trochu symbolické, že toto malé
jubileum vracia blues do Art klubu na Hlavnej ulici, ktorý pred
časom býval dejiskom festivalu
Blues Slovakia ako i bluesovej
scény Dobrofestu. Organizátori
festivalu aj v tomto roku ponúkajú návštevníkom veľmi pestré
a kvalitné hudobné menu. Okrem
domácej kapely Beans and Bullets
pozvali excelentného maďarského
bluesového harmonikára a speváka Mátyása Pribojszkého s jeho
triom, Dobré ráno Blues Band
z Čiech a zaujímavý bratislavský
jug band Veteráni zo Salon Doré.
Keďže vo všetkých súboroch sa
objavia výborní hráči na ústnu
harmoniku, dá sa povedať, že
piaty ročník festivalu Blues Moods
bude v znamení holdu tomuto
malému hudobnému nástroju,
ktorého zvuk je s bluesom neodmysliteľne spojený.
 Koncert venovaný Alexandrovi Moyzesovi
Spomienkový koncert k 30. výročiu
úmrtia slovenského hudobného
skladateľa, pedagóga a organizátora hudobného života Alexandra
Moyzesa sa uskutoční 30. novembra o 14.30 h v sále Marianum na
Arcibiskupskom úrade v Trnave.
V prvej časti koncertu zaznie výber
z tvorby tohto skladateľa na počesť

obetí 1. svetovej vojny, v druhej
časti koncertu bude prezentované
dielo Stabat Mater zo súčasnej
tvorby zbormajstra, dirigenta a hudobného skladateľa Pavla Procházku. Účinkovať budú miešaný
spevácky zbor Technik Akademik
a orchester Slovenského národného divadla Musici del Teatro.
Dirigovať bude Pavol Procházka,
hlavný zbormajster Opery SND
v Bratislave. Ako sólisti sa predstavia sopranistka Eva Rampáčiková, altistka Karolína Vargicová,
tenorista Andrej Barčák a basový
spevák Aleš Janiga.
 Poďme sa spolu učiť do Zázračnej školy Fantázie
Vedeli ste, že škola môže byť zábavná a smiešna, že sa v nej dá
hrať a vymýšľať si? Ak neveríte,
príďte sa presvedčiť 25. novembra 2014 do Domu kultúry, kde
štyria herci odpovedia v jedinečnej divadelnej hre s názvom
Zázračná škola Fantázia na všetky zvedavé otázky najmenších
Trnavčanov. Každý predškolák
a školák má o vyučovaní inú
predstavu, jeden by najradšej nahradil školu internetom, druhý by
sa učil všetko naraz, tretiemu by
stačila telesná výchova..., a čo by
sa páčilo štvrtému? To sa dozvieme v našej Fantázii. Herci Alena
Vojteková, Kristína Mackovčáková, Matej Marušin a Miroslav
Mihálek nás zavedú na miesto,
kde sa spieva, tancuje, maľuje,
kreslí, vymýšľa a skáče a kde je
dovolené takmer všetko, pretože
vo Fantázii sa hra stáva školou.
Poďme sa spolu zahrať, poďme
si vymýšľať. No má to háčik.
Vymýšľať si môžu iba múdri
a vzdelaní ľudia – hlupák nikdy
nič múdre nevymyslel, preto sa
spolu učme, aby sme boli múdri
a potom si budeme nádherne
vymýšľať.
Vstupenky si môžete zakúpiť
v sieti Ticketportal, v TTi v mestskej veži alebo priamo pred
predstavením. 
(eu,jg)

kultúra
Iveta Pospíšilová, foto: archív L. F.

Lívia Filusová: Lákajú ma nové výzvy aj noví ľudia
Filmovú producentku Líviu Filusovú poznajú jej rovesníci asi skôr pod rodným priezviskom
Polívková. Krátko po dvadsiatke síce opustila rodnú Trnavu, ale presťahovala sa iba do neďalekej Bratislavy, ktorá jej v tom čase poskytovala väčšie možnosti na plnšiu sebarealizáciu. Do rodného mesta, kde žijú jej rodičia, sa pravidelne vracia. Aj v novom filme V tichu
v réžii Zdeňka Jiráského, ktorý nedávno do sveta uviedla jej producentská spoločnosť Furia
Film, neobišla ani trnavského velikána, hudobného skladateľa Karola Elberta. V úvode rozhovoru sme sa vrátili do čias, keď v Trnave vyrastala.
Asi do mojich troch rokov sme
bývali u starých rodičov v historickom centre mesta, na dnešnej
pešej zóne. Vošlo sa do pasáže ,
kde bolo mäsiarstvo a poisťovňa,
a vo dvore bolo zopár bytov. Toto
obdobie bolo nezabudnuteľné.
Dvory mali svoje čaro. Na „prašáku“ sme sa naťahovali, hojdali.
Mali sme tam o pár rokov starších
susedov, chlapcov, aj dievča. Potom sme sa presťahovali na jedno
z prvých trnavských sídlisk, na
Prednádražie. Tam bývalo veľa
detí v rovnakom veku, trávili sme
spoločne pekné chvíle po príchode zo školy, a podobne.
 V akej profesii pôsobili starí
rodičia, keď mali byt v centre?
Babka pracovala v Skloplaste
a dedko Július Benko bol úradník.
Ale toho si pamätám skôr v súvislosti s jeho trénerskou činnosťou
v gymnastike. To bol v šesťdesiatych rokoch veľmi populárny
šport. Dedko mal svoj aktívny
oddiel, chodila som s ním na tréningy.
 Viedol aj vás k pohybu?
Najmä tetu, maminu sestru Danielu, ktorá sa potom tiež stala trénerkou. Chodievali sme cvičiť, ale
mne gymnastika veľmi nesedela.
 Ste traja súrodenci. Všetci
pôsobíte v umeleckej sfére.
Staršia sestra Ida Hledíková
známa najmä ako teoretička
bábkového divadla, je prodekankou na Divadelnej fakulte
VŠMU. Mladší brat Dalibor
Polívka, výtvarník, grafik, žije
aj s rodinou v USA. Vaši rodičia
však nie sú umelci. Mama pracovala ako lekárka – zubárka
a otec bol chemickým inžinie-

rom. Odkiaľ sa teda vo vás,
deťoch, vzali tieto gény a kto
vás vhodne nasmeroval?
Naši rodičia žili dosť spoločenským životom a mali kamarátov
medzi hercami, režisérmi. Patrili
do tzv. vyššej spoločnosti. Pravidelne chodili na každú divadelnú premiéru a na následné
„žúry“. Mňa so sestrou prihlásili
do detského divadelného súboru
Bzučalka. Fungoval pri trnavskom
divadle a viedol ho režisér Rudolf
Debnárik. Tam sme nachytali
tú vôňu kultúry. Odkedy som
prekročila prah divadla, dostala
som sa na javisko, do šatní, nechcela som robiť nič iné. Brat sa
spočiatku venoval dosť športu,
hrával aj hádzanú. Potom však
ochorel na astmu a musel tieto
aktivity zanechať. Vtedy sa asi
začal viac venovať kresbe a maľovaniu. Dosť času strávil v nemocnici, na liečeniach.
 Spomínate si na nejakú svoju divadelnú úlohu, ktorá vám
mimoriadne utkvela v pamäti?
Spomínam si na postavu sovíčaťa,
bolo nás vtedy viac. A tiež som
raz hrala chlapca, ale už si nepamätám, v akej rozprávke.
 Podobáte sa na českú herečku Ivanu Chýlkovú. Nemali ste
sa aj vy ambície stať sa herečkou?
Je pravda, že raz si odo mňa pýtali v Prahe aj autogramy (úsmev),
ale skôr som túžila stať sa divadelnou dramaturgičkou.
 Napokon ste sa však stali
produkčnou a neskôr producentkou. Bola cesta do tejto
sféry jednoduchá? Prijali vás na
VŠMU hneď na prvý raz?

Na nijakú školu ma neprijali na
prvýkrát (smiech).Na dramaturgiu
na DAMU v Prahe som sa hlásila
šesťkrát. Moja sestra tam už vtedy
študovala bábkoherectvo. Keď
som išla posledný raz, volala mi
po prijímačkách, že ma prijali, že
to vidí čierne na bielom na oznamovacej tabuli. Mne však prišlo
vyrozumenie, že ma neprijali.
Jednoducho, v tých časoch komunizmu dostal prednosť niekto
s lepším kádrovým profilom. A to
ma zlomilo, už som sa tam viac
nehlásila. Produkciu na VŠMU
som neskôr študovala už popri
zamestnaní.
 Kde ste sa po maturite zamestnali, keď ste sa nedostali na
ďalšie štúdium?
Pracovala som v Trnave v Okresnom osvetovom stredisku. Bola to
vynikajúca škola. Začala som síce
neúspešným varením kávy pre
vedúcich (smiech), ale potom som
spolupracovala aj pri organizovaní rôznych súťaží a prehliadok.
S niektorými vtedajšími kolegami
sa dodnes stretávam. Napríklad
november 2014
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s Gabikou Kollárovou, ktorá neskôr
pôsobila v Bratislave v Divadelnom
ústave. V Trnave som po maturite
ostala ešte štyri roky a v roku 1983
som sa zamestnala ako asistentka
produkcie v Krátkom filme v Bratislave.
Do Bratislavy ste dochádzali alebo
ste sa tam rovno presťahovali?
Asi tri roky som dochádzala. Niekedy, keď sme išli do exteriérov,
som však musela veľmi skoro ráno
nastupovať na nakrúcanie, neskoro
sme sa odtiaľ vracali. Začalo to byť
dosť nevýhodné, tak som využila
možnosti ubytovne Slovenskej filmovej tvorby na Kolibe.
 Dnes už krátky film z kín
celkom vymizol a ako taký sa
veľmi nenakrúca, ak nejde o študentov filmových škôl. Aké témy
ste vtedy pripravovali?
V tom čase znamenal krátky film
najmä objednávkovú tvorbu.
Napríklad propagačné filmy pre
zdravotníctvo, veľké podniky.
 Ako ďalej pokračovala vaša
filmárska kariéra?
V Krátkom filme som pôsobila do
roku 1989, po ktorom sa Slovenská filmová tvorba (SFT) začala
transformovať, filmové štúdiá sa
začali postupne rušiť. V tom čase
som sa vydala a odišla som na
materskú dovolenku. Medzičasom sa SFT celkom zrútila. Vtedy
však ešte neexistovali produkčné
spoločnosti a reklamné agentúry
ako dnes. Niektorí z nás, čo sme
fakticky zostali na ulici, sme sa
stretli a rozhodli založiť filmový
festival Art film v Trenčianskych
Tepliciach (dnes MFF Art Film
Fest – pozn. aut.). Na tomto medzinárodnom festivale som pracovala štrnásť rokov ako manažérka
produkcie. Vyhovovalo mi to aj
z hľadiska starostlivosti o rodinu,
pretože som bola viac menej stále
na jednom mieste, v Bratislave.
Trištvrte roka ma pohltil festival
a na zvyšné obdobie som si vždy
operatívne našla nejaké menšie
zákazky.
 Produkčná práca vo filmovej
tvorbe a na festivale je pomer32
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ne odlišná. Na podujatiach je to
viac o dlhodobejšej organizačnej príprave, ale isto aj o flexibilnom riešení situácií. Čím
vás práca na festivale posunula
smerom k samostatnej producentskej činnosti?
Ja som si s dvoma malými synmi
vtedy veľmi vyberať nemohla.
Môj manžel bol produkčný na
veľkých filmových projektoch
a veľa času trávil mimo domova.
Práca na festivale mi vyhovovala
preto, lebo som nemusela cestovať na niekoľko dní na nakrúcanie. Ale v skutočnosti to nebolo
celkom to, čo by som chcela.
Možno som sa mala rozhodnúť
skôr postaviť sa na vlastné nohy.
Časom som sa už cítila dosť
opotrebovaná. Hoci na každom
ročníku sa premietali nové filmy,
chodili iní tvorcovia, už ma tam
nečakalo nič nové.
 Na Art film prichádzali každý rok herecké a režisérske
osobnosti svetovej kinematografie. Kto na vás najsilnejšie
zapôsobil?
O takýchto veľkých umelcov sa
staral samostatný tím, ale samozrejme, aj ja som sa s nimi stretla.
Mali sme veľa zaujímavých zážitkov. Prvou veľkou osobnosťou
bola pre mňa Geraldine Chaplinová. Veľmi príjemná, nerobila
zo seba hviezdu. Vtedy som si
hovorila, že to je výborný človek.
A tiež Belmondo, prirodzený,
bez manierov. Títo mi tak najviac
utkveli v pamäti.
 Spoločnosť Furia Film vznikla v roku 2006. Stavali ste
spočiatku na kontaktoch z festivalu?
Nie, vôbec. To bol čistý risk. Hoci
som sa naďalej s kolegami stretávala, fakticky som „obrátila list“.
V tom čase som sa stretla s jednou scenáristkou, ktorá uvažovala
o založení vlastnej spoločnosti.
Tak sme ju založili spoločne. Po
niekoľkých rokoch som sa celkom
osamostatnila.
 Akú koncepciu ste si na začiatku vytvorili?

