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editorial

Pavol Tomašovič

Nedovoľme strachu, aby nám vzal tvár 

Koncom mája ukončila automobilová havária život 
nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Johna F. Nasha. 

S jeho životom a dielom sme sa zoznámili na Slovensku 
skôr prostredníctvom filmu Čistá duša 

než na základe jeho vedeckej práce. 
Geniálny vedec v oblasti matematiky a teórie hier bojoval 

od mladosti s paranoickou schizofréniou, s „obrannou hrou“ duše 
so stavom civilizácie. Pri širšom pohľade na spoločnosť možno 
až znepokojivo konštatovať prítomnosť paranoje a schizofrénie 

aj u nás. Nielen z pohľadu lekárskej diagnostiky. 
Pri rozhovoroch s ľuďmi, čítaní tlače i súčasnej literatúry 

cítiť rezignáciu, ktorá pramení z nesprávne vnímaného okolia, 
vzťahov a svojho miesta vo svete. Paradoxne, zmätenie prináša 

i to, čo pôvodne malo pomôcť a urýchliť schopnosť porozumenia. 
Informácie na dosah kliknutím myšou, priatelia cez telefón 
či facebook rozširujú spektrum možností, no automaticky 

neprinášajú poznanie či dorozumenie. Pozornejší ľudia si zároveň 
uvedomujú, že všetko od telefónov až po takzvaný slobodný 

internetový priestor prebieha na platforme systému, 
ktorý je kontrolovaný a manipulovateľný. 

Skúsenosti potvrdzujú, že akákoľvek moc má tendenciu 
kontrolovať situáciu a podľa potreby využívať informácie 

i súkromie na upevnenie svojho postavenia. 
Domýšľanie dôsledkov nás vedie k postupnej rezignácii 

so silnejúcim pocitom bezmocnosti, hľadania nepriateľov 
a fabulovania javov. Možno až k diagnóze, 

akou je paranoja. Situácia je tým zložitejšia, 
čím sú kontrola i monitorovanie reálnejšie. 

Nie je to však dôvod stratiť vlastnú tvár, myslenie 
a čistú dušu. Práve v nej sa skrýva energia, tvorivosť 

i túžba po hlbšom porozumení, ktorá je nezávislá od techniky 
a svetskej moci. Je neodmysliteľným integrálom osobnosti, 

preto ju treba chrániť. Nie útekom od reality, ale v konfrontácii 
s rôznosťou spoznávame vlastné možnosti i hranice. 

V porozumení presahujúcich šírok nastupuje myslenie i tvorba.
John F. Nash dokázal bojovať s ťažkou diagnózou 

a nepodľahol strachu. Odovzdal študentom, vedcom i svetu časť 
geniality a podelil sa o vlastnú čistú dušu. Netrúfam si zhodnotiť 

hĺbku schizofrénie, rezignácie či paranoje našej spoločnosti. 
No iste nie je na mieste podľahnúť domýšľaniu, 

strachu či prekrúcaniu reality. 
Tú stále tvoríme spolu s ostatnými, 

pričom to najdôležitejšie nosíme v sebe. 
Jedinečnosť a nenahraditeľnosť. 

Nenechajme si ich vziať a udusiť strachom.    
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Každá potulka sa začne v nedeľu 
o 15.30 h pri mestskej veži, s vý-
nimkou mimoriadnej potulky, 
ktorá má štart v piatok 7. augusta 
o 15. hodine pred vstupom do 
vojenského archívu. 
Ako sa na začiatku leta patrí, téma 
prvej júlovej potulky je poriadne 
horúca. Reč bude o veľkých požia-
roch, ktoré dramaticky menili tvár 
nášho mesta, aj o histórii a súčas-
nosti požiarnej ochrany. 

Chodíme okolo nich, ale nie 
vždy poznáme ich zmysel. Tak 
ako v minulosti, keď gramotnosť 
nebola samozrejmosťou, aj dnes 
sú pre mnohých z nás latinské 
nápisy zahalené rúškom tajom-
stva. Na druhej júlovej potulke 
rozlúštime odkazy, ktoré nám vo 
forme latinských skratiek, sym-
bolov a nápisov na historických 
budovách zanechali naši pred-
chodcovia. 

Tretia potulka nám ponúkne sym-
bolické letné osvieženie. Povedie 
po stopách riečky Trnávky, vďaka 
ktorej bolo územie nášho mesta 
od nepamäti úrodným miestom 
vhodným pre život. Časy, keď voľ-
ne pretekala historickým centrom, 
si dnes už miestami pripomíname 
iba tvarom a skladbou kveti-
nových záhonov. Zaujímavosti 
z rôznych častí jej toku sú však 
súčasťou našej histórie.

Poďte s nami na Potulky malým Rímom 
Slnečné lúče už zohrievajú hrubé múry starého kráľovského mesta, ako zlaté nite prenikajú vit-
rážami do tajomného prítmia kostolov, zlátia pouličnú dlažbu a menia na drahokamy vodu krá-
ľovskej fontány. Je tu opäť čas na dobrodružné letné výlety za hranice nášho poznania, na známe 
i neznáme, blízke a zároveň vzdialené miesta za príbehmi, faktami aj mýtmi z histórie Trnavy. 
Je správny čas na obľúbené Potulky Malým Rímom, ktoré aj tento rok pre vás pripravila v júli 
a v auguste mestská samospráva. 

(eu)

Ak na korzo zavítate, budete sa 
môcť stať súčasťou rytmického or-
chestra, ktorý povedú skúsení lek-
tori z etnobubnovej školy Rytmika. 
Každý z vás dostane bubon alebo 
iný rytmický nástroj a spoločným 
bubnovaním vytvoríte rytmus, kto-
rý vás zladí do jedinečného celku. 
A to nie je všetko, aj tento rok do 
Trnavy príde obľúbený filmový 
autobus Bažant Kinematograf, 
preto si po bubnovačke budete 
môcť priamo na Trojičnom námes-
tí o 21.30 h pozrieť dokumentárny 
film mapujúci život hokejovej 
legendy Pavla Demitru s názvom 
38. Vo štvrtok 2. júla príde o 19. 
hodine na korzo gitarista, spevák, 
skladateľ a multiinštrumentalista 
Peter Luha s klasickým flamen-
com, gypsy jazzom a country 
inšpiráciami. Po jeho vystúpení sa 

opäť môžete presunúť na Trojičné 
námestie, kde vás pobaví česká 
čierna komédia Díra u Hanušovic. 
Piatok 3. júl bude rozprávkový 
a venovaný najmä deťom, ktoré 
sa o 18. hodine vďaka bábkovému 
divadielku Makile dozvedia, čo sa 
stalo s rozmaznanou princeznou 
Rozmarínkou, keď utiekla zo svoj-
ho papierového kráľovstva. O 21.30 
h pokračuje Bažant Kinematograf 
a vy si budete môcť pozrieť dob-
rodružnú komédiu o tom, ako päť 
Čechov na dvoch Trabantoch, dva-
ja Poliaci na jednej Fiatke a jeden 
Slovák na Jawe prejdú 21 124 kilo-
metrov naprieč Južnou Amerikou. 
Sobota bude patriť Milošovi Bihá-
rymu, ktorého kapela sa žánrovo 
pohybuje od jazzových štandardov 
až po funky, groove či fusion. 
Ak budete mať v sobotu chuť na 

rodinný film pre deti i dospelých 
na motívy troch klasických roz-
právok s tradičným svěrákovským 
humorom, vynikajúcim hereckým 
obsadením a hudbou, určite nevy-
nechajte film Traja bratia. Nedeľa 
je ako stvorená na cestu v čase, 
ktorá odštartuje o 19. hodine so 
skupinou Serenaders Sisters / 
Paper Moon Trio. Vďaka svojmu 
vokálno-inštrumentálnemu reper-
toáru zameraného na americké 
jazzové štandardy vás prenesú do 
20-tych až 40-tych rokov dvadsia-
teho storočia. Prvý týždeň Leta na 
korze uzavrie o 21.30 h výbušná 
konverzačná a situačná komédia 
s názvom Zakázané uvoľnenie na 
motívy úspešnej divadelnej hry 
Petra Kolečka, ktorá sa odohráva 
počas jedného večera v zapadnu-
tej dedinskej krčme.  

Leto na korze: bubny, filmy, flamenco, 
rozmaznaná Rozmarínka a jazz
Pamätáte si na Leto na korze, ktoré trnavská mestská samospráva odštartovala minulý rok s úmys-
lom vrátiť život do centra mesta? Každý júlový a augustový podvečer bol v Trnave niečím výnimoč-
ný. Vzhľadom na veľký úspech týchto podvečerných predstavení a koncertov si ho budete môcť užiť 
aj tento rok. Leto na korze sa začne v stredu 1. júla o 19. hodine poriadnou bubnovačkou. 

(jg)
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Viete si predstaviť, že žijete 
uprostred mesta v chalúpke 
z dreva, prútia a hliny, napoly 
zahĺbenej do zeme? Čo je pre nás 
takmer nepredstaviteľné, bolo pre 
prvých Trnavčanov samozrejmos-
ťou. Posledná júlová potulka nám 
sprostredkuje premeny trnavské-
ho meštianskeho domu od zrodu 
mesta až po súčasnosť a zároveň 
čo-to prezradí aj o módnych 
vplyvoch, ktoré sa občas na jeho 
vzhľade podpísali.
Prvá augustová potulka venovaná 
380. výročiu Trnavskej univerzity 
povedie do minulosti aj súčas-
nosti tejto historicky významnej 
vzdelávacej inštitúcie. V istom 
zmysle s ňou bude súvisieť aj 
druhá augustová potulka do Vo-
jenského archívu, ktorá nám po-
núka okrem informácií o histórii 

a súčasnosti vojenského archívnic-
tva aj unikátnu možnosť nahliad-
nuť do jeho sídla v nedostupnom, 
ale stále veľkolepom areáli bývalej 
Trnavskej univerzity.  
Odpoveď na otázku, kde a do čoho 
strieľali trnavskí ostrostrelci, budeme 
hľadať na tretej augustovej potulke 
po miestach, kde v minulosti stála 
trnavská strelnica. Potulka sa skončí 

v Západoslovenskom múzeu pri jedi-
nečnej zbierke zreštaurovaných ručne 
maľovaných terčov s rozličnými histo-
rickými výjavmi. 
Štvrtý výlet do minulosti nám pri príle-
žitosti Roku Ľudovíta Štúra priblíži vý-
znamné štúrovské osobnosti Trnavy. 
Posledná augustová potulka 
upriami našu pozornosť na trnav-
ské historické portály. Vídame ich 
takmer každodenne, zvykli sme si 
na ich vzhľad a možno ani nevní-
mame ich tiché posolstvá o prí-
behoch voľakedajších staviteľov či 
majiteľov budov. 
Srdečne vás pozývame, poďte s na-
mi za tajomstvami, krásami a prí-
behmi nášho Malého Ríma. Vstu-
penky na potulky si môžete kúpiť 
v TTi v mestskej veži, podrobný 
program nájdete na zadnej strane 
obálky tohto vydania.  

Takmer 70 dobrovoľníkov zapo-
jených do aktivít, ktoré navrhlo 
Mesto, pracovalo od deviatej 
hodiny na viacerých stanoviš-
tiach. Na kruhovom objazde na 
Bučianskej ulici pribudlo 440 
rastliniek, medzi nimi napríklad 
ruže, šalvie, astry, okrasné trávy 
či kosatce. Detské ihrisko Guli-
ver a amfiteáter v Bernolákovom 
sade zbavili dobrovoľníci graffitov 
a skrášlili novými nátermi, detič-
ky zo Základnej školy s mater-
skou škôlkou na Atómovej ulici 
sa môžu tešiť z väčšej plochy na 
hranie, pretože im z dvora dob-
rovoľníci vyniesli dva plné kon-
tajnery konárov a biologického 
odpadu, čistejší je aj Kamenný 
mlyn, odkiaľ bola vyvezená jedna 
veľká traktorová vlečka konárov 
a tiež Park Janka Kráľa, z ktorého 
dobrovoľníci vyviezli viac ako tri-

dsať vriec odpadu. V Kamennom 
mlyne sa potešia všetci, ktorí si 
chodia opekať ku ohnisku, lebo 
dobrovoľníci im tam nachystali 
drevo. Ďakujeme všetkým za 

dobre odvedenú prácu, trnavské-
mu dobrovoľnému hasičskému 
zboru za organizačnú pomoc 
priamo na akcii a spoločnosti 
Chemolak za farby.  

Dobrovoľnícku akciu Naše Mesto máme 
úspešne za sebou

(jg)

Aj tento rok sa mestská samospráva zapojila do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva 
na Slovensku s názvom Naše Mesto, ktoré organizuje Nadácia Pontis a skupina firiem Engage. 
Zamestnanci Mesta Trnavy s dobrovoľníkmi z iných firiem a z radov verejnosti v piatok 12. júna 
spoločnými silami skrášlili mnohé kúty Trnavy. 
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Marcian žiada od mesta prenájom 
pozemku na 40 rokov za jedno 
euro, po uplynutí tohto obdobia 
vežu aj s domčekom prevedie do 
majetku mesta. Ďalej chce od mes-
ta za dohodnutú cenu kúpiť poze-
mok za hradbami pri spojnici Ryb-
níkovej a Hlbokej ulice na výstavbu 
budovy s viacerými obchodnými 
priestormi. Súkromná investícia je 
podmienená súhlasom poslancov 
mestského zastupiteľstva.
Projekt obnovy severnej veže 
existuje už viac ako desať rokov, 
náklady na jej výstavbu boli pô-
vodne vyčíslené na 390 tisíc eur. 
Z rozpočtu mesta poslanci na vežu 
nikdy peniaze nevyčlenili, podnika-
telia o investíciu nemali záujem pre 
otáznu návratnosť. Osud celého 
projektu, ktorý ráta aj s prepojením 
severnej časti mesta s historickým 
centrom, parkoviskom a parčíkom, 
je podľa Miroslava Marciana v ru-
kách poslancov. 
Celý svoj zámer podľa jeho vyjad-
renia konzultuje s pamiatkarmi. 
Novopostavená veža nebude kó-
piou pôvodnej, pretože nie je cel-
kom zrejmé, ako tá zo stredoveku 
vyzerala. Jej výstavba by znamenala 
aj vytvorenie ďalšieho vstupu do 

historického centra pre chodcov.
Trnavské tehlové opevnenie je 
národnou kultúrnou pamiatkou. 
Vybudované bolo v 13. storočí, 
v súčasnosti je považované za 
najzachovalejšie tehlové opevne-
nie v strednej Európe. Opevnenie 
malo tvar obdĺžnika a lemovalo 
plochu s rozmermi 800 x 700 
metrov. Múr opevnenia bol mies-
tami až 10 metrov vysoký a 170 – 
230 cm široký s 35 štvorpodlažný-

mi vežami. Trnava si svoje hradby, 
ktoré patria medzi najzachovalej-
šie stavby tohto druhu v strednej 
Európe, priebežne obnovuje. 
V posledných rokoch investova-
la státisíce eur z eurofondov do 
najviac poškodenej severnej časti. 
Práve tu, medzi Hornopotočnou 
a Jerichovou ulicou, by mala 
vzniknúť spoločensko-oddychová 
zóna, vhodná na vybrané kultúr-
ne a spoločenské aktivity.   