Veľmi ma ovplyvnil krátky film,
dokumentaristika, to naozaj vo
mne ostalo natrvalo. Spomínaná
scenáristka bola tiež zameraná
skôr na artovú, intelektuálnu
tvorbu. Naša koncepcia bola postavená na dokumentárnej tvorbe
a televíznej publicistike.
 Vaša práca je zaujímavá aj
v tom, že pri nej stretávate
množstvo zaujímavých a rôznorodých ľudí. V rámci spolupracovníkov, tvorcov dávate
prednosť skôr overeným, ktorých ste si už vyskúšali a dôverujete im, alebo uprednostňujete nových?
Som riskantnejší typ. Lákajú ma
nové výzvy aj noví ľudia. Možno
je výhodnejšie robiť s odskúšanými ľuďmi, ale mne vyhovuje skôr
ten adrenalínovejší spôsob.
 Svet umenia je vždy plný
emócií. Dáva vám táto práca aj
vzťahy, priateľstvá, o ktoré sa
môžete oprieť?
Áno, to určite. Či už ide o bývalých kolegov z Krátkeho filmu,
s ktorými doteraz komunikujem,
alebo z Art Filmu. Človek sa
obohacuje každým stretnutím.
Niektoré priateľstvá pretrvávajú
celý život.
 Spolupracujete aj s vaším
bratom, výtvarníkom?
Áno, pomáhal mi už v začiatkoch.
Navrhol mi webstránku. Pre film
Posledná maringotka vytvoril celý
výtvarný vizuál. Tiež vytvoril facebookovú stránku filmu V tichu.
 V tomto vašom najnovšom
filme je medzi príbehmi piatich
židovských umelcov počas druhej svetovej vojny stvárnený aj
osud trnavského rodáka, skladateľa Karola Elberta. Čím vás
zaujal práve on?
Najskôr som sa stretla v Drážďanoch s muzikologičkou pani
Schindlerovou. Má archív mien
osobností, ktorých príbehy vypátrala. Primárne sme hľadali
príbehy, ktoré sú aj filmársky
spracovateľné. Pri niektorých
menách mala zapísané dve vety,
pri niektorých celú históriu. Mne

kultúra
Elbert imponoval jednak tým, že
bol Trnavčan a vynikajúci, veľmi
talentovaný hudobný skladateľ. A dnes už viem aj to, že bol
príjemný, skromný človek. Jeho
príbeh sa mi veľmi páčil. Bolo
o ňom aj dosť veľa dostupného
dokumentárneho materiálu.
 Tento film je ojedinelý okrem
iného v tom, že nepracuje s dialógmi.
Má svoje špecifiká, je vizuálne
veľmi silný. Chceli sme dostať
k divákovi nie ani tak fakty o jednotlivých umelcoch, ale skôr
emócie, ktoré museli prežívať,

keď sa dostali do jednotlivých
životných situácií. Myslím, že sa
nám to podarilo, že je to veľmi
ľudsky spracovaná téma. Pri tomto type diel sú okrem premietania
v kinodistribúcii dôležité aj tie
festivalové. Premiéru sme mali na
MFF v Karlových Varoch. Tam nás
viacerí oslovili s ponukou zúčastniť sa na ich prehliadkach. Režisér
Zdeněk Jiráský bol už v Južnej
Kórei na festivale v Pusane, na
najväčšom americkom festivale
v Chicagu, v Thessalonikách,
kde sa pravidelne koná najstarší
filmový festival v juhovýchodnej

Európe. Film teda naozaj veľmi
dobre zarezonoval v zahraničí.
Každý týždeň mi prichádza mnoho mailov so žiadosťou poslať
filmový screener. Takže film sa
dostal aj do Londýna, v budúcom
roku bude v Miami, v Atlante,
v Hong Kongu, v Sydney, Jeruzaleme.
 Trnavu ste si zachovali stále
v srdci. Neuvažovali ste aj ako
producentka, že by ste jej venovali niektorý z ďalších filmov?
Ak by prišiel niekto so zaujímavým nápadom, námetom, určite
by som o tom premýšľala. 

Martin Jurčo

Jubilant vydaný Na milosť a nemilosť

V čase životného jubilea Mariána Šidlíka (nar. 12. novembra 1954 v Trnave) sa k čitateľovi
dostáva jeho zbierka Na milosť a nemilosť, ktorá vyšla v košickom vydavateľstve Pectus. Jej
editorom je spisovateľ a literárny kritik Radovan Brenkus a ilustrovala ju Justína Depová.
Mariána Šidlíka poznajú naši čitatelia ako dlhoročného hlásateľa
Slovenského rozhlasu. Naposledy
pôsobil na okruhu Rádio Devín
a aj dnes sporadicky s rozhlasom
spolupracuje. Možno si aj vy pamätáte na prezentáciu jednej z jeho zbierok v hudobnom oddelení
trnavskej knižnice Dospelosť na
splátky. Odvtedy už ubehlo pätnásť rokov, Marián vydal ďalšie
dve zbierky Sny pod kontrolou
a Smutný augur a s dvanástimi
autormi sa podieľal na preklade,
či skôr prebásnení Havrana od
Edgara Allana Poa.
„V zásobe mám viacero zbierok
básní, poézia je tak trochu na
vedľajšej koľaji. Už sa mi nežiada až toľko písať, zopár veršov
vznikne sporadicky. V poslednom čase ma očarila japonská
forma krátkych veršov haiku.
Prekladám ich cez angličtinu
s prihliadnutím k originálu.
Zápis je v latinke a gramatiku
ovládam,“ hovorí Marián Šidlík,
ktorého domovom sa po anabáze
pražského pôsobenia stala Bratislava a do nášho mesta chodí
už len občas, aj keď má k nemu
významný vzťah. „Rád robím

viacero vecí naraz. Oslovili ma aj
etnické básne z Nového Zélandu a Madagaskaru. Zároveň sa
intenzívne venujem etymológii,
najmä pátraniu po pôvode baskického jazyka.“
V najnovšej zbierke Na milosť
a nemilosť sa autor vracia do
minulosti, ale sú v nej aj mnohé
odkazy, a tak čitateľ musí byť o to
rozhľadenejší. „Jednoznačne sa
odlišuje od mojej predošlej aj celkovej tvorby, ktorú by som nazval
impresiou lyriky. Cyklus vznikal
v rokoch 1982 – 86. Odborníci tvrdia, že striedanie obrazov v zbierke a dôraz na prúd podvedomia
kladú na čitateľa vysoké nároky.
Mnohé parafrázy a odvolávky, ale
aj antická, indická či kresťanská
symbolika rátajú s jeho kultúrno-historickým rozhľadom. Takisto aj
orientácia na sebaskúmanie a sebareflexiu, na snahy pochopiť seba
aj ľudskú existenciu.“
V minulosti sa na stránkach jeho
básní ako žena v zákulisí často
objavovalo aj meno Viki Janisovej,
ktorá neraz hodnotila, uvažovala,
ale aj inšpirovala Mariána Šidlíka
v tvorbe. Mnohí Trnavčania i tí,
ktorí Mariána poznajú, vedeli, že

touto múzou bola reálna žena,
Trnavčanka Jana Viktoriusová.
Dlhé roky pracovala ako učiteľka, v poslednom období sme ju
mohli vídať v hudobnom oddelení
Knižnice Juraja Fándlyho. Jana
Viktoriusová na jar tohto roka
náhle zomrela, a tak je najnovšia
Mariánova zbierka aj symbolickou
knihou pre Viki. „Prvú zbierku
Dospelosť na splátky v 1999 som
venoval práve jej. Poznali sme sa
od útleho detstva. Hoci sa naše
životy uberali odlišnou cestou,
vždy sme si boli veľmi blízki. Bola
mojou prvou čitateľkou a radkyňou, a takisto inšpirátorkou mnohých básní v rôznych zbierkach.
Pred jedenástimi rokmi sa naše
puto vplyvom nepriaznivých okolností náhle pretrhlo. Cestu k sebe
sme si už nenašli. Práve zbierka
Na milosť a nemilosť (kde je veľa
našich spoločných zážitkov) mala
byť šancou na návrat. Žiaľ, už
je prineskoro. Moja romantická
a nevyspytateľná múza sa 3. júna
nečakane odobrala do večnosti.
Je mi to nesmierne ľúto. Navždy
zostáva v mojich spomienkach
a básňach,“ dodal so smútkom v
hlase Marián Šidlík. 
november 2014
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Iveta Pospíšilová, foto: autorka
Scenárista Ondrej Šulaj nakrúcal svoj režijný debut aj na Divadelnej ulici

Ballek sa ocitol v Trnave

Významný slovenský spisovateľ a tiež diplomat Ladislav Ballek (2. 4. 1941 – 15. 4. 2014),
žiaľ, osobne už do nášho mesta nezavíta, no jeho dielu sa to podarilo aj nedávno. Niekoľko obrazov pripravovaného hraného filmu Agáva podľa scenára a v réžii Ondreja Šulaja sa
v polovici októbra nakrúcalo i v centre Trnavy. Filmový štáb v produkcii Patrika Pašša a jeho
Trigon Production našiel vhodné lokácie priamo pri Františkánskom kostole. Ako ordinácia
doktora Vargu (Milan Lasica) poslúžila miestnosť v priestoroch Spolku Sv. Vojtecha. V jeho
priestoroch kostymérky obliekali hercov i komparz do dobových kostýmov, maskérky ich
jemne líčili a najmä česali do povojnových účesov. V priechode z Divadelnej ulice si štáb rozložil stolíky s termoskami s kávou a čajom. V tretiu októbrovú nedeľu krásne svietilo slnko,
čo vynikajúco zapadalo do scenára. Film sa totiž odohráva od jari do jesene. Fúkal však vietor, a tak niektorí herci sa počas prestávok zohrievali vo vetrovkách, iným priniesli deky.
Neďaleko, oproti nádvoriu sa na
jeden deň parfuméria premenila
na Lekárňu – Gyogyszertár Eugena Filadelfiho a zmrzlináreň
vedľa na Holičstvo – Borbély.
Len ich vstupné časti, ktoré sa
objavia v celovečernej snímke.
Vedľa kostola, po svätej omši
o desiatej dopoludnia si svoj tovar rozložili predavači zeleniny
a ovocia, pravdaže, nie skutoční, ale komparzisti.
Film vzniká na motívy druhej
kapitoly Ballekovho románu
Agáty. Odohráva sa v roku 1947
v malom meste na južnom Slovensku. Ondrej Šulaj sa s prózami tohto spisovateľa stretol
ako tvorca viackrát, dokonca
film Pomocník (r. Zoro Záhon
– 1981) bol jeho prvým realizovaným scenárom. Film, ktorého
realizáciu finančne podporil
Audiovizuálny fond, sa nakrúca od konca mája. V Jahodnej,
Malých Vozokanoch, Bratislave.
Čo zaujalo tvorcov práve na
Trnave? Prezradil Ondrej Šulaj:
„Hľadali sme miesta, ktoré ešte
majú zachovaný kolorit štyridsiatych rokov. V Trnave sme ich
pár našli. Napríklad, túto uličku
pred kostolom, tiež pekné interiéry pre ordináciu v Spolku
svätého Vojtecha. Myslím si, že
Trnava ešte má veľmi zaujímavé
miesta, ktoré nie sú poznačené
34
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tak, ako v mnohých slovenských mestách, kde sú buď
zbúrané, alebo upravené príliš
farebne gýčovo. Sme radi, že
tu môžeme nakrúcať. Na Trnavu mám dobré spomienky. Na
začiatku sedemdesiatych rokov
som spolupracoval s trnavským
divadlom, s Blahom Uhlárom
a Ďurkom Nvotom a s hereckou
generáciou Zuzky Kronerovej,
Hany Gregorovej, Maroša Zednikoviča, Jána Topľanského.
Pripravil som niekoľko úprav
textov, a tiež jeden pôvodný,
ktorý sa odohrával práve v štyridsiatych rokoch. Inscenáciu
Epizóda 1939/44 vtedy režíroval
Blaho Uhlár. Takže Trnava je
mojou srdcovou záležitosťou.

Po dlhej dobe som sa sem vrátil
skúsiť šťastie, tentoraz ako režisér hraného filmu. Uvidíme, ako
to dopadne.“
Postavu lekárnika zveril režisér
známemu hercovi Atillovi Mokosovi. Pre neho bolo tvorivé stretnutie s naším mestom premiérou. „Pracovne som tu prvýkrát.
Divadlo, pravdaže, poznám
a videl som tu kedysi krásne
predstavenia. Centrum mesta je
nádherne zrekonštruované, klobúk dole.“
A aké herecké spojenia našiel
s Trnavou Milan Kňažko, ktorý
vo filme stvárňuje postavu aristokratického staviteľa Hampla?
„Myslím, že sme tu nakrúcali
Fausta a Margarétu s Petrom

kultúra
Weiglom (Československá televízia, 1972 – pozn. aut.) a tiež
vojnový film Život na úteku
s režisérom Jozefom Režuchom,
v ktorom som hral postavu letca Ľudovíta Kukorelliho (1975
– pozn. aut.) Keby som sa lepšie zamyslel, bolo by toho asi aj
viac. Pretože Trnava má niektoré
jedinečné pamiatky a samozrejme, svoju úlohu zohráva aj
blízkosť Bratislavy.“
Hoci v našom meste sa filmári
zastavili iba na tri dni, predsa
sa trnavský element podieľa na
nakrúcaní celého filmu. Tunajší
klub historických vozidiel poskytol luxusné i bežnejšie vozidlá a motocykle, ktoré patrili
do danej doby. Konkrétne na

Divadelnej jazdili čierny Citroën
z roku 1938 a biely americký
Hudson, rok výroby 1928. Ten
šoférovala Katarína Šafaříková.
Priviezla v ňom Milana Kňažka,
svojho filmového manžela, pred
Lekárňu, aby jej tam vybral lieky.
Toľko obraz z filmového scenára. Vďaka čomu sa v snímke
ocitli trnavské historické vozidlá?
Vysvetľuje predseda klubu a poslanec mestského zastupiteľstva
Miloš Krištofík: „Už asi štrnásť
rokov spolupracujeme s produkciou Igora Hudeca na rôznych
filmoch. Aj tu sme už požičali
aj iné vozidlá. Hudson má dnes
epizódnu rolu a Citroën len
„štek“, dodáva s úsmevom.
Pri skúšaní záberov aj „ostrých“

mohli okoloidúci vidieť aj Lukáša
Latináka v úlohe holiča, Katarínu Šafaříkovú ako Hamplovu
manželku Naďu, či Mareka Geišberga v úlohe učiteľa Orešanského a ďalších hercov i typovo
výrazných komparzistov. Isto
ich zaujali aj nádherné kostýmy
podľa návrhov Jána Kocmana
a tiež práca umeleckej maskérky
Anity Hroššovej, ktorá celý čas
na filmovom „pľaci“ dozerala na
túto zložku nakrúcania. Premiéra Agávy je plánovaná na jeseň
budúceho roka. Keďže obyvatelia
mesta, ktorí sa prizerali nakrúcaniu, sa živo zaujímali o distribúciu v kinách, možno na prvom
predstavení budú môcť privítať aj
filmovú delegáciu z Trnavy. 

Pavol Tomašovič

Odkrývanie symbolov doby

Adriana Švecová: Trnavské meštianske závety (1700 – 1871)
Dvojzväzková monografia prináša štúdiu a súhrn veľkej časti závetov trnavských mešťanov
z rokov 1700 – 1871 s doplňujúcou sondou do predchádzajúceho obdobia. V slovenskom
kontexte ide o prvú takúto ucelenú vydanú prácu.
Z hľadiska čitateľnosti publikácie je monografia zostavená
v prehľadnej členenej forme,
zachovaná je autentická textová
nadväznosť i konzistentnosť
originálnych podkladov. To
umožňuje čitateľovi získať nielen poznanie o systéme a charaktere závetovej praxe, ale aj
širších spoločenských, dobových a myšlienkových súvislostí. Formálnu stránku závetov
objasňujú edičné poznámky.
Nechýbajú ani originálne pramenné výňatky pri krátkych
zhrnutiach listín, čo zvýrazňuje
štylistiku i originalitu jazyka
konkrétneho obdobia notárov
či testátorov.
V edičnej časti nájdeme miestny register i menný register
testátorov.
Spracovaná štúdia čerpá z fondu Štátneho archívu v Bratislave, pobočka Trnava, ktorý

obsahuje 1 869 archívnych
jednotiek v rámci fondu magistrátu mesta Trnavy a zachytáva
obdobie rokov 1511 – 1871.
Autorka čerpala z materiálov
a podkladov v nemeckom, slovenskom, maďarskom a latinskom jazyku, ktoré charakterizovali dané obdobie.
Mestské právo sa v Trnave tvorilo a formovalo vďaka získaniu
mestských privilégií, ktoré boli
fundamentom pre mestské
i dedičné práva. Právnemu
rámcu dedenia v slobodnom
kráľovskom meste a jeho vývoju venuje autorka druhú
kapitolu prvej časti monografickej štúdie. Na ňu postupne
nadväzujú materiálno-právna
a formálno-právna stránka trnavských závetov. Popri vedeckom spracovaní závetov treba
vyzdvihnúť fakt, že autorka
nezostala len na pôde exaktnej,

ale hľadá a naznačuje aj širší
kontext závetovej praxe. Závet
totiž okrem vecnej snahy urovnať dedičné záležitosti poukazuje na myšlienkový, kultúrny
a duchovný kontext danej doby.
Závet je tak aj potvrdením úsilia človeka dať zmysel vlastnej
existencii. Je svedectvom viery
v pokračovanie života, či už
v rámci dedičov, alebo i rozmeru, ktorý presahuje materiálny
a fyzický charakter. Z tohto
pohľadu je závet nielen právnym úkonom, ale aj symbolom,
čomu sa autorka venuje v piatej
kapitole I. časti. Tá obsahuje
i štúdiu, ktorá mapuje trnavskú
pohrebnú prax. Druhú časť I.
zväzku publikácie tvorí edícia
samotných závetov.
Dvojzväzkovú knihu vydalo pre
Právnickú fakultu TU vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis v tomto roku. 
november 2014
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Pavel forisch, foto: archív autora

Dokumentarista a napokon režisér veľkých
príbehov: Vladislav Pavlovič
V záverečnej časti nášho voľne koncipovaného seriálu o osobnostiach slovenského filmu spojených s Trnavou si predstavíme dve osobnosti z rôznych generačných línií slovenského filmu. Ich
vzťah k nášmu mestu je však spoločný. Vladislav Pavlovič patrí k smutným postavám slovenského filmu, pretože jeho náhla a tragická smrť poznačila aj jeho krásny film s tematikou SNP
Trofej neznámeho strelca. Po smrti režiséra musel film dokončiť kameraman Vincent Rosinec.
Druhý z tvorcov, ktorého si dnes predstavíme, je aktívny dodnes a v súčasnosti veľmi populárny ako úspešný spisovateľ. Jozef Heriban stál v silných rokoch Slovenskej filmovej tvorby a zažil aj obdobie jej politicky motivovanej likvidácie. Jeho aktivitám a zákulisiu tejto etapy života
sa budeme venovať v rozhovore s ním v ďalšom čísle Noviniek z radnice.
Vladislav Pavlovič (*25. októbra
1924 v Bratislave †31. októbra
1973 v Bratislave). Ako devätnásťročný ukončil štúdium na
trnavskom biskupskom gymnáziu. Študoval na Právnickej
fakulte UK v Bratislave. Začal
hrávať v ochotníckom súbore
bratislavských vysokoškolákov.
Pod názvom Akademické divadlo
sa súbor presťahoval v roku 1944
do Trnavy. Tu vytvoril Vladislav
Pavlovič rad zaujímavých postáv,
spomeňme Tanec nad plačom od
Petra Zvona, Moliérovu Dandinu,
Čapkovu Matku a iné. Vladislav
prerušil štúdium na práve, prešiel
na filozofickú fakultu a paralelne
študoval na Štátnom konzervatóriu (absolvoval v roku 1945).
V celom jeho tvorivom živote
dominovala druhá študijná alternatíva. Vladislav Pavlovič sa
stretával s trnavskými rovesníkmi
a priateľmi, ktorými boli napríklad šéfredaktor Krás Slovenska
Tibor Sásik, redaktor satirického
časopisu Roháč Laco Szalay, dramaturg, scenárista a režisér Dušan Kodaj. Ďalší jeho priateľ Karol Klačko študoval vo Švajčiarsku
vysokú školu hotelovú s Emilom
Wágnerom, ktorý bol manažér
a populárny podnikateľ v Amerike. Jeho priatelia obdivovali Vladov krásny zvonivý hlas a jeho už
dobre vycibrený herecký prejav.
Vladislava angažovali za eléva
činohry Slovenského národného
divadla v sezóne 1946. Tu sa pre36
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Z nakrúcania posledného filmu Vladislava Pavloviča Trofej neznámeho
strelca. Režisér v typickom geste s rukami vbok.
javil ako ambiciózny herec v rozprávkovej komédii Na posiedkach
s čertom a v naštudovaní Sládkovičovej Maríny. Pavlovičove ambície však smerovali ďalej. K divadelnej réžii, kde vytvoril niekoľko
zaujímavých inscenácií, a neskôr
i k filmovej réžii. Vo Vojenskom
umeleckom súbore Jána Nálepku
pôsobil ako konferencier a recitátor (1952).
V roku 1954 sa zamestnal v Slovenskom krátkom filme ako
režisér. V tom období sa krátky
film oddelil od filmového spravodajstva a v ňom bol vytvorený
umelecký dokument, ktorého
súčasťou sa stala aj práca Vladislava Pavloviča. Vytvoril niekoľko
portrétov významných umelec-

kých osobností v cykle V službách divadla. Napísal námet,
scenár a film režíroval s Vladimírom Kubenkom. K ďalším z 50.
rokov patrili napríklad tieto: Karol
Ľudovít Libay, Slovenská národná galéria či výtvarník – grafik
Vincent Hložník. V tom istom
roku vytvoril v známom hranom
filme Posledná bosorka hereckú
postavu študenta. S maďarským
režisérom F. Bánom režíroval
známy film Dáždnik svätého
Petra. Niekoľko scén bolo nakrútených na trnavskej Kapitulskej
ulici. Pre Dušana Kodaja napísal
námet a spolu s Kodajom scenár
k filmu Evička ide mestom. V roku 1962 robil pomocného režiséra známemu českému režisérovi
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Jiřímu Krejčíkovi na filme Polnočná omša. Potom prišiel celý
rad úspešných i menej známych
filmov Vladislava Pavloviča:
Most na tú stranu (1961), Senzi
mama (1961), Krištáľ z Istanbulu
(1966), Ring voľný (1966) a už
spomínaný posledný film Trofej
neznámeho strelca. Fotografia z nakrúcania spomínaného
filmu (počas ktorého Vladislav
Pavlovič zahynul) je asi poslednou, ktorá sa zachovala z jeho
krásneho tvorivého života.
Scenárista a významná postava
slovenského filmu Jozef Heriban
(nar. 9. júla 1953 v Trnave) patrí
medzi najmladších filmových
tvorcov Slovenskej filmovej tvorby z nášho trnavského prostredia. Po štúdiu na Konzervatóriu
(1968 – 1973) absolvoval Filozofickú fakultu UK, estetickú
výchovu a slovenský jazyk
(1973 – 1978). Pred príchodom
do slovenského filmu pracoval
v Lúčnici ako hudobník, potom

v Československom rozhlase
ako dramaturg. Od roku 1981 sa
dramaturgii venoval v Slovenskej filmovej tvorbe. Pracoval
s významnými slovenskými
režisérmi ako Dušan Trančík,
Dušan Hanák, Juraj Jakubisko,
Stanislav Párnický a Dušan Rapoš. Svoj debutový film Dávajte
si pozor! režijne vytvoril spolu
s Jozefom Slovákom v roku 1990.
Ten priblížil zaujímavé prostredie nahrávacieho štúdia a ukázal
aj reálne pracoviská v bratislavskej rozhlasovej pyramíde.
Jozef Heriban bol v rokoch 1990
– 1991 vedúcim tvorivo-výrobnej
skupiny Tatra film. Slovenský
film vtedy vchádzal do obdobia,
keď sa hlasnejšie začalo hovoriť
o privatizácii. Nastala doba, ktorá si pravdepodobne privatizáciu
vyžadovala. Celé filmové ateliéry
získali deti popredného významného politika, ktoré s filmovou
tvorbou a výrobou dovtedy
nemali nič spoločné a ani ich

k nej nič neviazalo. Slovenský
film zakrátko zanikol a som
presvedčený, že Jozef Heriban
toto obdobie ťažko znášal. Patril
pravdepodobne medzi posledných filmárov, ktorý filmové
ateliéry na Kolibe musel opustiť.
Českí kolegovia si svoje ateliéry
ochránili a vyrábajú filmy takmer
pre celý svet. Nám sa to, žiaľ,
nepodarilo. Slováci svoje ateliéry
aj napriek vážnym protestom
a rôznym petíciám nadobro stratili. Najväčšia a nenahraditeľná
škoda vznikla odchodom profesionálnych pracovníkov, medzi
inými aj nášho rodáka Jozefa
Heribana. Za celé obdobie od
druhej svetovej vojny až po začiatok 90. rokov na slovenskom
filmovom kultúrnom dedičstve
pracovali aj naši Trnavčania.
Tých najvýznamnejších sme
vám cez krátke spomienky chceli
pripomenúť. 
Autor dlhé roky pracoval v Slovenskej
filmovej tvorbe