Vežu chce postaviť súkromný investor
(pm), vizualizácia: North tower

Chýbajúcu severnú vežu spojenú so želiarskym domčekom v historickom opevnení Trnavy chce 
postaviť spoločnosť north tower podnikateľa Miroslava Marciana. V trojpodlažnej obnovenej veži 
má byť kaviareň, spoločenský priestor na rôzne podujatia a východ na mestské hradby. 

„Naša pôvodná predstava bola, 
že ideme rekonštruovať starý 
most. Ale keď si projektant overil 
technický stav oboch mostných 
konštrukcií, prišiel s návrhom, 
že z ekonomického hľadiska 
bude lepšie postaviť úplné nové 
mostné teleso, aby v budúcnosti 
nevznikali komplikácie s dvomi 

konštrukciami. Po zrelej úvahe 
sme s týmto návrhom súhlasili. Po 
asanácii mosta sme však zistili, že 
podložie najmä od Hospodárskej 
ulice netvorí pôvodný terén, ale 
rôzne navážky, ktoré zrejme na-
sypali stavbári pri stavbe starého 
mosta, preto podložie nebolo sta-
bilné. Aby sme dokázali správne 

odkopať profil pre základy nového 
mosta a zaistili bezpečný pohyb 
ťažkých stavebných mechaniz-
mov, prizvali sme špecializovanú 
firmu, ktorá navrhla technické 
riešenie. Po jeho odsúhlasení 
projektantom sme stabilizovali na 
Hospodárskej ulici profil mosta po 
celej šírke, a bodovo aj na strane 

Most na Radlinského bude mať pevné základy
Práce na výstavbe nového mosta na Radlinského ulici priniesli nečakané prekvapenie. Po asanácii 
starého mostného telesa vysvitlo, že jeho podložie nebolo stabilné. Situácia si vyžiadala práce na-
vyše, ale v čase našej uzávierky boli už brehy spevnené a dynamické zaťažovacie skúšky dopadli 
priaznivo.

(eu)
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Šestnásťčlenný personál sa stará 
o pacientov, ktorí sú odkázaní na 
pomoc pri základných životných 
funkciách. Najmä o dýchanie 
s umelou pľúcnou ventiláciou. 
„Buď sú to komatózni pacien-
ti v bdelej kóme, ktorí nemajú 
možnosť dostať sa do domáceho 
prostredia, a pacienti dlhodobo 
hospitalizovaní v nemocnici, 
ktorí sú odkázaní na starostlivosť 
na ventilátore,“ hovorí primárka 
Jarmila Železkovová. 
V čase uzávierky tohto vydania 
ležalo na novom oddelení osem 
pacientov. Podľa riaditeľa Fakult-
nej nemocnice Martina Neštic-
kého nové oddelenie odbremení 
najmä jednotku intenzívnej 
starostlivosti a ďalšie oddelenia, 
kde boli doteraz takíto pacienti 
umeistnení. „Toto je hlavný cieľ, 
odblokovať oddelenia kliniky od 

týchto pacientov, aby im mohla 
byť poskytnutá špeciálna ústavná 
starostlivosť.“ Pacienti budú na 
oddelení pokračovať v nácviku 
najmä komunikácie a príjmu 
potravy. „Hospitalizovaní budú 
pacienti, ktorí prekonali kritické 
ochorenie alebo závažný úraz. Na 
terapii pacientov sa bude okrem 
personálu oddelenia podieľať aj 
personál ostatných kliník a odde-
lení nemocnice a možnosť blízke-
ho kontaktu s príbuzným dostane 
aj pacientova rodina. V prípade 
záujmu sa rodina môže podieľať 
na starostlivosti o pacienta, učiť 
sa tejto starostlivosti a postup-
ne sa pripravovať na prípadné 
prevzatie pacienta do domácej 
starostlivosti,“ povedal hovorca 
nemocnice Matúš Stračiak. 
Doteraz fungovalo jediné takého 
zariadenie na Slovensku, a to v 

Banskej Bystrici. Podľa riaditeľky 
takéhoto súkromného zariadenia 
Jany Gulasovej je pacientov v 
bdelej kóme veľmi veľa, rátajú sa 
v desiatkach: „Bolo by vhodné, 
keby v každom kraji jedno takéto 
centrum existovalo.“ Potvrdzuje 
to aj ministerstvo zdravotníctva. 
„Uvažujeme o tom, aby takýchto 
oddelení bolo viacej – už roku-
jeme o tom, že aspoň po jednom 
oddelení by bolo na východnom, 
strednom a západnom Sloven-
sku, vo väčších nemocniciach,“ 
hovorí minister zdravotníctva 
Viliam Čislák.
Trnavské oddelenie vzniklo vo 
vynovených priestoroch, ktoré 
si nemocnica prenajíma od súk-
romníka. Vybavenie stálo pri-
bližne 570-tisíc eur. Nemocnica 
zatiaľ podpísala zmluvy z dvoma 
zdravotnými poisťovňami.   

Nové oddelenie pre intenzívnu medicínu
Fakultná nemocnica Trnava otvorila nové Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti. Má pät-
násť lôžok s moderným prístrojovým a zdravotníckym vybavením, až trinásť z nich umožňuje 
využitie umelej pľúcnej ventilácie. 

(maju)

hradieb, kde sú inžinierske siete. 
Museli sme predísť riziku, že sa 
svah počas prác uvoľní a odtrhne 
vodovodné alebo plynové potru-
bie,“ hovorí vedúci odboru inves-
tičnej výstavby mestského úradu 
Dušan Béreš. 
Okrem toho statické skúšky ukázali 
na jednom mieste potrebu zosilniť 
podložie. Bolo nutné prehĺbiť vý-
kop a uložiť vrstvu štrku, ktorá má 
v kombinácii s pôvodným terénom 
väčšiu únosnosť než samotný čias-
točne premáčaný terén. 
„Najkritickejší úsek realizácie 
teda máme za sebou a teraz už 
ideme robiť základové konštruk-
cie presne podľa projektu. Pevne 
dúfame, že nebudú nutné ďalšie 
nepredvídateľné práce navyše 
v takomto rozsahu. Samozrejme, 
stratili sme nejaký čas, dá sa 
hovoriť zhruba o dvojtýždňovom 
zdržaní, ale verím, že do pôvod-
ného termínu ukončenia prác 

v októbri sa nám podarí sklz zre-
dukovať aspoň o jeden týždeň,“ 
dodáva Dušan Béreš. 
Finančné náklady na výstavbu 
mosta sú podľa zmluvy s dodáva-
teľom necelých 900 tisíc eur, ale 
jej súčasťou je aj opcia na práce 
navyše. Prvá stabilizácia brehov 

stála približne 30 tisíc eur, zosilne-
nie podložia štrkom je odhadnuté 
na zhruba 10 tisíc eur, čím nebola 
vyčerpaná ani polovica opcie. Uva-
žuje sa však aj o použití dlažby, 
ktorá bude drahšia ako pôvodne 
plánovaný povrch mostnej komu-
nikácie z asfaltobetónu.    
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Stoikom bol venovaný aj jeden 
zaujímavý promočný spis his-
torickej Trnavskej univerzity. 
Konkrétne: v roku 1710 vyšla pod 
názvom Stoa vetus et nova (Stará 
a nová stoa) kombinácia prózy 
a veršov, ktorú venovala trie-
da básnikov novým bakalárom 
slobodných umení a filozofie 
k promócii. Zdá sa, že hlavnou 
úlohou promočných tlačí bolo 
to, aby širšej vzdelanej verejnosti 
umne predstavili prácu filozo-
fickej fakulty. Ako jej produkti-
vita sa rátalo nielen skúmanie 
najvšeobecnejších zákonitostí 
sveta a poučenie o nich, ale aj 
umelecká tvorba. Artistické fa-
kulty, predchodkyne dnešných 
filozofických, mávali takisto 
oprávnenie ozdobiť básnika titu-
lom poeta laureatus. Pravda, na 
dosiahnutie takého prestížneho 
titulu nestačilo, aby kandidát 
absolvoval triedu poetov. Triedou 
poetov sa vtedy nazývala tretia 
čiže najvyššia trieda humanitné-
ho štúdia. Základný stupeň tohto 
vzdelania predstavovala grama-
tika a na ňu potom nadväzovala 
rétorika. 
Keď trnavskí univerzitní básni-
ci, t. j. študenti poetickej triedy, 
venovali v roku 1710 absolven-
tom triedy rétorov k promócii 
knižku plnú filozofickej učenosti 
a veršov, zožali za svoj výkon 
verejné uznanie. Pravda, to ešte 
neznamená, že promočný spis 
bol kolektívnym dielom študen-
tov. Taký literárne vyspelý text 
musel mať vyspelejšieho autora. 

Jeho moderné latinsko-sloven-
ské vydanie vyšlo v roku 2009, 
ale pôvodná tlač sa zachovala 
pravdepodobne v jedinom exem-
plári. Unikát uchováva Slovenská 
národná knižnica v Martine pod 
signatúrou SE 2366. Na titulnom 
liste figuruje jediné meno. Je to 
meno promótora, ktorým bol 
profesor Andrej Mindszenty, zato 
meno Jána Kaziho, čiže skutoč-
ného autora tohto duchaplného 
prozimetrického spisu, chýba. 
Našťastie sa o jeho autorstve 
dozvedáme z iných zdrojov. 
V čase vzniku spisu máločo 
starší ako tridsaťročný Ján Kazi 
(*1686) pochádzal zo šľachtickej 
rodiny. Jeho otec nielenže zastá-
val funkciu vicežupana Tekovskej 
stolice, ale vlastnil aj rozsiahle 

nehnuteľnosti. Ján vstúpil medzi 
jezuitov ako osemnásťročný a po 
dlhšej náležitej príprave začal 
vyučovať na univerzite. Jeho pô-
sobiskom bolo rakúske mesto 
Štajerský Hradec, Graz. Tu prijal 
roku 1714 kňazskú vysviacku. 
Večné rehoľné sľuby však zložil 
už v Trnave v r. 1720. Dodajme, 
že mal mladšieho brata Františ-
ka, ktorý takisto vstúpil medzi 
nasledovníkov sv. Ignáca z Loy-
oly, bol takisto literárne činný 
– okrem iného napísal dejiny 
Trnavskej univerzity, ktoré vyšli 
tlačou v roku 1737, a zastával 
vysoké akademické funkcie. 
Vráťme sa však k nášmu Jánovi 
Kazimu. Aký príbeh vymyslel 
pre promočný spis? Základom 
príbehu je sen, jeho konštrukciu 

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity V.

Trnavskí stoici
Spojenie „stoický pokoj“ sa v slovnej zásobe dnešnej slovenčiny udomácnilo ako obrazné vyjadre-
nie psychickej neotrasiteľnosti jednotlivca. Vedomosť, že stoici tvorili pomerne vplyvnú filozofickú 
školu gréckeho a neskôr aj rímskeho staroveku a že od jednotlivca ako základ životného šťastia 
požadovali, aby žil v súlade s prírodou, je z pochopiteľných dôvodov menej udomácnená. Život 
v súlade s prírodou však starovekí stoici nehľadali v úniku z mesta na vidiek, ako sa to často 
praktizuje dnes. Múdrosť neveľkého počtu filozoficky vzdelaných mužov spočívala v poznaní zá-
konitostí sveta a v rešpektovaní zreťazenia príčin a dôsledkov. 

Daniel Škoviera, Trnavská univerzita, Katedra klasických jazykov

história
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 1. 7. 1960 – Podľa zákona 
o územnom členení štátu 
vznikol Trnavský okres so 
sídlom v Trnave (55. výročie). 
 3. 7. 1915 – V Dolnej 
Krupej sa narodil spisovateľ, 
prekladateľ a diplomat 
DOMINIK JARÁBEK, absolvent 
trnavského gymnázia a jeho 
neskorší profesor (100. 
výročie). 
 6. 7. 1605 – Hajdúsi 
ŠTEFANA BOČKAJA spoločne 
s oddielmi Tatárov vyplienili 
okolie Trnavy a odvliekli do 
otroctva asi 1 000 ľudí (410. 
výročie).
 6. 7. 1925 – V Trnave na 
Tulipáne slávnostne otvorili 
futbalové ihrisko Rapidu 
Trnava (90. výročie). 
 7. 7. 1890 – V Trnave umrel 
gróf ARNOLD PONGRÁCZ, 
jeden z najlepších svetových 
šachistov svojej doby, 
skladateľ šachových úloh 
a účastník svetových 
kompozičných súťaží (125. 
výročie). 
 8. 7. 1870 – Uhorské 
Ministerstvo školstva schválilo 
stanovy Spolku sv. Vojtecha 
v Trnave (145. výročie). 
 11. 7. 1430 – V bitke 
neďaleko Trnavy husiti porazili 
vojsko uhorského kráľa 
ŽIGMUNDA vedené vojvodom 
STIBOROM (585. výročie). 
 12. 7. 2010 – V Trnave 
umrel horolezec, športový 
funkcionár a publicista 
CELESTÍN RADVÁNYI ml., 
dlhoročný tajomník HO 
Slávia Trnava a zakladateľ 
diaľkového pochodu Trnavská 
stovka (5. výročie). 
 13. 7. 2010 – V Grécku 
umrel turista, organizátor 
diaľkového pochodu 