(red)

O Cenu Slovenského učeného tovarišstva

Literárny klub Bernolák pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Trnave v spolupráci s
Mestom Trnavou, Divadlom Janka Palárika, Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, Bernolákovou spoločnosťou v Bratislave a redakciou dvojtýždenníka Kultúra v Bratislave vyhlasujú XVII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže o Cenu Slovenského učeného tovarišstva
v Trnave 2014/2015. Uzávierka súťaže je 15. marca 2015.
Základné delenie súťaže je na
poéziu a prózu. V prvej súťažnej
kategórii budú zaradení žiaci
a študenti do 15 rokov, v druhej
súťažiaci od 16 do 30 rokov, tretia
kategória je pre súťažiacich od 31
rokov.
Do súťaže sa môžu prihlásiť autori so svojou nepublikovanou
tvorbou poézie a prózy. Súťaž nie
je anonymná, práce sa nevracajú.
Zaslať možno 5 básní, alebo krátke prózy v maxim. rozsahu 5 strán
(150 riadkov). Práce je potrebné
zaslať štvormo, riadne rozdelené
a zopäté do štyroch samostatných
častí. Na vrchnom liste každej
časti v pravom hornom rohu treba uviesť presné údaje: meno,

priezvisko, adresu, vek, kategóriu
(poézia, próza). Taktiež treba na
vrchnom liste uviesť názvy jednotlivých básní, resp. poviedok. Každý samostatný musí byť v pravom
hornom rohu označený menom
autora.
Práce na obálke označte „literárna súťaž“ a zasielajte na adresu:
Miestny odbor Matice slovenskej,
Trojičné námestie 2, v DJP, 917 01
Trnava, Bližšie informácie na čísle
0905/852788.
Práce po uzávierke nebudú do
súťaže prijaté. Práce, ktoré nebudú spĺňať uvedené formálne náležitosti, nebudú hodnotené. Predpokladaný dátum vyhodnotenia
súťaže je máj 2015. Na vyhod-

notenie sú pozývaní iba ocenení
účastníci. Výsledky súťaže budú
uverejnené v Katolíckych novinách, Slovenských národných
novinách, dvojtýždenníku Kultúra
a v regionálnych periodikách.
Celoslovenská súťaž o Cenu Slovenského učeného tovarišstva je
v médiách označovaná za medzinárodnú. Do predchádzajúcich
ročníkov sa prihlásili autori zo
Slovenska, z Talianska, Španielska, Francúzska, Čiech a z Kanady. Výsledky súťaže z XI., XII,
XIII. a XIV. ročníka boli publikované v celoslovenskom zborníku,
ktorý vydáva Osvetový ústav Bratislava z celoslovenských literárnych súťaží na Slovensku. 
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Jasavé slová trnavského dekana
V tomto roku vyšiel v Jasove výber z náboženskej poézie Mons.
Imricha Poláka, ktorý od roku
1995 do 2009 pôsobil ako dekan
v Trnave.
Výber diel s názvom Jasavé slová
je rozdelený do šiestich častí,
podľa tém jednotlivých básní.
Hlavnú časť tejto zbierky tvorí
tzv. príležitostná poézia: básne
k jubileám biskupov, kňazov,
alebo básne k významným
udalostiam (Trnavská novéna,
posviacka zvonov Baziliky sv.
Mikuláša) a iné. Jeho silná vie-

ra a odovzdanosť sa prejavuje
v básňach z cyklu Žiarivé verše
úcty k Panne Márii a Vrúcna úcta
k Božskému srdcu. Umelecky
najhodnotnejšie sú jeho náboženské meditácie o poslaní kňaza, o tajomstve kňazstva, najmä
báseň Na oltár, ktorú napísal
k 25. výročiu svojho kňazstva.
Väčšinu jeho meditatívnych básni však v tejto antológii nenájdeme. Mons. Polák ich vydával ako
súkromné tlače pre svojich priateľov, napr. Zatiahni na hlbinu
(2001), či Dobrý pastier – myš-

lienky k roku kňazov (2009).
Podstatnú časť jeho tvorby tvoria
nové texty k piesňam Jednotného katolíckeho spevníka. Azda
najznámejšou je jeho báseň Aj
v treťom tisícročí, ktorá sa spieva
počas Trnavskej novény na nápev
piesne Anjelským pozdravením.
Mnohí Trnavčania sa pamätajú
na Mons. Poláka a majú pred
očami živý obraz, ako recituje
svoje básne hlbokým a pevným
hlasom. Zbierka Jasavé slová
reprezentuje poéziu kňaza, ktorý
mal k Trnave vrúcny vzťah. 

Jaroslav Lieskovský, foto. archív om

Dve desaťročia v bráne trnavských tímov

Ochranca svätyne Otakar Majba: „Pre hokej ma objavil nezabudnuteľný Janko Ruman pri
obľúbených turnajoch žiackych celkov zo základných škôl
Otakar Majba (*14.8.1948) stál
v hokejovej bráne trnavských
tímov Spartak a Fortuna rovné
dve desaťročia. Počnúc rokom 1960, keď pri turnajoch
družstiev zo základných škôl
v rodnom meste si ho vybral
Ján Ruman (22. 10. 1943 – 12.
1. 2014), vtedajší skúsený borec od ľadu. „Tiež vďaka týmto
obľúbeným súťažiam v Trnave
sa do mládežníckych hokejových družstiev robil výber. Nie
nábor, ako je to teraz. Inak,
na Janka Rumana, môj brankársky vzor z mladosti, mám
nejednu spomienku. Svojich
nástupcov trápil aj v lete, keď
v prípravnom období si vymyslel na nás streľbu z namydlenej
preglejky,“ uviedol. Oto Majba
mal viacerých trénerov, napríklad pánov Brunčáka, Špiříka,
Moravca, Kobetiča (pamätný
postup dorastu Trnavy na konci
Brankárskym vzorom Ota Majbu (vľavo) aj jeho objaviteľom pre trnavský
hokej bol Ján Ruman.
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sezóny 1966/67 do 2. ligy),
Fandla, Šebetovského a iných.
Počas štúdia v bratislavskej
SVŠT ochraňoval vysokoškolskú svätyňu pri akademických
majstrovstvách Slovenska. „To
nás koučoval známy Juraj Okoličány. Vtedy nastúpili za školu viacerí chalani zo Slovana
– uvediem Bačiaka, Mihoka,
Horu a bratov Molnárovcov
– čiže sme to vyhrali,“ pokračoval. „Posledný raz som chytal za Spartak v osemdesiatom
roku. Išlo o exhibičný zápas
starých pánov Trnavy a bratislavského Slovana. Hokejovú
šou moderoval humorista Milan Markovič,“ zaspomínal si
ďalej. Z Majbovho podnetu založili v Trnave pred vyše dvoma desaťročiami žiacky Memoriál Karola Holoviča, v súčasnosti jeden z najkvalitnejších mládežníckych turnajov
v SR. „Kajo bol typ skromného,

kamarátskeho človeka. Výborný hokejista aj mládežnícky
tréner. Keď náhle zomrel, mal
iba štyridsaťjeden rokov. Takúto turnajovú poctu si zaslúži,“
povedal jeho bývalý spoluhráč.
Dlhoročný trnavský gólman je
v súčasnosti pravidelným návštevníkom prvoligových duelov
HK Gladiators na domácom
ľade. Všíma si najmä výkony
Miroslava Hálu, skúseného
trenčianskeho brankára, ktorý
odvádza pre trnavský kolektív
výbornú robotu. Majba verí, že
do hľadiska mestského zimného štadióna sa Trnavčania naučia chodiť vo väčšom počte.
Ako to bolo za jeho mladých
čias, keď na druholigové zápasy Dukly boli zvedavé v našom
starobylom meste dvoj-trojtisícové návštevy. A pritom vtedajší vojenský celok, pod taktovkou Ľuba Kobetiča, hrával
svoje domáce majstrovské du-

ely 2. ligy (SNHL) na nezakrytom štadióne. Pri spomínaní
na vzdialené časy ponúkol Oto
Majba jednu úsmevnú príhodu. To keď ešte v Trnave ani
nechyrovali o rolbe. Namiesto
takejto technickej vymoženosti
Franka Zamboniho upravovali
vojaci hraciu plochu svojským
spôsobom. Na saniach mali
sud s horúcou vodou. Tá tiekla z točky na handru, ktorou
armádna čata žehlila medzi
jednotlivými tretinami ľadové
zrkadlo. Nezabudnuteľnému
Jankovi Mitošinkovi, neskoršiemu bossovi slovenského hokeja, zvyčajne nechýbal úsmev
na tvári. Jeho veta pri pohľade
na originálnych údržbárov
ľadu doteraz utkvela v Majbovej pamäti. Mitošinka okomentoval trnavský vynález slovami:
„Hm, akurát v tejto chvíli sa
prví ľudia prechádzajú po povrchu Mesiaca.“ 

krajín, ktoré sa tento rok prihlásili do Junior Fed Cupu.“

 AKADEMICKÝ ŠPORT –
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
chystá na stredu 19. novembra
druhý športový deň v tomto
roku. Po úspešnej aprílovej premiére, venovanej pamiatke prof.
Pavla Gleska, pôjde tentoraz o
príspevok k Medzinárodnému
dňu študentstva. Otvorenie
dostane priestor o 9.00 h v
mestskej športovej hale na Rybníkovej. Z hostí prisľúbili účasť
aj významné osobnosti telesnej
kultúry, medailisti z vrcholných
svetových súťaží. Podľa slov
autora tohto projektu, prof.
Mariána Mericu, bohatý celodenný program pohybových
aktivít študentov a zamestnancov fakulty bude pokračovať na
rôznych športoviskách, vrátane
telocvične V jame. 