ľudia 
a udalosti

tvorí kontrast. Boh spánku Mor-
feus preniesol nemenovaného 
hlavného hrdinu na ostrov, ktorý 
je štátom starovekých stoikov. 
Samozrejme, vieme, že takýto 
filozofmi riadený štát nikdy ne-
existoval a tobôž nemohol fun-
govať tak, ako to vložila do diela 
literárna fantázia. Stoicizmus 
však jestvoval, a podľa nášho 
autora je jedinou hodnotnou 
filozofiou. Zaslúži si, aby ju člo-
vek poznal a osvojil si ju, pretože 
mu dáva veľkosť, ktorá ho stavia 
takmer na roveň nebešťanom. 
Stoik filozof totiž vie, že v tele, aj 
keď má všetkého nadostač, býva 
bezcenný duch – olovený meč 
v zlatej pošve. Preto sa zameriava 
na zušľachťovanie svojho ducha. 
Prvé miesto, kam Morfeus spáča 
zaniesol, je teda ostrovný štát 
starovekých stoikov. Leží celkom 
osve uprostred rozbúreného 
mora, nemá prírodné krásy, ne-
vyniká úrodnosťou, ba svojou 
pochmúrnosťou pripomína skôr 
podsvetnú ríšu. Hlavné mesto 
pôsobí iba máločo lepšie. Má 
uniformné domy, obrovské ná-
mestie, je bez akejkoľvek ume-
leckej výzdoby. Aj jeho občania 
žijú nanajvýš jednoducho. Keď 
náš hrdina vstúpi do majestátnej, 
ale strohej budovy kúrie, ktorej 
dominuje socha Themidy čiže 
zbožštenej spravodlivosti, začíta 
sa do veršov na tabuliach zá-
konov. Stihne prečítať iba deväť 
zákonov. Sú to: 1. Od správneho 
konania sa nedaj odvrátiť ani 
hrozbou smrti. 2. Nenechaj sa 
strhnúť úspechom, ani deprimo-
vať nešťastiami. 3. Nedbaj o telo. 
4. Nehľadaj popularitu. 5. Tvár 
sa vždy prísne. 6. Život naplňuj 
činmi. 7. Kroť svoje zmysly a váš-
ne. 8. Ži dnešku a zajtrajšku ani 
včerajšku nevenuj pozornosť. 
9. Buď svetoobčanom.
Možno by náš hrdina zákony 
dočítal, ale medzitým sa strh-
ne čulý ruch. Začína sa súd 
s občanom, ktorého obvinili 
z porušenia 4. a 5. zákona. Pred 

ortieľom odznie reč žalobcu 
a i reč obhajcu, ktoré sú navlas 
rovnako dlhé, lebo tak si to žiada 
spravodlivosť. Rozsudok je prísny 
a znie na doživotné vyhostenie 
z krajiny. Náš cudzinec ešte stih-
ne zamieriť na cvičisko dorastu, 
kde sa mládež učí zachovať za 
každých okolností neochvejný 
pokoj, a kto neobstojí, toho stíha 
príkre pokarhanie i telesný trest. 
Keď sa však strhne krik, že aký-
si cudzinec spáchal bezbožný 
zločin, náš hrdina radšej ukončí 
prehliadku hlavného mesta a pre 
istotu sa dáva na útek k pobre-
žiu. Tam prehovorí námorníkov, 
aby ho previezli na náprotivný 
ostrov.
Po príjemnej plavbe pristanú pri 
ostrove, ktorý poskytuje celkom 
inú scenériu. Svojou čarovnou 
prírodou a úrodnosťou pripo-
mína svet mýtickej zlatej éry 
ľudstva. Výzor ostrova nových 
stoikov opisujú kontrastné kapi-
toly. Ak ostrov starovekých sto-
ikov vyzeral hrôzostrašne, tento 
pôsobí veselo; tam bola pôda 
chudorľavá a polia zaburinené, 
tu je však zem žírna a šíre nivy 
oplývajú zeleňou; tam vtáctvo 
mlčalo, tu si milo vyspevuje. Do 
hlavného mesta ho sprevádza 
sám kapitán a aj ono sa vzhľa-
dom úplne líši od starovekej 
metropoly. Nielenže sa v ňom 
týčia paláce a dvojvežový chrám 
zasvätený Jovovi, ale má aj boha-
té trhovisko, kde sa ponúka tovar 
z celého sveta. Príjemní sú aj 
jeho početní občania – ako autor 
hovorí, sú podobní našincom. 
Medzi nimi niet stavovských 
rozdielov a stmeľuje ich božský 
zákon. Ten dôsledne zachovávajú 
aj vtedy, keď sú v cudzine. Cho-
dia tam totiž pomáhať národom 
a zbaviť ich ničivej sily nerestí. 
Sprievodca mu ponúkne kni-
hu, v ktorej stoja takmer tie isté 
zákony, aké čítal na tabuliach 
v radnici Mesta starovekej stoy, 
ale nachádza v nej aj niekoľko 
celkom nových zákonov. Z nich 

história
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ľudia 
a udalosti
Trnavská stovka, publicista 
a šéfredaktor mesačníka 
Malokarpatský diaľkoplaz 
PETER MINÁRIK, ktorého 
pamiatku pripomína 
pamätná tabuľa na Ostrej 
vo Veľkej Fatre (5. výročie)
 14. 7. 1975 – V Trnave 
umrel akademický maliar, 
básnik a kňaz JOZEF 
TEODOR TEKEL, člen 
františkánskeho rádu, čestný 
občan mesta Trnava in 
memoriam, ktorého meno 
nesie jedna z trnavských ulíc 
(40. výročie). 
 15. 7. 1995 – V Trnave 
umrel filmový režisér JOZEF 
REŽUCHA, ktorému bolo 
roku 1996 udelené Čestné 
občianstvo mesta Trnava in 
memoriam za jeho tvorivý 
prínos v oblasti slovenskej 
filmovej a televíznej tvorby 
(20. výročie). 
 15. 7. 1995 – V Bratislave 
umrel básnik, prekladateľ 
a lekár JÁN STACHO, 
trnavský rodák, absolvent 
trnavského gymnázia a člen 
tzv. Trnavskej básnickej 
skupiny konkretistov (20. 
výročie).. 
 16. 7. 2010 – V Trnave 
umrel architekt JOZEF 
ĎURKO, projektant Malého 
obchodného domu, 
obytných súborov na 
Koniarkovej a Botanickej 
ulici a mestského priemyse
lno-technologického parku 
v Trnave (5. výročie).
 19. 7. 1905 – 
V Šúrovciach sa narodil 
stredoškolský profesor, 
výtvarník, odborník na 
sakrálne umenie a kňaz 
AUREL VALÉR ZAVARSKÝ, 
ktorý študoval na gymnáziu 

mu najviac imponujú štyri: 1. 
Cieľom každej činnosti musí 
byť Boh. 2. Otroctvu sa netreba 
vyhýbať, ak je kvôli Bohu. 3. Sta-
rostlivosť o telo netreba vôbec 
zavrhovať. 4. Zhrnutím zákonov 
je Záchranca pribitý na kríži.
Meditovanie návštevníka nad 
novými zákonmi preruší cenzus, 
prvok nie filozofického štátu, 
ale antickej rímskej republiky. 
Úlohou cenzu je sociálna stra-
tifikácia spoločnosti. Tá sa na 
tomto ostrove neriadi hmotným 
imaním. Medzi priestupkami stojí 
na prvom mieste túžba po moci 
a popularite, potom prichádzajú 
sklony k obžerstvu, lenivosť, na-
pokon závisť a smilstvo. Obzvlášť 
ťažkým prečinom je, ak niekto 
pohŕda starým náboženstvom. 
Trest za prečiny nie je trvalý; 
spravidla ho ukončí očisťovacia 
obeta pri najbližšom cenze. 
Pri porovnávaní nových stoikov 
so starovekými zisťuje návštevník 
zhody aj dôležité rozdiely, ktoré 
sa týkajú poslušnosti voči vyššej 
autorite a vzťahu k hmotnému 
bohatstvu, no jeho porovnávanie 
preruší pohľad na vojenský od-
diel, ktorý v ľahkej zbroji vyráža 
z mesta, aby zaniesol stoické 
posolstvo do barbarských krajín. 
Hoci by náš návštevník rád videl 
aj ďalšie zákutia ostrova, závist-
livý Morfeus ho vytrhne z ríše 
snov a prenesie do reality, ale aj 
po zobudení v ňom ostáva vedo-
mie, že dnes jestvuje stoa, akú 
by si vážila aj tá stará.
Z textu jasne vyplýva, že napl-
nením vysokého ideálu je Spo-
ločnosť Ježišova a že pravými 
stoikmi novej doby sú jezuiti. 
Prvý zákon štátu novodobej stoy 
vlastne nie je ničím iným ako 
veršovaným znením ústavného 
hesla Spoločnosti Ježišovej Omne 
ad maiorem Dei gloriam – Všet-
ko na väčšiu Božiu slávu! Opis 
mesta nám nápadne pripomína 
Trnavu, jej skvostný univerzitný 
chrám a univerzitu ako spoločen-
stvo bez stavovských rozdielov. 

Porovnajme oba ostrovy s Kazim. 
O starovekej stoe píše: 
Naháňa strach to miesto, kde hnev-
livo buráca búrny
Neptún; v tom hukote stálom 
i hviezdy sa chvejú a skáču
navôkol, hrebene vĺn sťa hory až 
výšinám nebies
škrípavý severák víri, keď bičuje 
pobrežné bralá. ...
Chudorľavú má pôdu, nuž nedvíha 
húštinu ôstí
Cerera plavá, len neblahý mätonoh, 
hložina, drsné
bodliaky gniavia polia a tŕnie sa 
vyhráža radlu
pri orbe. Nevábny kraj sa nevlní 
v čarovných grúňoch, 
neklesá do dolín, potokov čírych tu 
niet, ani nymfy 
nešepcú pozdravy milé, niet lúk, 
ktorých smaragd sťa jemný
úsmev láka, a Flóra ich nezdobí 
jarnými kvetmi,
ale celú tú pustotu špatí priam pod-
svetný smútok. 
Ušli ste, dryady, z krajiny, kde sa 
nijaký končiar
nedvíha z úbočí schodných a na 
chrbtoch jalových horstiev
nerastú štice lesov. ....

Na rozdiel od neho má Kaziho 
ostrov novodobých stoikov pred-
nosti:
Veselú tvár má to miesto: tu hladina 
polí sa ťahá
široko-ďaleko. Nivy, vždy odeté ľúbez-
nou trávou,
lákajú oči a nechýba listnatá Fauno-
va ríša,
bydlisko túlavej zvere, kde spieva si 
v rozličných nôtach
rozkošné vtáctvo. Sú miesta, kde do 
výšin trčiacim horstvom
zem sa vyhráža nebu, sú doliny zasa, 
čo majú
k Orkovi blízko, kraj príroda žírnymi 
záhybmi vrúbi. 
Z končiarov hôr sa po skalách do polí 
túlavé riavy
rútia a k sebe vábia, tak príjemne 
zurkocú. Všetky

história
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ľudia 
a udalosti
v Trnave, kde je aj 
pochovaný (110. výročie). 
 20. 7. 1935 – V Kmeťove 
sa narodil prvoligový 
futbalista a tréner VALÉR 
ŠVEC, hráč Spartaka 
Trnava, s ktorým získal 
dva majstrovské tituly ako 
hráč a jeden ako tréner (80. 
narodeniny). 
 21.7. 1880 – 
V Košariskách sa narodil 
politik, diplomat, astronóm 
a generál MILAN RASTISLAV 
ŠTEFÁNIK, ktorého pamiatku 
v Trnave pripomína pomník 
a ulica v centre mesta (135. 
výročie). 
 25.7. 1930 – V Trnave sa 
narodil lekár a mikrobiológ 
EUGEN KUBALA (85. 
výročie). 
 27. 7. 1915 – V Cíferi sa 
narodil historik, bibliograf, 
pamiatkar a publicista 
VENDELÍN JANKOVIČ, 
ktorému roku 2005 udelili 
Cenu mesta Trnava in 
memoriam za štúdie 
z dejín mesta Trnava a za 
celoživotnú bibliografickú 
prácu (100. výročie). 
 28. 7. 1620 – Vodca 
protihabsburského 
povstania GABRIEL BETLEN 
obsadil so svojim vojskom 
Trnavu, z ktorej si urobil 
svoj hlavný stan a dva 
týždne neúspešne dobýjal 
Bratislavu (395. výročie). 
 31. 7. 1955 – V Trnave 
umrela rehoľná sestra 
ZDENKA SCHELLINGOVÁ, 
prvá Slovenka vyhlásená 
za blahoslavenú, ktorej 
roku 2008 udelili Čestné 
občianstvo mesta Trnava in 
memoriam (60. výročie). 
                                       P.R.

polia nadchýna usmiata Pales a venčí 
ich pestrou 
pažiťou. Grúne, kde úvrate netvorí 
zahnutý lemeš,
zaplňujú obrovské čriedy, kým stád-
majster vrchný
pod večným dubom si hovie a hrá na 
píšťale sladké
piesne. A nektár, čo vlieva do ovocia 
Pomona božská
v sezóne zberu? Ten netreba ani spo-
mínať tuná. 

V rámci katolíckej cirkvi tvorili 
jezuiti výrazne nadnárodné spo-
ločenstvo, preto zjavné prejavy 
vlastenectva či aspoň lokálpat-
riotizmu by sme v tomto diele 
zameranom na misie čakali asi 
zbytočne. V závere práve citova-
nej básne však môžeme vytušiť 
aspoň kontúry Trnavy:
Vtedy ma premkne nezdolná túžba tú 
krajinu spoznať,
podnebie, pôdu – tá náhla žiadosť ma 
opantá celkom.
Je azda naskrze iná než otčina moja 
a zeme
blízke a podobné? Vlasť mi je ďaleko, 
za ríšou Dóris,
s ktorou ju spája len Ister, no táto je 
ku slnku bližšie. 

V próze i vo veršoch sa odráža 
hlavne povinná lektúra poetov. 
Sčasti v nich však vieme odhaliť 
aj prijatie antického mytologic-
kého inštrumentária i kladný 
vzťah k rodisku. Mytológia totiž 
posilňuje ornamentiku textu 
a pomocou narážok jej dodáva 
náboj učenosti. Súradnice Trnavy 
zasa naznačuje zmienka o rieke 
Ister (= Dunaj), severná poloha 
krajiny, vnútrozemská povaha jej 
vinohradov i dvojvežový univer-
zitný chrám, dnešná katedrála 
sv. Jána Krstiteľa. Podstatu kres-
ťanstva zachytil Ján Kazi jednak 
v tom, že tresty za previnenia 
neurobil doživotnými, ale rátal 
s ich zmytím pri najbližšom cen-
ze očistnou obetou, pripomínajú-
cou pokánie, jednak v misijnom 
zameraní nových stoikov, ktorí 

odchádzajú do barbarskej cudzi-
ny plní odhodlania a iba v ľahkej 
zbroji. Nenásilné a neochvejné 
šírenie evanjeliového posolstva 
bolo totiž od počiatku hlavnou 
úlohou jezuitov. Tú signalizuje 
aj podnadpis knihy: Enthusia-
smus. Znamená opojenie ľudskej 
duše božou silou, oduševnenie. 
Bez neho by nemohli plniť svoje 
poslanie ani početní novodobí 
trnavskí stoici.  

Literatúra

Stoa vetus et nova. Enthusiasmus. 
Honori Perillustrium, Reveren-
dorum, Nobilium ac Eruditorum 
Dominorum Neo-Baccalaureorum. 
Cum in Alma Archi-Episcopali Uni-
versitate Tyrnaviensi Prima Artium 
Liberalium et Philosophiae Laurea 
donarentur. Promotore Reverendo 
Patre Andrea Mindszenti e Socie-
tate Jesu, Artium Liberalium et 
Philosophiae Doctore eiusdemque 
Professore ordinario a Spectabili ac 
Magnifica, Perillustri, Praenobili, 
Nobili, Humanitatis Schola dica-
tus. Anno Domini M.D.CC.X. Die 
Maji. Tyrnaviae, Typis Academicis. 
[Martin, Slovenská národná knižni-
ca, SE 2366]
Škoviera, Daniel: Metra Horatiana 
v spise Stoa vetus et nova (1710). 
In: Trnavská univerzita 1635-1777. 
Zost. J. Šimončič. Trnava: Trnavská 
univerzita 1996, s. 179 – 188.
Škoviera, Daniel: Societas Jesu ako 
novodobá stoa v promočnom spise 
Jána Kaziho. Sambucus I. Trnava 
2005, s. 55 –79.

Súťažná otázka:

Čie meno obsahuje titulný list 
tejto promočnej tlače? 
Správne odpovede zasielajte do 
20. júla 2015 na adresu: Kated-
ra klasických jazykov, Trnavská 
univerzita, Filozofická fakulta, 
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, 
alebo emailom na klasjaz@tru-
ni.sk. Z účastníkov súťaže vy-
žrebujeme jedného, ktorý získa 
knižnú cenu.
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Dnešná Hviezdoslavova ulica 
viedla pôvodne cez barinatý 
– podmáčaný terén, spôsobený 
rozlievaním blízkej Trnávky. Len 
nedávno bol počas archeologic-
kých výskumov Jozefa Urmin-
ského a Michala Takácsa obja-
vený spôsob, akým si pôvodní 
obyvatelia ešte v predmestskom 
období poradili s podmáčaným 
terénom. Vytvorili z drevenej 
konštrukcie tzv. haťovú cestu, 
ktorá pozostávala z pozdĺžnych 
trámov situovaných v smere ko-
munikácie (východ – západ), na 
ktorých boli v priečnom smere 
umiestnené hrubé dosky. Dreve-
ná konštrukcia sa našla v hĺbke 
asi 160 cm pod dnešným povr-
chom ulice a predbežne sa uva-
žuje o jej vzniku najneskôr v 12. 
stor. Nález haťovej cesty je o to 
vzácnejší, že zatiaľ je na Sloven-
sku jediný. Od blízkych susedov 
z Čiech poznáme tiež iba jeden 
prípad stredovekej haťovej cesty 
– z archeologického výskumu 
v Hrádku nad Nisou. V čase 
existencie haťovej cesty stáli v jej 
okolí domy vybudované výlučne 
z drevo-hlineného materiálu.
Po vzniku mesta sa Hviezdosla-
vova ulica stala jednou z jeho 
najvýznamnejších ulíc. Po oboch 
stranách si začali bohatí mešťa-
nia stavať ešte pred rokom 1300 
prvé tehlové viacpodlažné domy. 
Postupne nimi nahrádzali staršie 
drevozemné obydlia, ktoré ešte 
dlho po vzniku mesta prevažo-
vali. Vo vyspelej gotike však už 
nachádzame pozdĺž oboch strán 
Hviezdoslavovej ulice súvislú 
radovú zástavbu tvorenú tehlo-

vými domami. Do ich dvorov sa 
vchádzalo povozmi cez kryté, často 
zaklenuté podjazdy. 
Napriek tomu, že všetky domy na 
Hviezdoslavovej ulici si zachovali 
gotické jadrá, nie je na prvý pohľad 
ich stredoveký pôvod čitateľný. 
Dôvodom je skutočnosť, že Trnav-
čania, ako bohatí mešťania, mali 
vždy dosť prostriedkov na radi-
kálne prestavby svojich príbytkov. 
Prevažná väčšina domov má dnes 
výraz pochádzajúci z 18. a 19. stor. 
a mnohé z nich sú skôr palácmi 
než meštianskymi domami. 

Dom na Hviezdoslavovej ulici 14 
Honosný meštiansky dom pa-
lácového typu stojí na rohu 
Zeleného rínku a Hviezdosla-
vovej ulice Pôvodne bol oveľa 
väčší: jeho parcela siahala až 
po Dolnopotočnú ulicu. Väčšina 
zástavby bola však barbarsky 
zdemolovaná spolu s veľkými 
časťami susediacich domov kvôli 
výstavbe Obchodného domu 
Jednota začiatkom 70. rokov 
20. stor. Našťastie sa podnes 

zachovalo uličné krídlo a v ňom 
zabudovaný veľký gotický dom, 
ktorého interiér je dnes využíva-
ný ako kaviareň. Krížová klenba 
kaviarne pochádza z 15. stor. Asi 
nikto z laickej verejnosti nevie, že 
podlaha kaviarne je voči gotickej 
podlahe pôvodného domu zdvih-
nutá o 2 metre nahor, takže náv-
števníci sedia blízko pri klenbe, 
čo si stredovekí majitelia domu 
určite nevedeli predstaviť. Malé 
obdĺžnikové okienko, postavené 
šikmo voči fasáde, bolo jed-
ným z otvorov prevetrávajúcich 
pôvodne tento skoro 5 metrov 
vysoký priestor. (obr. 1) Okienko, 
ktoré patrí ku skvostom fasády, 
dnešný majiteľ kaviarne necitlivo 
prekryl reklamou. 
Po gotike nasledovalo zväčšenie 
domu vytvorením renesančného 
arkádového nádvoria.1 Počas 
obnovy domu v roku 2001 sme 
našli v zásype nad klenbou ar-
kádovej chodby poklad striebor-
ných mincí zo 16. stor. Išlo o typ 
pražských a pruských grošov 
a polgrošov.2 

O stavebnej histórii Hviezdoslavovej ulice 
Pôvod Hviezdoslavovej. ulice musíme hľadať v čase dávno pred vznikom mesta, ktorého výstavba sa 
začína formovať okolo udelenia mestských práv (1238). Hviezdoslavova ulica patrila k diaľkovej cestnej 
sieti, reprezentovanej tzv. Českou a Poľskou cestou, ktoré sa v polohe neskoršieho mesta križovali. 

Jaroslava Žuffová

Na fasáde domu na Hviezdoslavovej ul. č. 14 vyznačené gotické kamenné okienko s maľova-
nou sieťou, ktoré je dnes nevhodne prekryté reklamou, stav 2005. 

1ŽUFFOVÁ, Jaroslava – KAZIMÍR, Milan : Stavebné premeny domu na Hviezdoslavovej ul. č. 14 v Trnave od stredoveku po súčasnosť. In: 
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 4, 2001, s.7-18. 
2 Mince, ktoré sú dnes deponované v Západoslovenskom múzeu Trnava vyhodnotil Ján Hunka. Pozri: HUNKA, Ján: Nové nálezy mincí z Trna-
vy. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 6, 2003, s.29-32. 
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Významnú etapu v rozvoji domu 
predstavoval barok, ktorý podnes 
na fasádach prevažuje. Najviac 
ho reprezentuje honosný ka-
menný vstupný portál a valcový 
arkier. Podľa erbu nad vstupným 
portálom s iniciálkami MM a le-
topočtom 1757 na klenáku moh-
la historička Zuzana Rábiková 
identifikovať majiteľov domu. Ide 
o rodinu Marlokovcov pochádza-
júcu z Rakúska. V roku 1760 bol 
rod povýšený do šľachtického 
stavu, k čomu prináležal aj erb 
zachovaný nad vstupným por-
tálom: v modrom poli na zelenej 
pažiti stoja proti sebe grif a dvoj-
chvostý lev, obaja zlatí a koruno-
vaní. V jednej končatine dvíhajú 
striebornú šabľu a v druhej spo-
ločne držia zlatú korunu. Podľa 
iniciálok MM bol vlastníkom 
domu druhorodený syn Michal, 
ktorý bol právnikom a prijali ho 
za trnavského mešťana v roku 
1755.3 Torzo pôvodného arká-
dového nádvoria je dnes zhora 
prekryté presklenou plochou 
strechou.

Novostavba na mieste 
bývalého Selepčéniho domu 
Oproti domu na Hviezdoslavovej 
14 je dnes budova pošty, ktorá 
koncom 40. rokov nahradila dvo-
jicu hodnotných palácových sta-
vieb. Traduje sa, že vo východ-
nejšej z nich umrel kráľ Ľudovít 
Veľký v roku 1382. Vedľa pošty 
za Pekárskou uličkou je novo-
stavba, stojaca na mieste bývalé-
ho domu arcibiskupa Selepčéni-
ho, ktorý zdemolovali začiatkom 
70. rokov 20. stor. Dom mal cha-
rakteristické, oblúkmi zakončené 
fasády – išlo o tzv. renesančnú 
oblúčkovú atiku zachytenú ešte 
na množstve dobových fotogra-
fií a pohľadníc. Toto riešenie sa 
z nostalgických dôvodov – ako 
spomienka na jeden z najkrajších 

Stredoveká pivnica domu na Hviezdoslavovej ul. č. 12

Nika na sedenie, tzv. sedília s vedľajším vymetacím otvorom v prejazde domu na Hviezdosla-
vovej ul. č.12.

Gotický drevený trámový strop v dome na Hviezdoslavovej ul. č. 12.

3 RÁBIKOVÁ, Zuzana: Marlokovci v Trnave. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 4, 2001, s.1-6. 
 4 Vytvorenie náznaku oblúčkovej atiky na novostavbe inicioval Krajský pamiatkový úrad Trnava. 
5 HOŠŠO, Jozef: Komplex stredovekých drevozemných a drevených stavieb v Trnave na Hviezdoslavovej ulici. In: Pamiatky Trnavy a Trnavské-
ho kraja 11, 2008, s.3-10. 
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trnavských domov – zopakovalo 
v novom materiáli (v skle) aj na 
novostavbe.4 Pred jej výstavbou 
bol na parcele vykonaný arche-
ologický výskum, ktorý tu odkryl 
okrem viacerých murovaných 
stredovekých stavieb aj ich pred-
chodcov z dreva a hliny z obdo-
bia okolo r. 1220.5 

Domy č. 13, 12, 11 
Ak postupujeme po ulici smerom 
ku križovatke s Hollého ulicou, 
tak na pravej strane môžeme 
navštíviť stredoveké domy č. 13 – 
11. (obr. 3) Všetky obsahujú veľa 
gotických prvkov, napr. dom č. 
12 má v prejazde tzv. sedílie (obr. 
4) a na fasáde vyprezentované 
gotické okno v zaslepenej podo-
be. Miestnosť pri ulici (vpravo do 
prejazdu) si zachovala unikátny 
stredoveký trámový strop, ktorý 
bol zreštaurovaný a je prístupný 
verejnosti (obr. 5). Počas opravy 
sa v ňom ešte našiel zapichnutý 
hrot zo šípu vystreleného v stre-
doveku z kuše. 6

Poukázala by som ďalej na vý-
nimočnosť domu č. 11(vedľa 
uršulínskeho gymnázia). Pri 
oprave fasády bola odkrytá je-
dinečná figurálna maľba –torzo 
sv. Krištofa. Sv. Krištof býval od 
dávneho stredoveku zobrazovaný 
najmä na kostolných fasádach 
a vždy nadživotnej veľkosti ako 
ochranca pred náhlou smrťou 
a nešťastím.7 Na fasádach obyt-
ných domov je jeho zobrazenie 
v slovenskom prostredí zriedka-
vé a v Trnave zatiaľ iba jediné. 
Žiaľ, stav maľby ani finančné 
možnosti majiteľa neumožnili jej 
prezentáciu. V podkroví tohto 
domu sa ďalej skrýva horná časť 
nádhernej gotickej fasády s tro-
jicou zvyškov pôvodných okien. 

Fasáda bola pri neskorších pre-
stavbách vtiahnutá do podkrovia. 
(obr. 6)8 Od tohto domu až po 
križovatku s Halenárskou ulicou 
sa rozprestiera uršulínsky kláštor. 

Uršulínsky kláštor 
Kláštor sa vyvíjal na veľkej ploche 
mesta, tak ako uršulínky postup-
ne odkupovali parcely pôvod-
ných meštianskych domov. Od 
roku 1720 až po 40. roky 20. stor. 
odkúpili 11 mestských parciel. 
V konečnej podobe kláštor zabe-
ral plochu rozprestierajúcu sa od 
Hviezdoslavovej ulice po Dolno-
potočnú ulicu a od Halenárskej 
ulice až po dnešné gymnázium 
vrátane. Pôvodné stavby na vy-
kúpených parcelách kláštor búral 
a nahrádzal novostavbami slú-
žiacimi na výučbu a ubytovanie 
študentiek. Jednotnú koncepciu 
dosiahol v 2. pol. 18. stor., keď 
po oboch stranách kostola posta-
vili symetricky dvojicu rajských 
dvorov. Kostol sv. Anny vysvätený 
v roku 1776 sa stal a podnes je 
dominantou ulice. Do pravidel-
nej dispozície kláštora vstúpil 
razantne rožný dom Raymona 
a Müllera na križovatke Hale-
nárskej a Hviezdoslavovej ulice, 
ktorý kláštor prikúpil v pol. 19. 
stor., a ktorý si zachoval podnes 
výraz samostatného meštianske-
ho domu pochádzajúceho zo 17. 
stor. Neskôr sem umiestnili meš-
tiansku školu a učiteľský ústav. 
Táto časť kláštora, ktorú pozná-
me podľa masívneho polygonál-
neho nárožného arkiera, bola 
nedávno opravená spolu s ne-
oslohovými fasádami základnej 
školy pozdĺž Halenárskej ulice 
a bývalej kaplnky pri Dolnopo-
točnej ulici. V 40. rokoch 20. stor. 
odkúpili uršulínky ako posledný 

pozemok súkromnú parcelu 
domu na Hviezdoslavovej ulici 
č.10. Zároveň zbúrali západne od 
kostola prežívajúci rajský dvor 
a na ich mieste postavili budovu 
gymnázia.9

Palácová stavba 
na Hollého ulici 1 
Rozmerná palácová stavba situ-
ovaná na nároží medzi Hviez-
doslavovu a Hollého ulici pôsobí 
v uličnej fronte dnes odpudzu-
júco kvôli svojím zanedbaným 
fasádam s opadanou omietkou 
a so zdevastovanými oknami bez 
výplní. Ťažko si preto môžeme 
predstaviť, aký nádherný bol 
tento palác v renesancii a najmä 
v baroku. V renesancii vytvo-
rili na uličných fasádach nové 
vysoké okná s profilovanými 
kamennými obrubami, na nároží 
pribudol valcový arkier s pod-
stavou v tvare mušle a horný 
okraj priečelí lemovala sgrafitová 
rímsa v čierno-bielej farebnosti 
s motívom morských vĺn. V ba-
roku tieto výtvarne hodnotné 
fasády doplnili o červené plochy 
mramorovaných a profilovaných 
omietkových tabúľ, tzv. zrkadiel, 
ktoré umiestnili do polí medzi 
oknami. V klasicizme vytvorili 
prístup priamo z Hviezdoslavovej 

Rekonštrukcia gotickej fasády v dome na 
Hviezdoslavovej ul. č. 11, autor: Milan 
Kazimír

 6 ŽUFFOVÁ, Jaroslava – KAZIMÍR, Milan : Stavebno-historický vývoj domu na Hviezdoslavovej ul. č. 12 v Trnave. K typu prejazdového domu 
s jednorazovo vzniknutým uličným krídlom. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 6, 2003, s.11-22. 
7 ORIŚKO, Štefan: K novším nálezom stredovekej nástennej maľby v Trnave. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 1, 1997, s.3-8. 
8 ŽUFFOVÁ, Jaroslava: Nález súboru stredovekých panelovaných priečelí v Trnave. Príspevok k typológii stredovekej meštianskej architektúry 
na Slovensku. In: Monumentorum tutela 13, Slovenský pamiatkový ústav Bratislava, 1996, s. 115-119.
9 ŽUFFOVÁ, Jaroslava: Uršulínsky kláštor Trnava, architektonicko-historický výskum na overenie prítomnosti výtvarnej výzdoby vo vybraných 
priestoroch, 2009, správa je archivovaná na Krajskom pamiatkovom úrade v Trnave. 
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Iba najstaršie generácie si pa-
mätajú, že pôvodné umiestnenie 
sochy bolo celkom iné, ako je 
v súčasnosti. Ak by sme vysvet-
ľovali niekomu z iného mesta, 
že táto socha je dnes osadená 
už na štvrtom mieste, možno by 
zaznela otázka „...prečo?“ Odpo-
veď tkvie kdesi v mentalite nášho 
národa, v ochote zmieriť sa 
s miernym „falšovaním histórie“. 
Poďme po poriadku. Putovanie 
sochy sa začalo pred viac ako 
90-timi rokmi.