(lies)

V skratke

 TENIS – Tamara Kupková z
TC Empire Trnava patrí medzi
výrazné talenty nastupujúcej
generácie. V auguste 2012 to
potvrdila podielom na zisku
tímového prvenstva Slovenska v
majstrovstvách sveta hráčok do
14 rokov na kurtoch moravského Prostějova, spolu s Viktóriou
Kužmovou (Košice) a Terezou
Mihalíkovou (Topoľčany). Toto
trio pridalo ďalší výnimočný
zásah, keď na sklonku septembra 2014 si priviezlo z mexických majstrovstiev sveta kategórie U-16 strieborné medaily.
Kapitán úspešnej tenisovej
reprezentácie SR, Trnavčan Daniel Čálik, okomentoval skvelý
výkon našich dievčat v krajine
Aztékov slovami: „Je úžasné
skončiť na druhej pozícii spomedzi sedemdesiatich ôsmich

 VYTRVALOSTNÝ BEH
– Atletické družstvo Slávie Trnava (v zostave Miroslav Ilavský, Lukáš Záhorec a Michal
Puškár) vyhralo majstrovstvá
SR 2014 v maratónskom behu.
Zlaté medaily získali vytrvalci
zo slovenského Ríma prvú októbrovú nedeľu na 42 195 metrov dlhej trati košického MMM.
Východoslovenská metropola si
súčasne pripomenula 90-ročné
jubileum založenia najstaršieho maratónu v Európe (1924).
Poradie tímov na medailových
priečkach národného šampionátu: 1. AŠK Slávia Trnava 15
bodov, 2. TJ Obal servis Košice
17 bodov, 3. BK Steel Košice 23
bodov.
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Jaroslav Lieskovský, foto. archív autora

Hádzaná naučila Bardiovského nepoddajnosti

Diskársky paralympionik z Londýna 2012 predtým písal slávne state v prvoligovom kolektíve
Lokomotívy ŽOS
Seriál príspevkov o zašlej sláve trnavskej hádzanej pokračuje profilom Miloša Bardiovského. Rodák z
Hlohovca (*16. 9. 1959) sa s touto
loptovou hrou skamarátil nadlho.
Najskôr, počnúc sedemdesiatym
šiestym rokom, ju hral v bratislavskej Červenej hviezde. A výborne.
Od dorastu po mužov pomáhal
kolektívu mútiť vodu na medailových priečkach. V sezóne 1981 prešiel do prvoligovej Lokomotívy ŽOS
Trnava. Vzácna posila. Pohodový
chalan zaraz zapadol do súdržnej
hádzanárskej partie. Uprostred
excelentného trnavského kádra
si zahral semifinále Európskeho
pohára IHF. V najvyššej ligovej
konfrontácii ČSSR pomohol žlto-modrému tímu z malého Ríma k
striebru aj bronzu. Pred plným hľadiskom trnavskej haly sa mu hralo
úžasne. Razantný zakončovateľ bol
na pivote k neudržaniu. Roky tréningovej i zápasovej driny umožnili
spriadať čoraz vyššie hádzanárske
ambície. Život je však o okamihoch. Krutý osud nečakane posadil
Miloša v osemdesiatom ôsmom na
invalidný vozík. Príčinou bolo ťažké zranenie chrbtice. Vrcholovým
športom zocelený borec sa nepoddal. Zrazu mal kopec voľného
času. Kratochvíle spojil s indexom.
Začiatkom nového milénia sa naplno zahryzol do štúdia. Úspešne
zvládol dve vysoké školy, trnavskú
aj bratislavskú. Obhajoba titulu
PhDr. dala bodku za tou druhou.
V rodnom meste sa pustil do organizovania kultúrnych i telovýchovných podujatí pre hendikepovaných. Tiež sa zapájal do aktivít
Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov. Od sezóny
2007 si potykal najmä s atletikou.
Na tréningy dochádzal do Trnavy a
Bratislavy. Medzi vozičkármi dosiahol v hode diskom poriadnu hŕbu
medzinárodných pôct. Uveďme
aspoň niektoré. Arafura hry Oceánia, taký názov nesú paralympijské
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Pivot Miloš Bardiovský v prvoligovom drese hádzanárov Lokomotívy ŽOS Trnava
pri streľbe na súperovu bránu.
majstrovstvá v austrálskom Darwidostal do slovenskej nominácie
ne. Konajú sa každé dva roky. Ani
na londýnsku Paralympiádu 2012.
úmorná 36-hodinová cesta do kra- Z mesta na Temži, v konkurencii
jiny klokanov ho neodradila v máji
dvoch desiatok diskárov, si odniesol
2009 od účasti. Vyplatilo sa. Miloš
siedme miesto za výkon 19,83 m.
Bardiovský si z elitnej konfrontácie
Po zásluhe nasledovali spoločenské
hendikepovaných športovcov ceocenenia, na úrovni rodného mesta
lej planéty priniesol zlato za hod
aj samosprávneho kraja. Nuž, Miloš
diskom (15,46 m). Navyše, vo vrhu
Bardiovský disponuje úžasnou poguľou pridal 6. miesto. Nemožzitívnou energiou. Tú sa snaží odono obísť ani rok 2011. Znamenal
vzdávať svojmu okoliu pri rôznych
preňho taliansky zisk diskársketelovýchovných akciách, na ktoré
ho titulu majstra Európy aj štvrté
dostáva pozvanie ako oficiálny hosť.
miesto z novozélandských MS. U
Hľa, obdivný príbeh nepoddajného
protinožcov mal vo svojej disciplíšportovca. Príklad pre mnohých
ne sedemnásť súťažných partneufňukancov, ktorí z najmenšieho
rov. Náčinie poslal do vzdialenosti
problému dokážu vyfabrikovať ne19,52 m. Tiež sa skúsený športovec riešiteľný svetabôľ. 

šport
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Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
Záver šachovej partie: Štohl – Rogers, CHIP 92
Na Slovensku máme desať šachových veľmajstrov v praktickom
(hranom) šachu. V poradí podľa
abecedy ich môžeme usporiadať:
Ľubomír Ftáčnik, Tomáš Likavský,
Mikuláš Maník, Ján Markoš, Peter
Michalík, Martin Mrva, Tomáš Petrík, Ján Plachetka, Igor Štohl, Gennadij Timoščenko. Zastavíme sa pri
predposlednom menovanom, lebo
koncom septembra slávil polstoročnicu:
Igor Štohl (* 27. september 1964
v Bratislave) je slovenský šachový veľmajster a autor viacerých
šachových kníh. Najvyššie „ELO“
dosiahol v r. 1999 – 2 600 bodov.
Časť detstva prežil v africkej Zambii. Šach sa naučil hrať od svojej
mamy, keď mal desať rokov. Už v
mladosti sa ukázal ako veľký šachový talent. Trénoval ho majster
Ján Šefc a potom aj veľmajster
Ľubomír Ftáčnik. Dôraz pri svojom šachovom raste kládol na
schopnosť samoštúdia. V r. 1982
bol druhý na juniorských majstrovstvách sveta a o rok nato dostal titul medzinárodného majstra; v turnaji najlepších svetových juniorov
v Oakhame (Anglicko) r. 1984 sa
delil o druhé miesto. V roku 1992
sa stal veľmajstrom. Vyhral viacero
turnajov, najvýznamnejší bol v
Dortmunde r. 1991. Rok predtým
postúpil na Medzipásmový turnaj
v Manile (Filipíny), kde skončil
na 24. mieste zo 64 účastníkov. V
roku 1984 bol majstrom Slovenska.
Zúčastnil sa aj niekoľkých ročníkov
Medzinárodného šachového festivalu Tirnavia. V Trnave r. 1983 sa
delil o prvé miesto, r. 1984 o tretie
a r. 1987 o štvrté miesto. Určitý
čas hral za Lokomotívu ŽOS Trnava. Teraz hrá vo viacerých ligách
doma i v zahraničí vrátane ME
seniorských družstiev. V súťažiach
tímov je viacnásobným majstrom
nielen Slovenska a Česka, ale tiež
Maďarska a Rakúska. Na poslednej
Šachovej olympiáde v nórskom
Tromsø v prvej polovici augusta

Postavenie po ťahu 24. g4 (12 - 11)
mal pod taktovkou ženský tím.
Päticu mladých žien ľahko zvládol,
lebo aj doma ich má tri.
Už dlhé roky pracuje pre firmu
ChessBase, kde bol spoluautorom
elektronickej publikácie o Emanuelovi Laskerovi (1868 – 1941),
ktorý sedel na „šachovom tróne“
majstra sveta dlhých 27 rokov
(1894 – 1921). Jeho knihy o šachu
sú vysoko cenené a úspešné. Publikácia Instructive Modern Chess
Masterpieces (Poučné majstrovské
diela moderného šachu) získala v
r. 2001 cenu USCF (United States
Chess Federation – Americká šachová federácia) za najlepšiu knihu
roka. Želal si, aby pri tohtoročnej
voľbe predsedu Medzinárodnej
šachovej federácie FIDE zvíťazil
exmajster sveta Garri Kasparov.
Prianie sa mu však nesplnilo.
Veľa svojho voľného času v súčasnosti venuje trénovaniu mládeže.

Rád číta detektívky. Snaží sa aj
športovať: plávanie, beh, bicyklovanie, lyžovanie. Vyštudoval
Právnickú fakultu UK a je doktorom práv. Má dve dcéry. K jeho
významnému životnému jubileu
mu želáme veľa zdravia a ďalších
víťazstiev na šachovnici.
Pozícia na šachovom diagrame
vznikla v partii Štohl vs. Rogers po
ťahu bieleho 24.g4 na medzinárodnom šachovom turnaji „CHIP
92“ v Prahe r. 1992, kde skončil
Igor na druhom mieste a splnil
druhú veľmajstrovskú normu. Hra
pokračovala ďalej ťahmi: 24. - Sb1
25.h5 Dh7 26.Sb4! Jd5 27.Va×b1 a5
28.S×a5 V×b1 29.S×d8 c3 30.Da2
c2 31.Sg5 h×g5 32.D×d5 V×f1+
33.S×f1 g6 34.h6! D×h6 35.Dc4
Dh4 36.Kg2 a čierny sa vzdal.
Čierny mohol v 24. ťahu ustúpiť
strelcom aj na iné pole. Ako by sa
potom mohla hra ďalej vyvíjať?
november 2014
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Riešenie skladby č. 24 (Salai a Lehen): 1.V×d3! Kf5
2.Vd5+ Kg4 3.Vd8 Kf5 4.Vf8+
Kg4 5.Vc8 Kf5 6.V×c5+ Kg4
7.Vc8 Kf5 8.Vf8+ Kg4 9.Vb8 Kf5
10.Vb5+ Kg4 11.c5 Kf5 12.c6+

Kg4 13.Vb8 Kf5 14.Vf8+ Kg4
15.Kf7 Kf5 16.Ke8+ Kg4 17.Vf6
g×f6 18.Jac4 Kf5 19.Je3 mat.
Tematické pokusy boli: 1.Vf6?
s vyvrátením 1. - g×f6! a 1.Vf8?
pat. Skladba, ktorá získala 2.

miesto v medzištátnej súťaži
družstiev Slovensko – Lotyšsko,
je najdlhšou „mnohoťažkou“,
ktorú sme doteraz uverejnili v
našej šachovej rubrike, ale aj
náročnou na riešenie. 

Jaroslav Lieskovský

Kalos kai Agathos v rímskom balení

Večné mesto pred desiatimi rokmi na jubilejnom svetovom kongrese vzdalo poctu i trnavskej
olympiáde detí a mládeže
Kalos kai Agathos. Krása tela
a ducha. Starogrécka antika rezonovala medzi delegátmi zo
116 krajín celej planéty aj vtedy,
v novembri 2004. Išlo o X. svetový kongres Športu pre všetkých.
Medzinárodný olympijský výbor
vybral za jeho dejisko taliansku
metropolu Rím. Komunita zložená zo zástupcov rôznorodých
pohybových aktivít sa pod záštitou MOV začala schádzať od
roku 1986. Vtedy dostalo priestor
prvé kongresové stretnutie z tejto kategórie vo Frankfurte nad
Mohanom. A potom už v dvojročných intervaloch rezonoval
nezabudnuteľný odkaz baróna
Pierra de Coubertina (1. januára 1863 Paríž – 2. septembra
1937 Ženeva). Pripomeňme si
slová zakladateľa novodobých
olympijských hier: „Šport nie je
prejavom prepychu, ale nutnosti, ktorá je vyvolaná potrebou
harmónie medzi prácou mozgu
a fyzickým pohybom. Šport je
súčasne i prameňom vnútorného
zdokonaľovania sa. Nestačí, aby
sa každé štyri roky okázalo slávili
s elitou olympijské hry. Je dôležité, aby v skromnosti a rovnomernosti denného života každý bez
rozdielu si užíval blahodarnosť
olympijskej kultúry.“
Týmto mottom nás na jeseň
2004 privítal i Rím. Večné mesto
svoju pohostinnú náruč otvorilo
predstaviteľom masovej telesnej
kultúry premiérovo. Na spomínanom kongrese sa mi ušlo cti
zastupovať Slovenský olympijský
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výbor. Technickí realizátori z Národného olympijského výboru
Talianska ubytovali stovky delegátov doslova po celom Ríme.
Tiež päťhviezdičkový hotel povedľa múrov Vatikánu sa na štyri
dni stal prechodným domovom
jednej zo skupín. Patril som do
nej. Prevažne išlo o európskych
delegátov, no našimi partnermi
boli aj zástupcovia olympijských
výborov z iných častí zemegule
(Filipíny, Taiwan / Taipei, Palau,
Samoa, Papua-Nová Guinea...).
Najmä s delegátmi z Tichomoria
sme sa skamarátili od prvých
okamihov. Boli pohodoví, detinsky úprimní, z ničoho nerobili
vedu. Kým my, zo starého kontinentu, sme každé ráno pred
deviatou hodinou nervózne stepovali pri pristavenom autobuse,
spomínaní hostia z exotických
krajín prichádzali na dohodnutý
čas odchodu približne s polhodinovým meškaním. „Vieš, Jerry,
keď u nás náhla búrka zvalí most,
autobus nejde do mesta aj tri
dni,“ s nadhľadom mi vysvetlil ich
filozofiu neustále vysmiaty delegát zo Šalamúnových ostrovov.
Šport pre všetkých ako nástroj
výchovy a rozvoja. Taký bol
presný názov rímskeho jesenného kongresu pred desiatimi
rokmi. Ako vyplynulo z mnohých
vystúpení, vo všetkých častiach
planéty venujú tejto téme značný
priestor. Potvrdila to aj účasť viacerých významných osobností na
rokovaní v talianskej metropole.
Nechýbal ani vtedajší prezident

MOV Jacques Rogge, trojnásobný
olympionik v jachtingu. Pri našej
krátkej debate v Ríme spomenul
práve svoju trnavskú návštevu
Kalokagatie 2000, keď 21. júna na
štadióne Spartaka Trnava slávnostne otvoril festival 1 500 mladých
športovcov z desiatich štátov. Počas spomínaného rímskeho snemovania ma úprimne tešil – ako
jediného delegáta zo Slovenska
– široký záujem prítomných o náš
nevšedný projekt olympiády detí
a mládeže, veď MOV svojho času
zaradil Kalokagatiu v Trnave medzi desať najvýznamnejších akcií
olympijského hnutia aj z celosvetového pohľadu.
Medzi moje nezabudnuteľné
chvíle sa zaradilo i stretnutie
s talianskym idolom Albertom
Tombom. V období 1986 – 1998
sa okrem iného stal trojnásobným
olympijským víťazom, dvojnásobným majstrom sveta a 50-násobným víťazom pretekov Svetového
pohára v slalome a obrovskom
slalome. Zhovorčivý lyžiarsky
fenomén mi ochotne poskytol
rozhovor pre jeden z centrálnych
slovenských denníkov.
Na X. kongres masovej telesnej
kultúry v talianskej metropole
som si zaspomínal na sklonku
tejto jari. To keď Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho
sa 19. júna podvečer zmenil na
miesto dôstojného otváracieho
ceremoniálu Kalokagatie 2014. Je
dobré, že myšlienky olympizmu
naďalej nachádzajú v našej starobylej Trnave úrodnú pôdu. 

pozvánky
Západoslovenské múzeum
KLARISKÝ KLÁŠTOR
Múzejné námestie 3, 033/
5512913, 033/5512 911,
www.zsmuzeum.sk
EXPOZÍCIE .............................
Archeológia, Gotická Trnava, Dejiny Trnavy, Umelecké remeslo
v Číne a Japonsku, Kampanologická expozícia, Oratórium, Ľudová hrnčina, Ľudový odev západného Slovenska, Príroda Malých
Karpát, Krása zašlých čias, Štefan
Cyril Parrák – pocta kráľovi zberateľov, Sakrálne pamiatky
VÝSTAVY ..................................
 13. novembra o 17.00 h
TRNAVSKÁ PALETA
Vernisáž súťažnej prehliadky
diel neprofesionálnych umelcov
– organizuje Trnavské osvetové
stredisko
do 12. 1. 2015
 VÝSTAVA 60 ROKOV
ZÁPADOSLOVENSKÉHO
MÚZEA V TRNAVE
do 12. januára 2015
 BLÍŽNEMU NA POMOC!
Výstava pri príležitosti
90. výročia založenia Okresnej
hasičskej jednoty v Trnave
do 31. decembra 2014
 SALÓN 2014 – KONTRASTY
Výstava Zväzu výtvarných
umelcov západného Slovenska
predĺžená do 2. 11. 2014
 DREVENÉ KOSTOLY
EURÓPY
predĺžená do 2. 11. 2014
 MINERÁLY SLOVENSKA
A ČIECH
do 22. februára 2015
 ZBERATEĽSTVO,
ZBERATELIA, ZBIERKY
výstava zo zbierok ZsM
do 31. 12. 2014
 ŽIVOT KLARISIEK
V TRNAVE
do 31. 12. 2014
 ZBIERKOVÝ PREDMET
MESIACA

100 rokov od vypuknutia prvej
svetovej vojny (1914 – 2014)
Domácnosť v rokoch 1914 – 1918
PODUJATIA ..............................
 8. novembra od 10.00
do 22.00 h
DEŇ VÍNNYCH PIVNÍC
V TRNAVE 2014
Degustácia vín, prezentácia
výrobcu syrov a prác ľudového
rezbára
 30. novembra o 14.30 h
ADVENT V MÚZEU
Vianočný koncert, uvedenie
pamätnice ZSM
 CYKLUS PREDNÁŠOK PRE
STREDNÉ ŠKOLY
Téma: Prvá svetová vojna
Mgr. L. Duchoňová
DOM HUDBY M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO ....................
Ul. M. Schneidera Trnavského 5
OTVÁRACIE HODINY: ut – pia
8.30 – 17.00, so – ne 11.00
– 17.00 h. Víkendové návštevy
prosíme ohlasovať cez pracovné
dni
EXPOZÍCIE ...............................
Pamätná izba Mikuláša Schneidera Trnavského, Dejiny Cirkevného hudobného spolku,
Dvorana slávy dobra
VÝSTAVY .................................
 HISTÓRIA POPULÁRNEJ
HUDBY V TRNAVE DO R.
1989
 POZNÁTE
HUDOBNÉ NÁSTROJE?
Výstava zo zbierok ZsM
sprístupnená od 6. mája
Výstava potrvá do 30. 4. 2015
MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY
– OLÁHOV SEMINÁR ..............

Námestie sv. Mikuláša 10
OTVÁRACIE HODINY: ut – pia
8.30 – 17.00, so – ne 11.00
– 17.00 h. Víkendové návštevy
prosíme ohlasovať cez pracovné
dni
 WILLIAM SCHIFFER
Život a dielo sochára a medailéra
 SLOVÁCI,

PÍŠTE PO SLOVENSKY!
Výstava k 250. výročiu narodenia
A. Bernoláka – do 31. 12. 2014
 RENESANCIA
V KNIŽNEJ KULTÚRE
Výstava pri príležitosti 430.
výročia úmrtia J. Sambuca

Galéria Jána Koniarka
tel.: +421 33 55 11 659
info@gjk.sk, www.gjk.sk
 Synagóga – Centrum
súčasného umenia
 6. novembra o 17.00 h v
Kopplovej vile
Jozef Srna: KOLOBEH
PRÍBEHOV – vernisáž výstavy
Kurátor: Roman Popelár
do 19. 12. 2014
 JÁN KONIAREK (1878
– 1952)
Zakladateľ moderného
slovenského sochárstva – stála
expozícia sochárskej tvorby
 KLENOTY DOMOVA –
slovenské klasické umenie
20. storočia
 GALÉRIA PORTRÉTOV
výber diel z kolekcie portrétneho
žánru reprezentujúce vývoj
portrétneho maliarstva od konca
18. storočia po súčasnosť zo
zbierok GJK
AKCIE / AKTIVITY ...................
 7. novembra o 19.00
h v Synagóge – Centre
súčasného umenia
BIJOUTERRIER + HOSŤ
VRBOVSKÍ VÍŤAZI
Vstupné 8 €, študenti 6 €,
vstupenky o 17.30 h na mieste
koncertu
 12. novembra o 19.30
h v Synagóge – Centre
súčasného umenia
PechaKucha Night vol. 13
Vstupné 2 €
 22. novembra od 13.00 do
17.00 h v Synagóge – Centre
súčasného umenia
TEDxTrnava – nezávislá
konferencia pod licenciou TED
november 2014
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Knižnica J. Fándlyho
 3. novembra o 9.00 h v
hudobnom oddelení na Ulici
M. Schneidera Trnavského
NIKOLAJ ANDREJEVIČ
RIMSKIJ-KORSAKOV
Hudobno-slovné pásmo k 170.
výročiu narodenia hudobného
skladateľa – premiéra.
Záujemcovia o kolektívnu návštevu
si môžu dohodnúť termín osobne
v hudobnom oddelení, telefonicky
(033/55 11 590) alebo e-mailom
(hudobne_oddelenie@kniznicatrn
ava.sk
 11. novembra o 11.00 h
v čitárni
O PRINCI ČEKANKOVI
Projekt LiStOVáNí (cyklus
scénických čítaní). Autor
rozprávky: Patrik Ouředník.
Hrajú: Pavel Oubram a Věra Hollá
V spolupráci s Českým centrom
 13. novembra o 10.00 h
v Zrkadlovej sále Divadla Jána
Palárika
MALÝ – VEĽKÝ BÁSNIK
PAVOL UŠÁK-OLIVA
Vedecká konferencia k 100.
výročiu narodenia. Pod
záštitou predsedu Trnavského
samosprávneho kraja
 19. novembra o 17.00 h v
čitárni
Knižná COOLtúra
Čítanie a diskusia o knihe
Jana Weilera Das Pubertier
v nemeckom jazyku. V spolupráci
s jazykovou školou Your’sCOOL
 20. novembra o 17.00 h v čitárni
BALADY – spomienkový
večer na Františka Hlavičku
a prezentácia knihy Balady,
ktorá vyšla pri príležitosti jeho
nedožitých 90. narodenín.
V rámci cyklu Trnavské kontexty
 25. novembra o 14.00 h v
oddelení pre deti
KINO PRE NEVIDIACICH A
SLABOZRAKÝCH – premietanie
filmu s audiokomentárom
 27. novembra o 10.00 h
v oddelení pre deti
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11.30 h v pobočke Tulipán, ZŠ,
Ul. M. Gorkého 21
DAMIANOVA RIEKA
– stretnutie s jubilujúcim
spisovateľom Danielom
Pastirčákom. V rámci cyklu Kniha
a ešte trochu viac
 27. novembra o 17.00 h
v čitárni
NA ČEREŠNIACH
S HANNIKEROM
Fórum humoristov predstavuje
knižnú novinku Ladislava
Hannikera
Scenár a moderovanie: Eva Jarábková
Hudba: Pavel Opatovský a Jozef
„Laci“ Pagáč
 28. novembra – 4. decembra
v čitárni
JESENNÁ BURZA KNÍH
– príďte si vybrať z vyradených
a darovaných kníh. Za
symbolickú sumu podporíte
nákup nových kníh
 ROZPRÁVKOVÝ CESTOPIS
MÁRIE ĎURÍČKOVEJ
Písomná vedomostná súťaž
pre deti pri príležitosti 95.
výročia narodenia spisovateľky –
v oddelení pre deti a pobočkách

Divadlo Jána Palárika
VEĽKÁ SÁLA ............................
 4. utorok 10.00 ZMIERENIE
alebo DOBRODRUŽSTVO PRI
OBŽINKOCH
 6. štvrtok 19.00 HERCI SÚ
UNAVENÍ
 7. piatok 19.00 KAMENNÝ
CHODNÍČEK
 8. sobota 19.00 TRI
LETUŠKY V PARÍŽI
 9. nedeľa 16.00 ZLATÝ
KĽÚČIK
 10. pondelok 19.00 VRÁTILA
SA RAZ V NOCI
 12. streda 10.00 MEŠTIAK
ŠĽACHTICOM
 13. štvrtok 19.00 VŠETKO
O MUŽOCH
 14. – 16. DIVADELNÉ
INŠPIRATÍVNE VYSTÚPENIA
2014
 19. streda 19.00 KAMENNÝ