Pozastavenie prvé: Dnes už 
vieme, že myšlienka postaviť 
v Trnave sochu generála Mila-
na Rastislava sa zrodila tesne 
po vzniku I. ČSR. Pretrvávajúca 
krivda z predčasnej tragédie 
a odchodu (4. 5. 1919) tejto ne-
spornej osobnosti Slovákov príliš 
citlivo rezonovala v povedomí 
občanov. Istým riešením zmier-
nenia možno utajovaných vášní 
bola aj nedocenená iniciatíva 
vtedajšieho zoskupenia Miest-
neho odboru Matice slovenskej 

v Trnave. Myšlienka postaviť so-
chu sa objavila na stole prvých 
starostov mesta Jozefa Slezáka 
(1918 – 1922) a najmä Moraváka 
Juraja Vyskočila. Prekvapuje tole-
rantný prístup zainteresovaných 
potentátov, ako aj predstaviteľov 
mesta, ktorí nenamietali proti 
iniciatíve na vypísanie verejnej 
zbierky. Podarilo sa to aj záslu-
hou enormnej snahy senátora 
ThDr. Pavla Žižku, vtedajšieho 
predsedu MO Matice slovenskej 
v Trnave. Je prirodzené, že sa 

Odkrývanie neznámych dejín mesta I.

Záhadné putovanie Štefánikovej sochy: 
Štyrikrát a... dosť?
Keď prechádzame po zákutiach historického jadra mesta, často našej pozornosti unikajú skutoč-
nosti, ktoré menia jeho charakter. Možno aj v podstatnej miere – ak si dáme do kontextu ideo-
lógiu danej doby. Jednou z takýchto reálií je takmer „nepovšimnuté“ putovanie sochy nespornej 
osobnosti našich dejín – generála Milana Rastislava Štefánika. 

ulice do nádvoria cez kamenný 
portál s motívom rozety v klenáku. 
Portál je v súčasnosti zamurovaný. 
Malé vetracie okienko, dnes čias-
točne prekryté zvodom dažďovej 
kanalizácie, pochádza ešte zo stre-
doveku a má v rámci trnavského 
prostredia unikátnu výzdobu v po-
dobe kamenných troj a štvorlíst-
kových kružieb, umiestených nad 
sebou na bočných plochách a na 
podhľade. (obr. 8, 9) Okienko, ktoré 

sme objavili počas výskumu fasád, 
stratilo svoju funkciu už dávno 
– pri nadstavbe objektu v rene-
sancii, a v súčasnosti je zaslepe-
né. Centrum trojkrídlového paláca 
tvorí veľké nádvorie lemované 
chodbami s otvorenými arkádami. 
V interiéri sú zachované mnohé 
renesančné a barokové klenby, 
ako aj veľa slohových kamenných 
detailov. Pivnice pochádzajú ešte 
so stredoveku.10

Škoda, že tento cenný palác 
s takou výtvarnou potenciou je 
v zlom stavebnom stave a novú 
pešiu zónu špatí, hoci by ju mo-
hol zdobiť.   

Gotické okienko na fasáde domu na Hollého 
ul. č. 1, detail kružbovej výzdoby na špalete

Návrh na obnovu barokovo-klasicistického výrazu fasády domu na Hollého ul. č. 1 s rekon-
štrukciou farebných omietkových zrkadiel v medziokenných a nadokenných poliach, študent-
ská práca na Fakulte architektúry Bratislava pod vedením pedagogičky Jany Gregorovej. Vo 
fasáde je vyznačená poloha gotického okienka s kružbovou výzdobou

10 ŽUFFOVÁ, Jaroslava – LEIXNER, Albert: Výskum a program pamiatkových úprav, 1984, správa je archivovaná na Krajskom pamiatkovom 
úrade v Trnave. 

Peter Horváth
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iniciátori obrátili so žiadosťou na 
viaceré verejné i súkromné in-
štitúcie i vplyvné osobnosti, aby 
finančne tento projekt podporili. 
A myšlienka sa stala skutočnos-
ťou. Ako znie historický dobový 
zápis: „Trnava bola prvým mes-
tom, ktoré sa mohlo pochváliť, 
že dalo postaviť prvý pomník 
významnej osobnosti našej his-
tórie, ktorý je dielom trnavského 
umelca, akademického sochára, 
profesora Jána Koniarka...“ Po 
absolvovaní nespočetných roko-
vaní (i s kanceláriou prezidenta 
T.G. Masaryka a zemskou vládou 
v Bratislave...) sa podarilo do-
hodnúť termín odhalenia sochy. 
Deň „D“ bol pre Trnavu význam-
ný, a tak sa 19. októbra 1924 
uskutočnilo odhalenie sochy 
za obrovskej účasti obyvateľov 
mesta i okolia a v prítomnosti 
desiatok osobností politického, 
spoločenského a kultúrneho ži-
vota. Dojímavou skutočnosťou 
bola aj osobná prítomnosť ma-
mičky generála M. R. Štefánika. 
Socha bola umiestnená v parčíku 
na dnešnom Námestí SNP (blízko 
dnešného súsošia Oslobode-
nia...) „Blahodarný pobyt“ sochy 
pretrval an tomto mieste počas 
I. ČSR aj Slovenského štátu a nik 
z predstaviteľov vtedajšej moci 
nemal v úmysle meniť jeho status 
quo.
Intermezzo: Ideologicky kruté 
obdobie totality 50-tych rokov vr-
cholilo nielen potieraním ľudskej 
dôstojnosti, ale aj cynickou lik-
vidáciou skutočných kultúrnych 
pamiatok. Po odstránení Trojičky 
z hlavného námestia sa tŕňom 
v oku stala aj osobnosť M. R. 
Štefánika. V hlavách miestneho 
„politbyra strany“ dozrel rafino-
vaný plán. Zadali objednávku 
sochárovi Ladislavovi Snopekovi, 
ktorý stvoril pre mesto súsošie 
Oslobodenia. A tak bola jednej 
noci potichu demontovaná socha 
generála M. R. Štefánika, aby 
zmizla z očí verejnosti. Podľa 
narýchlo vyhotoveného „projek-

tu“ prerobili parčík a na miesto 
bývalej sochy generála M. R. Š. 
v roku 1959 postavili ideologicky 
vhodnejšie dielo. A čo sa stalo 
so Štefánikom, v tom čase nikto 
netušil, ba ľudia sa báli aj o tom 
uvažovať. Jeho meno vymizlo 
dokonca i z učebníc.
Pozastavenie druhé: Putovanie 
za poznaním „utajenej skutoč-
nosti“ nás prekvapujúco priviedlo 
do „súkromného archívu“ Arpáda 
Matejku (prvého ponovembrové-
ho predsedu Okresného národ-
ného výboru v Trnave).
Po politickom odmäku v rokoch 
1968 a 1969 sa opäť rozpúta-
li polemiky občanov a verejne 
sa diskutovalo o náprave krívd 
z predchádzajúceho obdobia. 
Medzi najčastejšie témy patri-
la očista mena M. R. Štefánika 
a zverejňovanie dovtedy zaml-
čovaných skutočností z jeho po-
hnutého života. Ako spomína Ar-
pád Matejka, „...v tom čase som 
bol vedúcim údržby Bytového 
podniku mesta Trnavy. Popritom 
som bol na poste novovznikajú-
ceho oddielu boxu BC Jánošík Tr-
nava. Možno sa to nezdá, ale tie-
to skutočnosti súviseli s menom 
Štefánik. Trénerom oddielu bol 

v tom čase Bandino Minárik, jeho 
brat Mikuláš Minárik pracoval 
na mestskom národnom výbore. 
Športový oddiel viedol vtedajší 
predseda komisie MsNV Jozef 
Vachta – tiež bývalý boxer – ...a 
v danej dobe fandil dubčekovskej 
obrode strany. Iba obmedzené-
mu okruhu zainteresovaných 
bolo v tom čase známe, kde sa 
socha Štefánika ukrýva. Táto uta-
jená informácia sa dostala aj ku 
mne. Oslovili sme spomínaného 
funkcionára Vachtu, ktorý išiel 
do značného politického rizika 
a dal neoficiálny pokyn vytiahnuť 
sochu z pivnice radnice. S úzkou 
skupinou boxerov oddielu sme 
cez víkend vošli do tmavej pivni-
ce a poodhalili sochu, ktorá bola 
vložená do obalu z drevených 
pilín. Na počudovanie, toto dielo 
nebolo poškodené. Jediné, čo ju 
konzervovalo, bola patina spôso-
bená časom a samotnou klímou. 
Pod rúškom čiastočného utajenia 
sme sochu uložili v skladovom 
priestore na nádvorí radnice, kto-
rý spravoval Jozef Vachta. Kúpili 
sme v železiarstve u Fischmanna 
drôtené kefy a v priebehu nie-
koľkých dní sme sochu očistili 
a konzervovali. Nastala dilema 
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– čo ďalej? Napokon dejiny 
rozhodli takto: Jozef Vachta ako 
funkcionár strany vzal veci do 
svojich rúk a presadil rozhodnu-
tie o znovu postavení sochy M. R. 
Štefánika. A tak sme mohli v Tr-
navskom hlase z 8. mája 1969 
čítať tieto riadky: Milan Rastislav 
Štefánik opäť v Trnave! Pri príle-
žitosti 50. výročia tragickej smrti 
prvého ministra vojny Českoslo-
venska generála Milana Rasti-
slava Štefánika postavili vďační 
Trnavčania v Bernolákovom sade 
– oproti súsošiu Bernoláka sochu 
tohto veľkého syna slovenského 
národa...“
Eufória vtedajšej spoločenskej 
atmosféry rýchle vyprchala. Na-
stala epocha, ktorú nazývame 
normalizáciou. Bolo jasné, že 
socha Štefánika musí zmiznúť. 
Ale ako na to ísť...? 
Spomienky Arpáda Matejku za-
znamenávajú tieto skutočnosti: 
„Niekedy na prelome roku 1969 
– 1970 bolo prijaté stranícke roz-
hodnutie, ...aby sochu odstránil 
ten, kto ju tam inštaloval...(!) 
Jozef Vachta musel prijať túto 
úlohu a už nie pomocou špor-
tovcov – boxerov, ale s pomocou 
oddielu ľudovej milície v jednu 
noc demontovali sochu a opäť ju 
uložili do ,úschovy’ v pivnici rad-
nice. Po soche zostal v parku len 
malý podstavec, kde ľudia – na-
priek dobe – statočne kládli čer-
stvé kvety. Tento priestor musel 
byť rýchle vyplnený – a pripra-
vované súsošie na počesť poľ-
nohospodárov (ktoré malo byť 
pôvodne inštalované pred budo-
vou Okresnej poľnohospodárskej 
správy na Vajanského ulici) bolo 
rozhodnutím orgánov osadené 
na dnešné miesto – namiesto 
sochy Štefánika – oproti súsošiu 
Bernoláka. No pamäť občanov 
a úctu k osobnosti Štefánika sa 
nepodarilo vymazať...“
Intermezzo: Jedného dňa (nie-
kedy v roku 1978) do Západo-
slovenského múzea v Trnave 
zatelefonoval riaditeľ Galérie Jána 

Koniarka Dr. Vladimír Siváček 
a požiadal (autora príspevku) 
o osobné stretnutie. Pri káve 
„dôverne oznámil“, že na pokyn 
vtedajšieho predsedu MsNV doc. 
Dr. Jozefa Hagaru mu bola „pod 
utajením“ odovzdaná socha M. 
R. Štefánika, a že toto umelecké 
dielo mieni zapísať do fondu ga-
lérie. Spoločnou túžbou aj v čase 
normalizácie bolo, aby raz mohlo 
byť toto dielo verejne vystavené. 
Až do roku 1989 – v utajení pred 
verejnosťou, ležala socha v de-
pozite galérie na Hviezdoslavovej 
ulici 7.
Pozastavenie tretie: Eufória 
revolučných novembrových 
a decembrových mítingov v ro-
ku 1989 vyniesla do povedomia 
verejnosti aj požiadavku VPN 
(Verejnosť proti násiliu) zmazať 
krivdy predchádzajúceho režimu 
a opäť postaviť sochu generálovi 
M. R. Štefánikovi na významnom 
verejnom mieste. Prvé porevo-
lučné vedenie mesta (primátor 
Ing. Imrich Borbély) v roku 1990 
rozhodlo, aby sa urýchlene za-
čala obnova tohto pamätníka. 
Vtedajší útvar architekta podľa 
improvizovaného projektu pri-
jal rozhodnutie postaviť sochu 
v parčíku pred Evanjelickým 
kostolom. Reštaurátorské práce 
na soche realizoval akademický 
sochár Joseph Jurča. Slávnost-
ným dňom tretieho odhalenia 
sochy generála M. R. Štefánika 
bol učený symbolický dátum 4. 
máj 1990. 
A mesto opäť zajasalo slnečným 
májovým dňom. Do Trnavy prišli 
delegácie francúzskej ambasády 
z Prahy, delegácia vlády vede-
ná ministrom doc. Ladislavom 
Košťom, zástupcovia francúzskej 
misie z Paríža (William Schifer 
a Francois Reves), Matice slo-
venskej (doc. Imrich Sedlák), 
okresného úradu (Arpád Matej-
ka). Mesto Trnavu reprezentovali 
primátor Imrich Borbély a Edita 
Bugalová. Slávnostnými rečníkmi 
boli Dr. Peter Horváth za Mi-

nisterstvo kultúry SR a Jacques 
Human, veľvyslanec Francúzskej 
republiky. Obaja rečníci vyzdvihli 
osobnosť generála Milana Ras-
tislava Štefánika ako symbol 
spojenia národov v rodiacej sa 
novej Európe. Na záver odznelo 
konštatovanie, že socha našla 
konečné miesto svojho ukotvenia 
aj v mysliach verejnosti. 
Epilóg (namiesto pozastavenia 
štvrtého):
Pri príležitosti spomienkového 
pietneho stretnutia občanov sa 
na začiatku mája každoročne 
prichádzajú k tomuto pomníku 
pokloniť delegácie predstavite-
ľov Trnavského samosprávneho 
kraja, Mesta Trnavy, MO Matice 
slovenskej a iných organizácií. 
Stalo sa tak aj tento rok. Mnohí 
z prítomných si iba letmo všimli, 
že socha nie je na pôvodnom 
mieste. Opäť bola premiestnená 
– tentoraz o niekoľko metrov 
hlbšie do upravenej plochy par-
číku. Na základe rozhodnutia 
mestského zastupiteľstva sa totiž 
realizoval projekt návrhu AWE 
Ateliéru Piešťany (Ing. Wernero-
vá), ktorý riešil celkovú úpravu 
parčíka, zelene, ako aj násled-
ného (štvrtého!) premiestnenia 
pomníka M. R. Štefánika. Prihlia-
dalo sa na požiadavku vytvorenia 
dôstojnejšieho priestoru pre toto 
dielo z aspektu prístupu obča-
nov. Slávnostný rečník, evanje-
lický farár Rastislav Hargaš s ná-
dychom jemného humoru iba 
poznamenal: „...Doba je zložitá 
a mení sa i naša myseľ... Aj ten 
Štefánik nám akosi uniká...“
P.S. Poučenie pre občana: Treba 
si všímať označenie budov a iné 
zmeny, lebo sa môže stať, že aj 
sochy občas putujú a my si to ani 
neuvedomíme.  