CHODNÍČEK
 20. štvrtok 19.00 OPICA
A ŽENÍCH
 21. piatok 10.00 ZLATÝ
KĽÚČIK
 22. sobota 19.00 KAMENNÝ
CHODNÍČEK
 23. nedeľa 16.00 SPIŠSKÉ
ROZPRÁVKY – Spišské
divadlo Spišská Nová Ves
 24. pondelok 10.00 SPIŠSKÉ
ROZPRÁVKY – Spišské
divadlo Spišská Nová Ves
 19.00 PEVEC BOŽÍ – Spišské
divadlo Spišská Nová Ves
 25. utorok 10.00 TRAJA
TUČNIACI
 26. streda 19.00 TRI
LETUŠKY V PARÍŽI
 27. štvrtok 10.00
ZMIERENIE alebo
DOBRODRUŽSTVO PRI
OBŽINKOCH
 29. sobota 19.00 VÍNO
– PREMIÉRA
Tanečno-pohybové predstavenie
pri príležitosti 30. výročia
folklórneho súboru TRNAFČAN
30. nedeľa 17.00 VÍNO –
tanečno-pohybové predstavenie
pri príležitosti 30. výročia
folklórneho súboru TRNAFČAN
ŠTÚDIO ..................................
 2. nedeľa 16.00 KAMARÁT
NAD ZLATO – Divadlo Happy
Bratislava
 5. streda 10.00 JAZYKOVÁ
RÍŠA
19.00 TRNAVSKÁ SKUPINA
alebo VISELI SME ZA NOHU
Z KOLOTOČA
 11. utorok 10.00 JAZYKOVÁ
RÍŠA
 16. nedeľa 16.00 BARTÓK
A DREVENÝ PRINC – KB
ORCHESTRA
 18. utorok 10.00 VOĽAKEDY
A DNES
 21. piatok 19.00 BÁBKA
..................................................
Západoslovenské múzeum, Galéria Jána Koniarka, Divadlo Jána
Palárika a Knižnica Juraja Fándlyho
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trnavského samosprávneho kraja

pozvánky
Kalokagatia
 7. – 8. novembra
na Streleckej 1
NOC VLKODLAKA – Noc
duchov a strašidiel, strašidelná
dielňa, súťaže, karneval
 15. novembra
TURISTA ROKA – dušičkový
pochod do doliny Hlboča ku
Kaplnke panny Márie Lurdskej.
Odchod vlakom 9.03 h zo
železničnej stanice do Smoleníc
 18. novembra o 9.00 h
v Mestskej športovej hale
DEŇ ŠTUDENTOV
S KALOKAGATIOU – športové
súťaže pre stredoškolákov
– streetbalová súťaž zmiešaných
družstiev a pretláčanie rúk
– súťaž o najsilnejšieho
stredoškoláka
 20. novembra o 9.00 h
na Streleckej 1
ŠALIANSKY MAŤKO
– 22. ročník súťaže v prednese
slovenskej povesti pre žiakov ZŠ
 25. novembra od 8.00 h na
Streleckej 1
MAJSTROVSTVÁ OKRESU
V ŠACHU žiakov ZŠ
 26. novembra od 8.00 h
na Streleckej 1
MAJSTROVSTVÁ OKRESU
V ŠACHU študentov SŠ
 28. novembra 2014
VIANOČNÉ TRHY VO VIEDNI,
odchod o 8.00 h z parkoviska
na Kollárovej ulici

Trnavské materské centrum
 3. 11. o 10.00 h SPIEVANKY
– stretnutie pri gitare pre
najmenších
10.30 h ŠIKOVNÉ RÚČKY
– Lampión – dielničky pre matky
s deťmi
16.30 h ANGLIČTINA PRE
MAMY – konverzácie s Mgr.
Jankou Chrenekovou
17.30 h CVIČENIE PRE ŽENY
– cvičenie vlastnou váhou
pri hudbe

 4. 11. o 9.00 h HUDOBNÁ
ŠKOLA YAMAHA pre deti do 18
mesiacov
10.00 h PRVÉ KRÔČIKY K
HUDBE pre deti od 1,5 do 4
rokov
17.00 h CVIČENIE PO PÔRODE
– pravidelne každý utorok,
nahláste sa vopred
18.00 h CVIČENIE PRE TEHOTNÉ
– nahláste sa vopred
 5. 11. o 9.00 a 10.00 h
CVIČENIE NA FITLOPTÁCH
pre matky s deťmi
11.00 h VÝROKY DROBCOV
– začiatok súťaže o najvtipnejší
výrok našich detí, vyhodnotenie
súťaže 28. 11., porotkyne budú
mamičky z MC
17.00 h LAMPIÓNOVÝ
SPRIEVOD – rodinné podujatie
na prekonanie strachu z tmy
a radosť aj z malého svetla
– sprievod, občerstvenie,
premietanie rozprávky
 6. 11. o 18.30 h CVIČENIE
PRE ŽENY – cvičenie vlastnou
váhou pri hudbe – nahláste sa
vopred
 7. 11. o 8.30 h GITAROVÝ
KRÚŽOK pre mamy
10.00 h SILA SLOVA
– prednáška s besedou o tom
ako deti rozumejú slovám, prečo
občas rodičovské slovo neplatí,
čomu sa v reči vyhnúť a ako
preformulovať naše bežné frázy,
aby boli zrozumiteľné – Mgr.
Blanka Krajčovičová
 10. 11. o 9.30 a 10.30 h
MONTESSORI DIELNIČKY
16.30 h ANGLIČTINA PRE
MAMY
11. 11. o 9.00 h HUDOBNÁ
ŠKOLA YAMAHA pre deti
do 18 mes.
10.00 h. PRVÉ KRÔČIKY
K HUDBE pre deti od 1,5
do 4 rokov
17.00 h CVIČENIE PO PÔRODE
18.00 h. CVIČENIE
PRE TEHOTNÉ
 12. 11. o 9.00 h a 10.00 h
CVIČENIE NA FITLOPTÁCH
pre matky s deťmi

16.30 h ANGLIČTINA PRE
DETI – prvé ukážkové stretnutie
s Mgr. Jankou Chrenekovou
 14. 11. o 10.00 h
ASERTIVITA – prednáška
spojená s besedou o tom, ako
sa presadiť, povedať svoj názor,
vyjadriť svoje emócie, ako
zvládať hnev... – Mgr. Mária
Durcová, psychologička
 17. 11. ZATVORENÉ – štátny
sviatok
 18. 11. o 9.00 h HUDOBNÁ
ŠKOLA YAMAHA pre deti
do 18 mes.
10.00 h PRVÉ KRÔČIKY
K HUDBE pre deti
od 1,5 do 4 rokov
17.00 h CVIČENIE PO PÔRODE
18.00 h CVIČENIE PRE
TEHOTNÉ
 19. 11. o 9.00 a 10.00 h
CVIČENIE NA FITLOPTÁCH
pre matky s deťmi
16.30 h ANGLIČTINA
PRE DETI
20. 11. o 10.00 h JANKO
HRAŠKO – veselá rozprávka
v podaní marionetového divadla
Pod hríbikom, vstupenky
v predpredaji od 5. 11., vstupné
3,5 €/ rodinu
 21. 11. od 9.00 do 12.00
h POHRAJME SA SPOLU
– otvorená herňa pre rodiny
s deťmi
 24. 11. o 9.30 a 10.30 h
MONTESSORI DIELNIČKY
16.30 h ANGLIČTINA PRE
MAMY
25. 11. o 9.00 h HUDOBNÁ
ŠKOLA YAMAHA pre deti
do 18 mes.
10.00 h PRVÉ KRÔČIKY
K HUDBE pre deti
od 1,5 do 4 rokov
17.00 h CVIČENIE PO PÔRODE
18.00 h CVIČENIE PRE
TEHOTNÉ
 26. 11. o 9.00 a 10.00 h
CVIČENIE NA FITLOPTÁCH
pre matky s deťmi
16.30 h ANGLIČTINA
PRE DETI
 28. 11. o 10.00 hVÝROKY
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DROBCOV – finále súťaže,
príďte nám pomôcť vyhodnotiť tri
najvtipnejšie výroky našich detí,
výhercov čakajú pekné ceny
10.30 h RECEPTÁRIK
– Brusnicové keksy – spojené
s ochutnávkou, vedie mama
Tonka

Zdravé mesto
 4. novembra od 8.00
do 10.00 h na radnici
DARUJME KRV
Národná transfúzna služba
Slovenskej republiky v Trnave
v spolupráci s Mestom Trnavou
opäť organizujú odber krvi.
Všetci, ktorí majú záujem
pomôcť, sú vítaní. Ak vám tento
termín nevyhovuje a krv by ste
radi darovali, môžete tak urobiť
aj v Národnej transfúznej službe
SR v Trnave na Ulici Andreja
Žarnova 11
 6. novembra o 18.00 h
v Celostnom terapeutickom
centre SENAZ na Hlavnej 2
KEĎ DO ŽIVOTA VSTÚPI
RAKOVINA
Prednáška onko-psychologičky
Mgr. Márie Andrášiovej,
PhD., spojená s diskusiou
o kľúčových témach
psychoterapeutickej podpory pre
ľudí s onkologickým ochorením,
ich rodinných príslušníkov
a priateľov
Vstupné je dobrovoľné
 24. – 28. novembra od 8.00
h v trnavských školách
TÝŽDEŇ PREVENCIE
NELÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ
Organizátori: Zdravé mesto
Trnava, Trnavské osvetové
stredisko

Šport
 12., 19., 21. a 28. novembra
o 17.00 h na mestskom
zimnom štadióne
ĽADOVÝ HOKEJ, 1. liga, HK
Gladiators Trnava: 12. 11. HC 07
Detva, 19. 11. MHK 32 Liptovský
46

Novinky z radnice

Mikuláš, 21. 11. HC Topoľčany,
28. 11. HK Spišská Nová Ves
 19. novembra o 9.00 h v
Mestskej športovej hale
ŠPORTOVÝ DEŇ FAKULTY
SOCIÁLNYCH VIED UCM pri
príležitosti Medzinárodného dňa
študentstva

PAMIATKY TRNAVY
A TRNAVSKÉHO KRAJA
21. ročník odborného
pamiatkového seminára
Organizátori: Krajský pamiatkový
úrad Trnava a Mesto Trnava
4. decembra od 13.30 h
na radnici
 13.50 h MALIARSKA
VÝZDOBA EMPÍROVÉHO
LETOHRÁDKU V TRNAVE
PhDr. Mária Smoláková, CSc.,
Filozofická fakulta Univerzity
Komenského
 14.20 h TRNAVA
– STREDOVEKÉ TEHLOVÉ
MESTO, JEDINÉ NA ÚZEMÍ
DNEŠNÉHO SLOVENSKA
Ing. arch. Jaroslava Žuffová,
CSc., samostatná výskumníčka
v oblasti architektonickohistorického výskumu
 14.50 h NOVÉ
ARCHEOLOGICKÉ OBJAVY V
POLOHE KOSTOLEC
PRI DUCOVOM
Mgr. Peter Grznár – Mgr. Matúš
Sládok, Krajský pamiatkový úrad
v Trnave
 15.20 h ARISTOKRATICKÁ
REZIDENCIA ZAYOVCOV
V BUČANOCH
Mgr. Tomáš Janura, PhD.,
Historický ústav Slovenskej
akadémie vied
 15.50 h Prestávka
 16.30 h „NYÁRYOVSKÁ“
KÚRIA V BUČANOCH
– o priebehu obnovy
Ing. arch. Pavel Ďurko, ateliér
DV, Mgr. Marek Zelina, Krajský
pamiatkový úrad v Trnave
 16.50 h VÝSLEDKY
REŠTAURÁTORSKÉHO
VÝSKUMU A OBNOVA

VÝTVARNEJ VÝZDOBY
„NYÁRYOVSKEJ“ KÚRIE
V BUČANOCH
Mgr. art. Peter Koreň, reštaurátor
 17.20 h POČIATKY
OSÍDLENIA V OKOLÍ
„NYÁRYOVSKEJ“ KÚRIE
V BUČANOCH
Mgr. Jozef Urminský, Vlastivedné
múzeum Hlohovec
 17.50 h SMOLENICKÝ
KAŠTIEĽ
Šľachtické sídlo ako kulisa
rodinného života
PhDr. Daniel Hupko, Slovenské
národné múzeum – Múzeum
Červený Kameň v Častej
 18.20 h Diskusia, ukončenie
seminára

Kino Hviezda
 1. 11. o 15.30 DOM KÚZIEL
– 2D
17.00 NEBO NIE JE VÝMYSEL
19.00 MAPY KU HVIEZDAM
21.00 MEDZI NÁHROBNÝMI
KAMEŇMI
 2. 11. o 15.30 ŠKATULIACI – 2D
17.15 MAPY KU HVIEZDAM
19.15 FALOŠNÍ POLIŠI
20.45 JOHN WICK
 3. 11. o 17.30 NEBO NIE JE
VÝMYSEL
19.30 MEDZI NÁHROBNÝMI
KAMEŇMI
 4. 11. FILMOVÝ KLUB
NAOKO
18.00 COMEBACK
20.00 ŤAŽKÝ DEŇ
 5. 11. o 17.00 38
 6. 11. o 16.00 VČIELKA MAJA
– 3D – slovenská premiéra
17.30 ZMIZNUTIE ELEANOR
RIGBY: ON – slovenská premiéra
19.15 INTERSTELLAR – slovenská
premiéra
 7. 11. o 16.00 VČIELKA MAJA
– 2D
17.30 LÁSKA NA VLÁSKU
19.30 ZMIZNUTIE ELEANOR
RIGBY: ON
 8. 11. o 15.30 VČIELKA MAJA – 2D
17.30 TRAJA BRATIA
19.30 INTERSTELLAR

pozvánky
 9. 11. o 13.00 VČIELKA MAJA – 2D
17.30 LÁSKA NA VLÁSKU
19.30 ZMIZNUTIE ELEANOR
RIGBY: ON
 10. 11.o 17.30 38
19.00 INTERSTELLAR
 11. 11. FILMOVÝ KLUB
NAOKO
18.00 FRANK
20.00 2001: VESMÍRNA ODYSEA
– NAOKO premiéra
 12. 11. NEPREMIETAME
 13. 11. o 17.00 ROZPRÁVKAR
– slovenská premiéra
18.45 ŽELEZNÉ SRDCE –
slovenská premiéra
21.00 JESSABELLE – slovenská
premiéra
 14. 11. o 17.00 ROZPRÁVKAR
18.45 ŽELEZNÉ SRDCE
21.00 JESSABELLE
 15. 11. o 15.30 DOM KÚZIEL
– 2D
17.00 GET ON UP
19.30 ŽELEZNÉ SRDCE
 16. 11. o 15.30 DOM KÚZIEL
– 2D
17.30 ROZPRÁVKAR
19.30 GET ON UP
 17. 11. NEPREMIETAME
 18. 11. FILMOVÝ KLUB
NAOKO