Pramene:
Arpád Matejka: Vybraný text z pripra-
vovanej autobiografie
Adriena Horváthová: 80. Výročie 
odhalenia sochy generála M. R. Štefá-
nika v Trnave 1924 – 2004
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Štefánikova a Hlavná ulica tvo-
ria najdôležitejšiu komunikáciu 
v centre Trnavy. Hoci Štefánikova 
ulica je o čosi dlhšia ako Hlavná, 
asi nikdy nedosiahla jej dôležitosť 
– Hlavná ulica bola vždy o niečo 
viac. Možno to bolo radnicou, 
možno tým, že bola priamou spoj-
nicou so stanicou, jednoducho, vr-
chol snáh trnavských podnikateľov 
v minulosti spočíval v tom, dostať 
svoj obchod na Hlavnú ulicu.
Keby sme na konci 19. storočia 
išli kočom od cukrovaru na ná-
mestie, prešli by sme konským 
potokom neďaleko miesta, kde 
sto rokov predtým ešte stála Hor-
ná brána s barbakanom. Miesto 
dnes poznáme ako „Zelený kríček“ 
(Štefánikova 24). V dvadsiatych 
a tridsiatych rokoch 20. storočia 
tu viedli podnik Miklošovičovci: 
Alžbeta prevádzkovala hostinec 
a Gustáv autobus do Orešian so 
zastávkou pred hostincom – ro-
dinný podnik.
Presne oproti sa na mape z roku 
1895 nachádza prázdny pozemok, 
budovu na tomto mieste postavili 
až začiatkom 20. storočia, pôvod-
ne pre policajnú školu. V dvad-
siatych rokoch bolo na poschodí 
Oddelenie finančnej stráže. Dom 
neskôr vlastnil Rudolf Kupček, mä-
siar a údenár, a tu mal aj svoj ob-
chod. Mäsiarstvo sa v tomto dome 
udržalo až do deväťdesiatych 
rokov 20. storočia a Trnavčania mu 
stále hovorili „U Kupčeka“. 
Oba spomínané domy sa na-
chádzajú ešte na pozemkoch 
za hradbami. Ulica Horné bašty 
a Františkánska sú už na území 
stredovekého mesta obohnaného 
hradbami. Na oboch bola prí-

zemná zástavba remeselníckych 
domčekov nalepených na hradbo-
vý múr. Niekedy okolo roku 1931 
postavil trnavský architekt a sta-
viteľ Jozef Bilka na rohu Štefáni-
kovej a ulice Horné Bašty kino, 
ktoré nazvali Palace kino Apollo. 
Moderné kino premietalo zvukové 
filmy, jeho program sa pravidelne 
objavoval v trnavskom týždenníku 
Nové Slovensko. Po roku 1950 ho 

nová politická garnitúra premeno-
vala na Kino Partizán, ale tvrdo-
hlaví Trnavčania chodili stále do 
Apolla. Rekonštrukciou po roku 
1990 ho premenili na hotel Apol-
lo, ktorý vydržal takmer dve de-
saťročia. Novou prestavbou v ro-
koch 2010 – 11 sa zmenil bývalý 
hotel na administratívnu budovu 
s obchodmi na prízemí.
Od rohu Františkánskej a Štefá-

Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

Prechádzka do minulosti Štefánikovej ulice 
Už od stredoveku bola spojnicou Hornej a Dolnej brány v Trnave jedna dlhá ulica, ktorá niesla 
v histórii rôzne názvy: Magna Longa, Haupt Gasse, Hosszú utca. Časom sa rozdelila námestím 
na dve časti podľa brán – na hornú a na dolnú (Magna Longa inferior a superior, Obere a Untere 
Hauptgasse, alebo Alsó a Felsó Hosszú utca). Jej horná časť sa neskôr volala Kossuth Lajos utca, 
Štefánikova ulica aj Jilemnického ulica, ľudovo Hornohrubá ulica. Po roku 1989 sme sa vrátili k jej 
názvu podľa Milana Rastislava Štefánika, ktorý dostala už za prvej ČSR.

Vstup na Štefánikovu ulicu od cukrovaru okolo r. 1900, pohľadnica zo zbierky Jozefa Benku

Pohľad na Zelený kríček, prvá polovica 20. storočia, zdroj: Štefan Chovančák
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nikovej ulice stoja v rade smerom 
k Hradobnej uličke dnes už iba 
štyri domy (Štefánikova 26 – 29). 
V druhom nízkom bol od roku 
1949 fotoateliér Viktora Michalca, 
až kým ho neznárodnili (Štefáni-
kova 27). Budova susedí s pekným 
poschodovým meštianskym do-
mom (Dom svetla, Štefánikova 28). 
Nedávno sa objavila jeho podoba 
z čias monarchie na starej po-
hľadnici. Celá táto časť ulice mala 
koncom osemdesiatych rokov 20. 
storočia ustúpiť novej výstavbe. Na 
pozemkoch z Františkánskej ulice 
sa časť projektu zrealizovala. Na-
pokon na Štefánikovej ulici zbúrali 
iba dva nízke domy (Štefánikova 30 
– 31), čím sa vlastne zlikvidovala 
pôvodná podoba Hradobnej uličky. 
Vedľa nej sa nachádzala známa 
krčma „U Čerešňu“. Kedysi to bol 
prízemný dom (Štefánikova 32). Pri 
prestavbe (nadstavili ho o jedno 
poschodie) sa zistilo, že časť stav-
by ukrýva stredoveký dom, o čom 
svedčí aj zopár nenápadných gotic-
kých okienok do uličky.
Oproti Hradobnej uličke (Štefáni-
kova 18) sa nachádza i dnes po-
schodový dom. V roku 1890 patril 
rodine Karola Takáča, ktorý tu istý 
čas viedol fotoateliér (Ateliér Takáts 
Károly). V roku 1895 ho po ňom 
prevzal fotograf z Budapešti Benö 
Boronkay, potom Herman Schiebert 
(1902 – 3) a napokon tu začínal 
aj Alexander Nagy, ktorý si neskôr 
presťahoval ateliér na Hviezdosla-
vovu ulicu. Pokračujúc k mestskej 
veži popri dvoch nízkych domoch 
(č. 16 s datovaním 1630 nad brá-
nou) prídeme k ďalšiemu poscho-
dovému domu, ktorí susedí s Tŕni-
tou uličkou. Bývall v ňom hostinec 
Štefana Vulgana (Štefánikova 15).  
Vedľa Tŕnitej uličky, ktorá spá-
ja Štefánikovu s Pekárskou, sú 
tri nízke domy (Štefánikova 15, 
14, 13). Vo dvoch z nich, bližšie 
k uličke, mal za prvej republiky 
továreň na nábytok Ján Paška. 
Majiteľ hojne propagoval svoj 
podnik reklamami v tlači. Ne-
ďaleko je nenápadný nízky dom 
s pekne opravenou uličnou fasá-

dou. Za prvej republiky tam mal 
obchod so železom Ján Bakoš. 
Málokto vie, že sa v jeho dvore 
schádzali pravoslávni veriaci. 
Tento dom (Štefánikova 10) pat-
ril už v roku 1890 pravoslávnej 
cirkvi, v adresároch uvádzanej 
raz ako Grécka pravoslávna cirkev 
(1890, 1934) inokedy ako Srbská 
pravoslávna cirkev (1926). Vo 
dvore bola pravoslávna modliteb-

ňa a v roku 1920 mal v dome diel-
ňu obuvník s príznačným menom 
Militev Spiridonov. Tento rok naň 
osadili pravoslávni pamätnú ta-
buľu.
Oproti cez ulicu v nízkom dome 
(Štefánikova 36) bol obchod 
s drevom Henricha Graba a tu 
mal prvý obchod s nábytkom 
Adolf Mlčoch, kým si nenašiel 
reprezentačnejšie miesto na 

Vstup na Štefánikovu ulicu od Kupčekovho domu, pohľadnica zo zbierky Jozefa Benku

Kino Apollo, zdroj: Mesto Trnava, publikácia pre propagovanie cudzineckého ruchu 
a turistiky, tlač Slovan, Banská Bystrica 1932
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Hlavnej ulici. Nasledoval hostinec 
s tradíciou ešte z 19. storočia. 
V roku 1890 ho viedla jedna rodi-
na, vystriedali sa tu hádam aj tri 
generácie Jánov Wallnerov (Šte-
fánikova 37). V prednej klenbovej 
miestnosti je bohatá štuková vý-
zdoba čakajúca na solventného 
majiteľa, ktorý jej vráti dôstojnosť. 
Susedný poschodový dom (Šte-
fánikova 38) v súčasnosti vôbec 
nevyzerá na to, že bol v minulosti 
svedkom známych reprezentač-
ných plesov Trnavčanov. Pamiat-
kari pri jeho výskume v roku 1999 
zistili, že ide o dom, v ktorom bol 
mestský hostinec s redutou (aj 
Hoffmannov hostinec). Poschodie 
tvorila reprezentačná sála, kde 
sa Trnavčania bavili. Päť veľkých 
oblúkových okien sály viedlo do 
ulice. O funkcii domu vypovedá 
i zachovaná výzdoba portálu 
s reliéfmi. Susedný poschodový 
dom (Štefánikova 39) patril Maxi-
miliánovi Jelínkovi. V trnavskom 
archíve sa zachovali jeho plány 
z roku 1914 na výstavbu sýpky vo 
dvore. Jelínek dal sýpku skutočne 
postaviť a technická budova je vo 
dvorovej časti podnes zachovaná.
Na protiľahlej strane ulice sa pri-
stavíme pri meštianskom dome, 
dnes Štefánikova 7. Na začiatku 
20. storočia (1913 – 23) tam mala 
sídlo Trnavská úverná banka, 
potom Trnavská I. banka, úč. 
spol. (1923 – 43). Budova bola 
kompletne zreštaurovaná v roku 
2002. Dnes je tu umiestnený ar-
chív (Štátny archív v Bratislave, 
pobočka Trnava). Histórii tohto 
domu a jeho majiteľov od r. 1538 
(!) po súčasnosť sa venuje skvelá 
štúdia (odkaz pod článkom). Dom 
má zachovanú pavlačovú dvorovú 
časť. V miestnostiach na poschodí 
je obnovená maľba na stenách 
nájdená pri prieskume. Susedný 
dom č. 6 sa dnešnému turistovi 
nezdá zvonku ničím zaujímavý. 
Vojdúc podbráním na nádvorie 
nájdeme krásne zreštaurovaný 
dom s pavlačovými krídlami a re-
nesančnou arkádou na poschodí.
Dom na Štefánikovej 5 mal v mi-

Pohľad na severozápadnú časť Štefánikovej ulice ešte v celistvosti, pred búraním, okolo roku 
1988, zdroj archív ZsM

Dom s nápisom hostinec bol v minulosti miestom jedného z trnavských fotoateliérov, zdroj 
fotografie: Štefan Chovančák

Štefánikova ulica, vľavo reduta, zdroj: Štefan Chovančák
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nulosti zaujímavých majiteľov. 
V roku 1890 to boli Wertheimer 
a Fischer, v roku 1903 je už za-
písaný iba Adolf Fischer s man-
želkou (továreň na čokoládu, 
neskôr Figaro), a potom viac ako 
15 rokov Leopold Bernfeld, ktorý 
mal inak svoj veľký obchod oproti 
radnici. Za prvej republiky bola 
na prízemí legendárna drogéria 
a parfuméria Bratia Jelínek. Vyšla 
i samostatná reklamná pohľad-
nica s interiérom drogérie. Bratia 
Jelínkovci boli veľkí priaznivci 
fotografie a fototechniky. V ich 
drogérii sa v Trnave predávali 
fotoaparáty pre amatérske foto-
grafovanie aj chemikálie na výro-
bu fotografií. Vo svojom podniku 
dokonca zriadili fotokomoru na 
vyvolávanie filmov a výrobu foto-
grafií pre amatérov. V dvadsiatych 
rokoch 20. storočia tu fungoval 
Klub fotografov amatérov a Jelín-
kovci vydávali aj časopis. Uspora-
dúvali zaujímavé besedy a náučné 
prednášky s tematikou amatérskej 
fotografie. Zachovala sa pamätná 
pohľadnica zo slávnostného od-
halenia pomníka M. R. Štefánika 
z roku 1924 v pravom dolnom 
rohu so značkou Fotoklub Trnava. 
Drogéria na tomto mieste mala 
v Trnave také meno, že aj za so-
cializmu, keď boli všetky obchody 
štátne, chodili Trnavčania naku-
povať „ k Jelínkovi“. 
Oproti stojí niekoľko poschodo-
vých domov. Kým spomínaný 
dom č. 39 so sýpkou vo dvore 
bol ešte v roku 1890 majetkom 
trnavského mestského lekára Kor-
nela Vadoviča, susedný vlastnil 
vtedy gróf Jozef Zámoyský (kaštieľ 
v Brestovanoch). Na katastrálnej 
mape vidieť, že Zámoyský vlastnil 
aj pokračujúci pozemok s domom 
na Františkánskej ulici. Opodiaľ 
(Štefánikova 42) vlastnil koncom 
19. storočia dom aj voskár Vende-
lín Szvatko, ktorý si dal do novín 
v roku 1891 celostranovú reklamu 
svojho podniku. V roku 1920 pre-
dával v tom istom dome divinu 
František Ruprecht a v roku 1932 
v ňom mal Prvú parnú pekáreň 

Dom s pravoslávnou modlitebňou vo dvore, fotografia z prvej polovice 20. storočia, zdroj 
archív ZsM

Budova vľavo v štyridsiatych rokoch 20. storočia, dnes archív, pohľadnica zo zbierky Jozefa Benku

Štefánikova č. 6 v šesťdesiatych rokoch 20. storočia a dnes, zdroj: Augustín Hacaj a Mária Kuššová
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majiteľ domu Karol Gumbír.
Dominantu Štefánikovej ulice tvorí 
kostol a kláštorný komplex vybu-
dovaný v 18. storočí ako trinitár-
sky, dnes jezuitský. Jezuiti k nemu 
v roku 1900 dali pristavať Kaplnku 
sv. Jozefa. Na mape z roku 1895 
je na jej mieste ešte prázdny po-
zemok. Celý komplex má dve 
nádvoria na pozemkoch po oboch 
stranách kostola. Pozemky siahajú 
až do Františkánskej ulice. V roku 
1950 bola činnosť jezuitov násilne 
ukončená a budovy vyprázdnené. 
Priestory kláštora slúžili od roku 
1967 trnavskému archívu. Jezuiti sa 
sem vrátili až po roku 1990. Počas 
nedávneho výskumu boli v bu-
dove kláštora objavené maľby na 
stenách s podobami zakladateľov 
trinitárskeho rádu sv. Jána z Mathy 
a sv. Félixa z Valois.
V areáli za kaplnkou bola v tridsia-
tych rokoch 20. storočia postavená 
Sieň mariánskych kongregácií 
s javiskom a hľadiskom, kde sa 
hrávali napr. pašijové hry. V máji 
1937 sa tam konal celoslovenský 
zjazd mariánskych kongregácií. 
V pivničných priestoroch s vcho-
dom z Františkánskej ulice vznikol 
v roku 1970 Klub mladých Fortu-
na. Mariánsku sálu začali využívať 
zväzáci a športovci. Po roku 1990 
boli budovy vrátené reholi.
Na rohu námestia a Divadelnej 
ulice stál na začiatku 20. storočia 
jednoposchodový meštiansky 
dom, ktorý patril manželom 
Szekeresovcom. Dom striedavo 
zaraďovali buď k námestiu, alebo 
na Štefánikovu ulicu. Na fotografii 
spred roku 1890 mali na prízemí 
obchod Salamon Epstein a August 
Wieser. Po prestavbe priečelia 
divadla okolo r. 1907 mal na 
rohu obchod Karol Bauer a vedľa 
cukráreň Ferenz Rippel, ktorý si 
dal vytlačiť krásnu pohľadnicu. 
Cukráreň tam pretrvala niekoľko 
desaťročí a ešte v roku 1934 sa 
tam stále nachádzala. Novostav-
ba Sedliackej banky sa na tomto 
mieste objavila asi v polovici šty-
ridsiatych rokov. Za socializmu 
tam mali komunálne služby ka-

Dom, kde bola drogéria „U Jelínka“ na starej pohľadnici okolo r. 1900 a na fotografii zo 
sedemdesiatych rokov 20. storočia, zdroj: archív ZsM

Bývalá sýpka vo dvore domu na Štefánikovej 39, fotografia Pavla Pechu z cyklu Dvory, 1988

Mariánska sála, pohľadnica z polovice 20. storočia, zdroj zbierkový fond ZsM
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derníctvo a kozmetiku. 
Oproti jezuitom, vedľa domu 
s bývalou drogériou Jelínkov-
cov, je poschodový meštiansky 
dom (Štefánikova 4), pri ktorom 
bolo v kalendároch na roky 1890 
a 1903 napísané Bezirksgericht 
– okresný súd. Neskôr časť jeho 
priestorov využívali hasiči a nie-
koľko rokov tam mal Bradlan zbo-
rovú miestnosť. Susedný poscho-
dový dom (Štefánikova 3) patril 
Diamantovcom – Ferdinandovi 
a jeho synovi Samuelovi (majitelia 
sladovne). Na pohľad bežný dvoj-
poschodový dom fasádou podob-
ný susednej škole nie je nový, ale 
tiež iba prestavaný. Na priečelí 
nad obchodom sú odkryté do-
konca dve staré vývojové fázy 
stavby – gotická a renesančná. 
V klenbovej miestnosti na prízemí 
je zachovaná nádherná štuková 
výzdoba s dátumom 1640. Ved-
ľa mestskej veže (Štefánikova 2) 
bola Rímskokatolícka chlapčenská 
ľudová škola. Oba domy vedľa 
mestskej veže boli na prelome 
dvadsiatych a tridsiatych rokov 
20. storočia nadstavené o po-
schodie. Na prízemí bolo vždy 
viac prevádzok – napr. obchod 
trnavských pernikárov a voskárov 
Mikuláša a Karola Jentschkeovcov 
alebo obchod s devocionáliami 
Don Bosco. Niektorí Trnavčania 
sem chodili ešte v sedemdesia-
tych rokoch do základnej školy 
(pod vežou). Potom sa sem pre-
sťahovala Ľudová škola umenia 
z Pavlínskej ulice, ktorá je tu 
podnes ako Základná umelecká 
škola Mikuláša Schneidera Trnav-
ského.
Dnes po rekonštrukciách v cen-
tre Trnavy pôsobí Štefánikova 
ulica tak trochu ako chudobná 
príbuzná Hlavnej. No práve na 
nej sa stále udržiava pôvodný 
obchodný a komunikačný účel, 
ktorý sa z Hlavnej ulice už takmer 
vytratil – pešia zóna s kaviarňami 
jej dodala skôr oddychový ráz. 
Trnavčania v minulosti domy ne-
ustále opravovali a fasády obno-
vovali podľa módy, takže zvyšky 

stredovekých budov zostali prí-
tomné v súčasných múroch. Pod-
ľa údajov v knihe Dejiny Trnavy 
(2010, s. 391) bolo vôbec prvých 
murovaných objektov v Trnave 
objavených len na Štefánikovej 
ulici dosiaľ dvanásť (v rámci sú-
časných domov). Mnohé z domov 
v sebe ukrývajú voľne prístupné 
umelecké skvosty, napríklad dve 
spomínané štukové miestnosti, 
ktoré by si zaslúžili krajšiu pre-
zentáciu, než majú v súčasných 
obchodných prevádzkach.  
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Rippelova cukráreň, 1903, zdroj: Štefan Chovančák

Novostavba Sedliackej banky architekta M. M. Harminca na rohu námestia a Divadelnej 
ulice, pohľadnica okolo r. 1949, zdroj archív ZsM
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František Otto Matzenauer – veľký 
predchodca Mikuláša Schneidera Trnavského
V tomto roku si pripomíname 160 rokov od narodenia slovenského hudobníka, literáta a prekla-
dateľa Františka Otta Matzenauera (16. máj 1845, Beňov – 22. december 1901, Trnava). Matze-
nauer prežil polovicu svojho pomerne krátkeho, ale plodného života v Trnave, tu sa zrodila aj 
jeho tvorba. 

František Otto Matzenauer sa 
narodil 16. mája 1845 v Beňove 
(niektoré zdroje udávajú ako 
deň jeho narodenia 16. október), 
terajší okres Přerov. Základné 
vzdelanie získal u otca, ktorý 
pôsobil ako učiteľ na Slovensku. 
Po štúdiách na reálke vo Vied-
ni, kde pôsobil aj zbormajster, 
absolvoval roku 1865 učiteľ-
skú preparandiu v Trnave. Učil 
v Brezne a v Starej Turej, od roku 
1873 pôsobil ako profesor hudby 
na učiteľskom ústave a na arci-
biskupskom gymnáziu v Trnave. 
Súčasne bol riaditeľ chóru pri 
Kostole sv. Mikuláša a tajomník 
Spolku sv. Vojtecha. Činný bol aj 
ako redaktor časopisov Konfesi-
onálna škola (1871 – 74), Kato-
lícka škola (1874 – 75), kalendára 
Pútnik svätovojtešský (1886 – 99) 
a editor edície Lacné čítanie 
(1883 – 93). 
Literárna tvorba
František Otto Matzenauer písal 
didaktizujúce a ľudovýchovné 
prózy. Pod pseudonymami: M. 
Beňovský, Edmund Živný, Sla-
vomír Temný, Stará firma, mu 
najmä v edícii Lacné čítanie v ro-
koch 1883 – 1893 vyšli dielka: 
Slovenský anekdotár (dva zväz-
ky), Dedinské rozprávky, Otroci 
v 19. storočí, Vďačné siroty, Za 
štyri cvoky a za dva kroky, Poko-
rená mužská pýcha a iné prózy, 
v ktorých sa snaží o pozitívne 
zmeny v charaktere slovenského 
človeka. Jeho prozaické práce 
sú poznačené deklaratívnosťou 
a didaktizmom, pravdepodobne 
v duchu tvorby nemeckých spi-
sovateľov Ch. Schmida a F. Hoff-
manna, ktorých diela prekladal. 

V roku 1885 začal vydávať lepo-
relá pre deti na rozličné námety 
(Janko Palček, Popoluška, O ko-
cúrikovi s čižmičkami, Domáce 
zvieratá, Divé zvery), edíciu 
udržal pri živote do roku 1891. 
Matzenauer písal aj pedagogické 
články, vydal päť zväzkov ka-
tolíckych brožúr pre slovenský 
ľud (1888 – 93), zostavil viacero 
učebníc pre slovenské národ-
né školy, ako aj antológiu Malý 
rečník (1873). Prekladal súčasnú 
maďarskú a nemeckú literatú-
ru. V roku 1890 vydal na svoje 
náklady preklady vybraných 
nemeckých diel pod názvom 
Antológia z poetickej literatúry 
nemeckej a roku 1893 Petöfiho 
Lyrické básne. Preložil tiež via-
ceré romány Móra Jokaiho, ktoré 
vyšli v edícii Lacné čítanie. 
Život naplnený hudbou
Matzenauer v Trnave pôsobil 
nielen ako učiteľ hudby, v Tr-
nave aj priamo komponoval. Je 
autorom viacerých omší, motiet 
aj cyrilometodských zborov. Po 
príchode do Trnavy bol najprv 
organistom v dóme sv. Mikulá-
ša, postupne sa však, najmä po 
náhlom úmrtí Alexandra Kappa 
(1817 – 1876) v roku 1876 prepra-
coval na miesto regenschoriho 
Cirkevného hudobného spolku 
(vznikol v roku 1833 na základe 
podnetu mešťanostu Jozefa Pit-
roffa, správcu fary sv. Mikuláša). 
O vynikajúcich organizačných 
a hudobných schopnostiach F. 
O. Matzenauera svedčí napríklad 
aj uvedenie Dvořákovho oratória 
Stabat mater v roku 1887 s Cir-
kevným hudobným spolkom 
v Dóme sv. Mikuláša.

Z osobného života
František Otto Matzenauer sa 
oženil s Teréziou Zvaríkovou. 
Z tohto manželstva sa narodilo 
deväť detí, najstaršie dieťa, syn 
František Xavier Vladimír uzrel 
svetlo sveta v roku 1871 v Starej 
Turej. Ostatné deti sa všetky na-
rodili v Trnave. Posledné dieťa, 
Theresa Anna sa narodila v roku 
1893. 
František Otto Matzenauer zo-
mrel pomerne mladý, vo veku 46 
rokov, ale svojím mnohostran-
ným pôsobením významne 
prispel k rozvoju kultúry v na-
šom meste. 

Zdroje:

http://sk.wikipedia.org/wiki/František_
Otto_Matzenauer
http://cirkevnahudba.sk/?q=node/46
Šamko, J.: Fr. O. Matzenauer – slovenský 
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slovník, Martin
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Jana Judinyová
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 Narodili ste sa ako najstaršie 
zo štyroch detí v rodine uči-
teľky a automechanika v Smo-
leniciach. Vyrástli ste však 
Modranke, kedysi samostatnej 
obci. Bývali ste spoločne so 
starými rodičmi ako je ešte 
aj dnes v niektorých obciach 
zvykom?
- Bývala som v rodinnom dome 
v susedstve starých rodičov. 
Stačilo mi vybehnúť do záhrady 
a z chodníka urobiť krok, a bola 
som u babky, pretože naše dvory 
a záhrady nedelil plot. V bab-
kinom dvore a v záhrade som 
prežila svoje detstvo. Vo dvore 
mala veľkú komoru s „ponkom“, 
nad ňou tajomnú povalu, ideálne 
miesta na hry či výrobu hračiek 
z dreva. V záhrade boli tri veľké 
orechy a stará slivka, o ktorú sme 
stále zvádzali boje. Navečer, keď 
som vybehla do záhrady, našla 
som babičku, ako si chystá zele-
ninu a kvety na trh. Ticho som ju 
pozorovala, hovorili sme málo. 
Dodnes si pamätám jej ruky, ako 
ukladajú jednotlivé druhy zeleni-
ny do peknej viazaničky. Občas 
som jej položila otázky, týkajú-
ce sa jej detstva a rodiny. A tak 
som sa dozvedela veľa o svojich 
predkoch, ich zvykoch, záľubách 
a túžbach. A aj to, že babička 
bola rovnaký výmyselník ako ja.
 Aké bolo vaše detstvo 
v Modranke?
- Krásne. Hoci s hrou a školou sa 
prelínala aj práca. Na hru bolo 
totiž málo času. Ale pri pasení 
husí sme sa pri potoku v lopú-

choch dosýta hrali na naháňačky 
a skrývačky. V zápale hry sme 
často vbehli až do potoka. Na 
poľnej ceste sme hrali „blchu“. 
V tieni pod stromami „ na guľky 
a cvoky“, medzi orechmi popri 
potoku „umpas“. No a na strnis-
ku futbal alebo na vojnu s dreve-
nými pištoľkami na fazuľky, ktoré 
sme si vyrobili u babky. Večer 
sme si pod orechmi opekali su-
chý chlieb a jedli ako najväčšiu 
dobrotu. Na jeseň, pri šúpaní 
kukurice bolo nádherné plávanie 
a skrývanie v šúpolí a v hroma-
dách listov stromov. Vyrastala 
som s motykou v rukách. Musela 
som veľa pomáhať doma a v zá-
hrade. Voziť uhlie, nosiť drevo, 
každý deň priniesť dve vrecia 
žihľavy. Čistiť chlieviky zviera-
tám, zametať dvor. O prácach 
v dome ani nehovorím. Veru čas-
to, keď sa zvečerilo, som prosila 
otca, či sa už môžem ísť učiť. 
 V Modranke ste mali aj prvé 
kontakty s folklórom. Učili ste 
sa paralelne pesničky aj tan-
ce, alebo jedno predchádzalo 
druhému?
- Vtedy som nevedela, že je to 
folklór, lebo som bola malá. 
Dozvedela som sa to, až keď 
som vyrástla a zmúdrela. Moje 
babičky, ktoré sa o mňa starali, 
sa so mnou veľa hrali. Napríklad 
mi dlaňami jemne prehadzovali 
hlávku z boka na bok, a pri tom 
spievali „Osívame múčku“. Alebo 
sa mi hrali s ručičkou a spieva-
li „Išól pán z kopečka“, „Varila 
myšička kašičku“, „Panbenková 

kravička“, nehovoriac o množstve 
uspávaniek, porekadiel, prísloví 
či pranostík. Potom prišlo chode-
nie s letečkom na Kvetnú nedeľu, 
maľovanie výdušiek (vyfúknutých 
vajíčok – pozn. aut.), vyrába-
nie reťazí zo slamy a papiera 
či Mikulášske obchôdzky. Na 
Vianoce bol zvyk v rodine mojej 
mamy nacvičiť Pastierske hry, 
čo sa odovzdávalo z generácie 
na generáciu a, samozrejme, 
koledovanie po domoch. Piesne 
a tance som videla doma, keď sa 
moji rodičia počas dňa vychytili 
zrazu tancovať a spievať. Aj teraz 
mám pred očami otca, ako lad-
ne drží mamu a zvŕtajú sa pod 
lustrom, ktorý sám vyrobil. To 
isté robil môj dedko s babičkou. 
Neraz v záhrade, keď prišla reč 
na pieseň a tanec, babka pustila, 
čo mala v ruke, a zatancovala 
si a zaspievala so mnou priamo 
tam, kde sme stáli.

Aj vy sa ešte pamätáte, ako ste hrávali blchu, 
na guľky a cvoky, umpas či vojnu s fazuľkáčmi?  
Začiatkom júna sa v Likávke pri Ružomberku konala Celoslovenská súťažná prehliadka detských 
folklórnych súborov. Trnavský samosprávny kraj tam reprezentoval víťazný súbor krajskej pre-
hliadky Rozmarínček z Majcichova. Vedie ho Daniela Škultétyová (* 2. 2. 1964), učiteľka v tamoj-
šej základnej škole. Do Majcichova sa pred rokmi presťahovala z Modranky. Detstvo prežité v tej-
to dedine predurčilo jej záujem o ľudovú kultúru a rozvíjanie živého dedičstva po našich starých 
a prastarých rodičoch.