18.00 NEVESTINEC
20.00 8 1/2
 19. 11. o 17.00 JIMMYHO
TANČIAREŇ
19.30 SOCIALISTICKÝ ZOMBIE
MORD
 20. 11. o 17.30 JIMMYHO
TANČIAREŇ
19.30 HRY O ŽIVOT:
DROZDAJKA 1 – slovenská
premiéra
 21. 11. o 17.30 ŽELEZNÉ
SRDCE
20.00 HRY O ŽIVOT:
DROZDAJKA 1
 22. 11. o 15.30 ŠKATULIACI
– 2D
17.30 HRY O ŽIVOT:
DROZDAJKA 1

19.30 JESSABELLE
 23. 11. o 13.30 VČIELKA MAJA
– 2D
15.30 ŠKATULIACI – 2D
17.00 GET ON UP

19.30 ZMIZNUTIE ELEANOR
RIGBY: ONA
 24. 11. NEPREMIETAME
 25. 11. FILMOVÝ KLUB
NAOKO
18.00 OPRI REBRÍK O NEBO
20.00 NICK CAVE: 20 000 DNÍ
NA ZEMI
 26. 11. o 17.00 ZMIZNUTIE
ELEANOR RIGBY: ONA
 27. 11. o 16.00 TUČNIAKY
Z MADAGASKARU – 3D –
slovenská premiéra
17.45 LÁSKA ŠIALENÁ –
slovenská premiéra
19.30 ŠÉFOVIA NA ZABITIE – 2
– slovenská premiéra
 28. 11. o 15.30 TUČNIAKY
Z MADAGASKARU – 2D
17.15 LÁSKA ŠIALENÁ
19.00 ŠÉFOVIA NA ZABITIE 2
21.00 OUIJA
 29. 11. o 15.30 TUČNIAKY
Z MADAGASKARU – 2D
17.30 ŠÉFOVIA NA ZABITIE 2
19.30 OUIJA
 30. 11. o 13.30 TUČNIAKY
Z MADAGASKARU – 3D
15.30 TUČNIAKY Z
MADAGASKARU – 2D
17.35 LÁSKA ŠIALENÁ
19.30 OUIJA

Kalendár kultúrnospoločenských podujatí
 Do 27. novembra
v západnom krídle radnice
GENIUS LOCI – výstava fotografií
RADOSŤ – výstava detskej
tvorby výtvarného krúžku
Rybička a Kreatívneho ateliéru
pod vedením výtvarníčky Oksany
Lukomskej Výstavy sú otvorené
vždy v utorok a štvrtok od 10.00
do 12.00 h a od 14.00 do 17.00 h

Wykrenta, Jiřiny Fikejzovej
a ďalších autorov
Vstupné 20 eur, predpredaj:
Ticketportal
 8. novembra o 20.00 h
v Berlineri DKP na Pekárskej
X-Bloom (AT) – koncert
štvorčlennej rakúskej kapely,
ktorá sa zameriava na rôzne
formy elektronickej hudby

 4. novembra o 19.00 h
v Dome kultúry Tirnavia
MARIE ROTTROVÁ a skupina
Neřež
Stálica česko-slovenskej
hudobnej scény opäť zaspieva
v Trnave svoje najväčšie hity
od Jaromíra Nohavicu, Jaroslava

 8. novembra o 19.00 h
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
PROGLAS – slovanská óda
Hudba: Ľubomír Horňák, text:
Konštantín Filozof, Daniel Hevier,
sólisti: Sisa Lelkes Sklovska,
Dušan Jarjabek, Otokar Klein,
dirigentka: Iveta Weis Viskupová,

zbor: The Hope Gospel Singers
Vstup voľný
 13. – 21. novembra v
Bazilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÁ NOVÉNA
 13. novembra o 10.00 h
v Zrkadlovej sále Divadla Jána
Palárika
MALÝ – VEĽKÝ BÁSNIK
PAVOL UŠÁK-OLIVA
Vedecká konferencia k 100.
výročiu narodenia. Pod
záštitou predsedu Trnavského
samosprávneho kraja
 12. novembra o 19.30
v Synagóge – Centre
november 2014
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súčasného umenia
PechaKucha
Night Trnava vol. 13
Obľúbené podujatie o umení
a zároveň platforma pre
bezprostredné stretávanie
umelcov s divákmi. Tentoraz
špecifické vydanie zamerané
na laureátov a finalistov Ceny
Oskára Čepana
 13. novembra o 17. 00 h
v Západoslovenskom múzeu
TRNAVSKÁ PALETA
Vernisáž súťažnej výstavy diel
neprofesionálnych umelcov
Organizuje Trnavské osvetové
stredisko
 14. novembra o 9.00
a 10.15 h v kine Hviezda
Divadlo Babscénus: PSÍČEK
A MAČIČKA
Činoherno-bábková inscenácia
príbehov legendárnych zvieracích
hrdinov z obľúbenej detskej
knižky od Jozefa Čapka
 14. – 16. novembra
v Divadle Jána Palárika
DIVADELNÉ INŠPIRATÍVNE
VYSTÚPENIA 2014
14. 11. o 19.00 h INTERWIEV
S UPÍREM, Divadelní spolek
Frída, Brno
15.11. o 15.00 h LIENKA
KIKILIENKA A JESENNÝ
PANÁČIK, Divadlo Makile
19.00 h ILUZIONISTI, Štúdio L+S
21.00 h 3T – tri tvorivé tvory
22.30 h CAFÉ DOSTOYEVSKI,
Túlavé divadlo
16. 11. o 16.00 h BARTÓK
A DREVENÝ PRINC, KB Orchestra

– 25 rokov po...
Spomienka pri pamätnej tabuli
na Divadle Jána Palárika
18.00 h HUDOBNO-SLOVNÉ
PÁSMO v Zrkadlovej sieni divadla
Hostia: Marián Geišberg, Michal
Horský, Jozef Lenč, Vladimír
Oktávec, Imrich Borbély
Moderátori: Peter Horváth, Pavol
Tomašovič
Organizátori: Trnavský
samosprávny kraj, Mesto Trnava,
univerzity v Trnave, študenti
a občania Trnavy
 18. novembra o 19.00 h
v Berlineri DKP na Pekárskej
FUNKCIONALISTICKÁ
ARCHITEKTÚRA V TRNAVE
Beseda s architektom Martinom
Zaičekom o hodnotách
a význame funkcionalistickej
architektúry v našom meste.
Povieme si, čo tu vlastne máme
a v čom spočíva hodnota týchto
stavieb
 22. novembra o 13.30 h
v Synagóge – Centre
súčasného umenia
TEDxTrnava 2014
Druhá neformálna konferencia
TEDxTrnava opäť prinesie
myšlienky hodné šírenia. Vystúpi
12 výnimočných hostí, ktorých
sa oplatí vidieť a počuť. Viac
na http://www.tedxtrnava.sk
a http://www.facebook.com/
TEDxTrnava

 16. novembra od 9.30
do 12.00 h
PROCESIA S OBRAZOM
PANNY MÁRIE
od Baziliky sv. Mikuláša
na Trojičné námestie

 25. novembra o 18.00 h
v Dome kultúry Tirnavia
ZÁZRAČNÁ ŠKOLA FANTÁZIA
Vedeli ste, že škola môže byť
zábavná a smiešna, že sa
v nej dá hrať a vymýšľať si? Ak
neveríte, príďte sa presvedčiť
do Domu kultúry, kde štyria
herci odpovedia v jedinečnej
divadelnej hre na všetky zvedavé
otázky najmenších Trnavčanov

 18. novembra o 17.30 h
pred Divadlom Jána Palárika
NOVEMBER 1989

 28., 28. a 30. novembra
od 15.00 do 19.00 h na Hlavnej
ulici 8
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PREDVIANOČNÉ TVORIVÉ
DIELNE PRE DETI
Rozmanité tvorivé aktivity
pre deti s vianočnou tematikou
a kultúrnym programom –
opakovanie každý víkend
až do 21. decembra
 29. novembra o 19.00 h
v Divadle Jána Palárika
VÍNO – premiéra
tanečno-pohybového
predstavenia pri príležitosti
30. výročia folklórneho súboru
Trnafčan
30. novembra o 17.00 h – 1.
repríza
 30. novembra o 14.30 h
v sále Marianum
SPOMIENKOVÝ KONCERT
k 30. výročiu úmrtia Alexandra
Moyzesa
Program:
Výber z tvorby skladateľa na
počesť obetí 1. svetovej vojny
Pavol Procházka: Stabat Mater
Účinkujú: Miešaný spevácky zbor
Technik Akademik a orchester
Slovenského národného divadla
Musici del Teatro
Diriguje: Pavol Procházka
Sólisti: Eva Rampáčiková
– soprán, Karolína Vargicová
– alt, Andrej Barčák – tenor, Aleš
Janiga – bas
Pripravujeme:
 3. decembra o 18.00 h
v západnom krídle radnice
ADVENTNÝ VEČER
Aj v tomto roku nadväzujú
Klub priateľov Trnavy a Mesto
Trnava na novú tradíciu
literárno-hudobných adventných
večerov podfarbených nevšednou
atmosférou stredovekej radnice
Účinkujú: Bohumil Chmelík,
Pavol Tomašovič a ďalší
 5. decembra v západnom
krídle radnice
MIKULÁŠ V TRNAVE
so sprievodom anjelov a čertov

VINCECH – Trnavský spolok priateľov vína
a MESTO TRNAVA Vás pozývajú

DEŇ
VÍNNYCH
PIVNÍC
v Trnave

XII. ročník

8. novembra
13.00 – 21.00 h

1. Pivnica Radničný dvor, Hlavná 1
2. Pivnica Radničnej vinárne AIDA, Hlavná 1
3. Vináreň Dobrý pocit, Hlavná 5
4. History Café, Hlavná 3
5. Pivnica herne MIRAGE (ASO), Hlavná 14
6. Pivnica Premiére Pub, Hlavná 29
7. Pivnica reštaurácie Ofsajd, Hlavná 43
8. Vínotéka Jazmína, Vajanského 22
9. Pivnica TT Café, Františkánska 35
10. Pivnica vo veži Trnavského
šermiarskeho cechu, Františkánska 5/6
11. Wasabi, Františkánska 16/B
12. Vínotéka Balzac, Zelený kríček 6
13. Pivnica hotela Barbakan, Štefánikova 11
14. Pivnica reštaurácie U hladného býka,
Štefánikova 5
15. Vínotéka VINODIOUS,
Trojičné námestie
16. Pivnica pizzerie History,
Trojičné námestie 11
17. Pivnica Tirna, Pekárska 14

18. Pivnica Premium Vinum, Pekárska 13
19. Pivnica reštaurácie U mešťana,
Hviezdoslavova
20. Pivnica Ateliér DV, Hornopotočná 20
21. Pivnica Flamengo, Jerichova 12
22. Pivnica Manuel Café, Jeruzalemská 22
23. Pivnica Jeruzalemská 45
24. Pivnica Hotela Dream, Kapitulská 12
25. Pivnice Hotela Phoenix, Kapitulská 16
26. Rodinná pivnica, Kapitulská 27
27. Stredoveká pivnica U prvého richtára,
Halenárska 12
28. Halenárska pivnica, Halenárska 17
29. Pivnica pivárne Čajka, Halenárska 6
30. Veľká synagóga – Centrum moderného
umenia, Halenárska 2
31. Hotel Premiér, Haulíkova 4
32. Pivnica Západoslovenské múzeum,
Múzejné námestie 3

VYUŽITE JEDINEČNÚ PONUKU NA DEGUSTÁCIU
Cena vínneho pasu je 35 eur. V tejto cene je taštička s degustačným pohárom
na ochutnávku vína od všetkých prezentujúcich sa výrobcov,
bonus v hodnote 12 eur na nákup vína a taška na zakúpené víno.