Iveta Pospíšilová, foto: Martin Jurčo
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 Akých ste tam mali učiteľov?
- Veľmi dobrých, spomínam si na 
nich s láskou a úctou. Boli síce 
na nás prísni a nároční, ale mali 
sme presné pravidlá a vyme-
dzené mantinely, ako sa správať 
a vzájomne vychádzať.
 Prichádzali ste do kontaktu 
aj s vyšívačkami krojov?
- Moja babička Hájiková celú 
zimu vyšívala „na dzírky“. Doká-
zala som pri nej stáť a pozorovať 
ju celé hodiny. Vysvetľovala mi 
a ukazovala vyšívanie v ráme. 
Vyšívala len bielou niťou, to bolo 
pre jej jedinečné výšivky typické. 
Dedko hovorieval: Francka, to je 
majster. Predlohu na výšivku jej 
„vypisovala“ pani Klára Planko-
vá. Jej vzory a ornamenty každý 
rozpoznal. Ďalšími vyšívačkami, 
ktoré si vzory aj „vypisovali“ a fa-
rebne vyšívali, boli Monika Gre-
goríková a pani Karolová. Obe 
vyšívali rukávce a zástery krojov, 
ale aj kostolné plachty a košele 
pre miništrantov. Niekoľko ich 
výšiviek máme v rodine.
 Máte doma aj vy svoj vlast-
ný kroj?
- Áno mám, postarala sa mi o to 
mama, Františka Cuninková, 
ktorá je odborníčka na trnavský 
kroj. Mám sviatočný ženský kroj 
vyšívaný zlatými niťami a kroj na 
všedný deň. Bol vyšívaný v Hrn-
čiarovciach, jeho súčasti sú origi-
nály a majú aj viac než sto rokov.
 Kam ste sa z Modranky ne-
skôr vybrali na štúdiá?
-Vyštudovala som to, čo som 
nemala v pláne, lebo pôvodne 
som chcela byť chovateľkou koní. 
Keďže neotvorili ročník, nevedela 
som, kam ísť, a tak ma naši dali 
na gymnázium. Vyštudovala som 
v Seredi, na túto školu nedám 
dopustiť. Následne som úspešne 
ukončila Pedagogickú fakultu 
v Nitre, odbor učiteľstvo pre prvý 
stupeň ZŠ. Na oboch školách 
som mala múdrych a kvalitných 
pedagógov. Táto voľba bola 
šťastná, lebo práca je aj moje 
hobby.

 Aký bol váš kontakt s ľudo-
vým tancom počas štúdií?
- Veľmi slabý. Jeden rok som 
pôsobila v tanečnom súbore Po-
nitran. Pre zdravotné problémy 
som musela s tancom prestať.
 Vydali ste sa do blízke-
ho Majcichova. Tu ste začali 
pôsobiť aj ako choreograf-
ka. V čom sú tu ľudové tan-
ce a kroje odlišné od tých 
v Modranke?
- Každá obec má niečo osobit-
né, čo si chráni. Tu v Majcichove 
som objavila nové tance „Nadvi-
huvaná polka“ a „Šátkový“. Zdo-
konalila som sa v „Sotíš polke“. 
Stretla som sa s ľuďmi, ktorí sú 
priam klenotnicou ľudovej múd-
rosti a piesní. Ľudový odev sa 
nelíši od toho v Modranke, skôr 
badám slabšiu vedomosť o tom, 
ako tento odev nosiť.
 Ste vedúcou a choreografkou 
súborov Rozmarínček a Roz-
marín. V ich repertoári siahate 
často aj po tom, čo ste sa nau-
čili v Modranke?
- Materiál z Modranky tvorí 
základ mojich choreografií v sú-
bore Rozmarínček, a to aj pri 
vystúpeniach uvádzam. V súbo-
re Rozmarín siaham hlavne po 
miestnych zdrojoch, lebo tu žijú 
ľudia, ktorí ich v sebe chránia 
a s láskou mi ich odovzdávajú. 
 Chodievate často do 
Modranky? 
- Pravidelne. Okrem toho, že 
navštívim mamu a rodinu, stále 
sa venujem výskumu v oblasti 
folklóru a overujem si autentic-
kosť materiálu.
 Učíte prvákov. Od začiatku 
sa usilujete v nich vzbudiť 
vzťah k tradíciám. Ide to ľah-
šie u detí, než u dospelých?
- Dospelí ten vzťah už majú, 
preto sú členmi súboru. Práca 
s nimi je náročná, každý je nie-
čím výnimočná osobnosť, či už 
spevom, pohybom, hovoreným 
slovom. S nimi musím praco-
vať veľmi opatrne a postupovať 
priam psychologicky, aby som 

dosiahla cieľ. Deti ma rešpektujú 
automaticky. Hneď od prvých dní 
siaham po ľudových hádankách, 
rečňovankách na cibrenie jazyka 
a výslovnosti či telesného alebo 
výtvarného prejavu.
 V Rozmaríne chýba mladá 
generácia. Kam sa teda stráca-
jú deti z Rozmarínčeka okrem 
toho, že odchádzajú študovať?
- Najväčší problém vidím v tom, že 
deti by aj chceli, ale nenachádzajú 
podporu a povzbudenie v rodine. 
Som presvedčená, že deti v mi-
nulosti aj dnes majú rovnako rady 
pieseň, pohyb, tanec, tvorivosť. Ale 
rodič často nevidí výnimočnosť, je-
dinečnosť, nadanie svojho dieťaťa. 
Skôr vníma ako záťaž, keď musí 
dieťa odviezť na vystúpenie. Vidím 
to aj v tom, že sa z rodín stráca 
vzťah k tradíciám a k svojmu pô-
vodu. Práca pohlcuje myslenie ľudí 
a vytráca sa láska k môjmu drahé-
mu Slovensku.
 Ste matkou piatich detí. 
Z každého ste vychovali alebo 
vychovávate folkloristu?
- Z mojich detí inklinujú k tancu 
a k folklóru dve moje dcéry Mi-
chalka a Dominika, ktoré tanec 
aj študovali. A tiež môj vnúčik 
Jakubko, má už svoj vlastný 
kroj. Moja rodina udržuje zvyky 
a tradície veľmi živo. Myslím si, 
že folklorista sa vychovať nedá, 
s tým sa človek musí narodiť, 
je to súčasťou jeho ja. A aj bez 
výchovy pri prvom kontakte 
s folklórom skôr či neskôr pri 
ňom skončí. S folklórom je to ako 
so športom alebo umením. Žijú 
s ním tí, ktorí ho majú v srdci, 
v duši, v mysli. Ich bytie i celý 
život je ním presiaknutý. 
 Máte popri folklóre ešte aj 
iné záľuby?
- Ale áno. Keďže milujem príro-
du, zbieram bylinky, a potom vy-
rábam liečivé čaje a oleje. Často 
chodievam na turistické vychádz-
ky, najmä tam, kde sú skaly a vo-
da. Popritom zbieram minerály. 
A svoje zážitky potom vkladám aj 
do krátkych veršíkov. 
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Daniela Gudabová (nar. 4. marca 
1960 v Trnave) vyrastala a dodnes 
žije na trnavskej Kopánke. Absol-
vovala Strednú poľnohospodársku 
technickú školu v Holíči, odbor 
ekonomika poľnohospodárstva. 
Potom tri roky (1979 – 82) pô-
sobila na VPAKG v Bratislave na 
Katedre taktiky a operačného 
umenia a od roku 1982 celých tri-
dsať rokov pracovala ako ekono-
mická pracovníčka v Spoločnom 
poľnohospodárskom podniku 
(neskôr Biogale) v Špačinciach. 
S úsmevom hovorí, že cez deň 
bola medzi sliepkami a večer na 
javisku. Okrem divadla DISK, 
v ktorom strávila 29 rokov, sme ju 
najmä v posledných rokoch mohli 
vidieť napríklad v divadle SkRAT 
v Bratislave, a v posledných troch 
rokoch aj v Divadle Pôtoň v Bá-
tovciach, jedinom profesionálnom 
divadle pôsobiacom na vidieku. 
V komerčnej televízii hrala naprí-
klad v seriáli Ordinácia v ružovej 
záhrade, Horúca krv, Chlapi ne-
plačú, či v sitkome Horná Dolná. 
Mohli sme ju vidieť aj na doskách 
činohry SND v Bratislave, naj-
novšie si zahrala menšiu postavu 
v Štúdiu L+S v inscenácii Na vý-
chode nič nové s ďalším Trnavča-
nom Tomášom Maštalírom a Ma-
riánom Miezgom. 
Stretnutia divákov s Danielou 
Gudabovou aj v zákulisí či na ulici 
sú vždy srdečné. Možno aj pre-
to, že napriek úspechom (hrá aj 
v drobných postavách v českých 
filmoch) zostala nohami pevne 
na zemi a drží sa svojho statusu 
ochotníckej herečky. Aj keď ju 
považujú za nástupkyňu plnokrv-
ných herečiek ako boli Katarína 

Kolníková či Mária Hájková, sa 
týmito herečkami nechala Dana 
Gudabová len inšpirovať – ako 
divadelníčka je skutočným origi-
nálom.

 Začínali ste asi ako každé 
dieťa na základnej škole, ktoré 
sa chcelo do istej miery ukázať, 
napríklad na školských recitač-
ných súťažiach?
- Vždy som rada recitovala. Ale 
keďže mám predkov z maminej 
strany z Oravy, bolo mi na zá-
kladnej škole vyčítané, že mám 
oravský prízvuk. A na strednej 
škole na Záhorí v Holíči som 
nepostúpila do celoslovenského 
finále – pre trnavský prízvuk. 
Z otcovej strany mám predkov 
od Nitry, z Alekšiniec. Takže som 
taká celoslovenská (smiech). 
 Do divadelného súboru DISK 
ste išli spontánne vraj rovno 
na javisko – bez výberového 
konania. Vašou prvou inscená-
ciou bol Čechov Ivanov (pre-

miéra 19. 3. 1983) a poslednou 
v poradí 20. postava v insce-
nácii Výhľad od Blaha Uhlára 
mala premiéru v júli 2007. Spo-
čítať asi všetky vaše ocenenia 
z divadelných súťaží by vyšlo 
na dlhý zoznam. 
- Keď som odišla zo zamestnania 
v Bratislave a vrátila sa do Trnavy, 
oslovila ma moja kamarátka a tiež 
prasesternica Ľubka Bednarčíko-
vá. Pozvala ma do divadla DISK, 
pretože vraj tam potrebujú mla-
dých ľudí do väčších scén. Prvá 
moja hra bola teda inscenácia 
Ivanov. Keď sa zdvihla opona, 
veľmi sa mi triasli kolená. Kama-
rátka sa po roku vydala, odišla 
z divadla, a ja som tam vydržala 
neuveriteľných a zároveň nesku-
točne krásnych takmer tridsať 
rokov. 
* Aké boli tie vaše herecké za-
čiatky? Kde ste brali vzory ako sa 
vložiť do postavy, ako sa správať 
a hovoriť na javisku?
- Prvú divadelnú školu mi dal 

Daniela Gudabová chodí na javisko 
s iskrou v oku a so srdcom na dlani
Narodila sa v znamení rýb a je skutočne ako ryba – plná energie s očami a hlasom plným živo-
todarných iskierok. Zrejme aj preto patrí Daniela Gudabová k vyhľadávaným herečkám rôznych 
epizódnych postáv v televízii a dokonca aj v reklame. Prioritou je však pre ňu divadlo. Z neho 
vzišla, doň odovzdáva energiu a z neho aj čerpá. Základom jej hereckých aktivít sa stal divadelný 
súbor DISK, v ktorom stvárnila viac ako dvadsať postáv a pôsobila v ňom skoro tridsať rokov. 

Martin Jurčo, foto autor
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Mikuláš Fehér. Prízvukoval mi, 
že mám krátky oravský zobák. 
Vraj sa mám počúvať, lebo hltám 
niektoré samohlásky. Dokonca 
som sa aj s ním hádala, že to tak 
nie je. Až ma nahral na magne-
tofón. Naučil ma stáť na javisku 
a všetky základné herecké veci. 
Veľa však dá prax. S Blahom Uh-
lárom prišlo niečo úplne nové. 
Autorské divadlo, dekompozícia. 
Vlastné výpovede a reálne emó-
cie. Kto prišiel na skúšku a nič 
nehovoril, sa bál, že nebude mať 
čo hrať. Téma hry vznikala počas 
tvorby. Doba bola vtedy taká, že 
každý mal pretlak emócií z domu, 
z práce a zo spoločnosti okolo 
seba. Vznikli nezabudnuteľné 
a v tej dobe unikátne inscenácie 
Ochotníci, A čo?, TANAP.  
Keď Blaho Uhlár od nás odchá-
dzal s tým, že zakladá v Bratislave 
divadlo Stoka, nevedeli sme, aký 
režisér by ho mohol nahradiť. 
Vtedy som videla vystúpenie Ka-
-divadla z Tvrdošína. A keďže mi 
bola poetika tohto divadla blízka 
a navyše, chlapci z Oravy mi boli 
veľmi blízki, oslovila som Duša-
na Vicena, či by s nami nechcel 
robiť. Bol stredoškolský profesor, 
v divadle boli pochybnosti, ako to 
bude stíhať z Oravy. Bolo obdivu-
hodné, ako dochádzal každý pia-
tok a v nedeľu poobede naspäť. 
Celé víkendy sme skúšali. Nosila 
som mu teplú polievku, len aby to 
s nami vydržal. Neskôr sa presťa-
hoval aj s rodinou do Bratislavy. 
Bol to výborný následník Blaha 
Uhlára. Aj s ním sme dosiahli po-
zoruhodné výsledky a ocenenia. 
Prišli aj úspechy v zahraničí na 
festivaloch. Boli sme na to hrdí. 
Vtedy som nakrúcala aj Ordiná-
ciu v ružovej záhrade a Zdenka 
Studenková mi rozprávala, ako 
hrali v Lučenci a že teraz idú hrať 
do Zvolena. A ja jej vravím, že 
my sme hrali s Vicenovou hrou 
v nemeckom Wiesbadene a teraz 
ideme do Viedne. Vtedy mi Zden-
ka povedala – tak ja tu rozprávam 
o Zvolene a ona Wiesbaden! 
(smiech).

 Čo vám dnes po rokoch a toľ-
kých skúsenostiach s DISK-om 
vyvstáva na povrch? Iné bolo 
hrať pod vedením režisérov 
– klasikov podľa scenára, iné 
zas pod vedením Blaha Uhlára 
a Dušana Vicena, keď sa text 
rodil z témy na javisku, a ten 
sa potom zachytil do vznikajú-
ceho scenára. 
- Nemôžeme zabúdať ani na Mi-
kuláša Fehéra. Boli to tiež výbor-
né hry. Napríklad, keď sme hrali 
Čechovou hru Ivanov. Predstavili 
sme sa ňou na jednej prehliadke. 
Maturovala nám jedna herečka 
a keďže sme oslavovali, tak nám 
inscenácia akosi nevyšla. Potom 
sme hrali druhé predstavenie 
a mali sme veľký úspech. Naši 
kamaráti za nami prišli, že čo sme 
to hrali, že sme to celé prerobili. 
Hovoríme, že nie, len sme to hrali 
tak, ako sa to má hrať. Ďalšia 
úžasná hra Mikuláša Fehéra boli 
Goldoniho Nesmelí zaľúbenci. 
Nezabudnuteľní boli Ochotníci 
Blaha Uhlára. Bola to prvá autor-
ská hra. Na trnavskej prehliadke 
sme nepostúpili, ale Oľga Lichar-
dová presadila, aby na celoslo-
venskú prehliadku išla nielen Se-
nica, ale aj my. Dali nás do jedné-
ho autobusu. Bolo to zaujímavé, 
pretože sme v Spišskej Novej Vsi 
vyhrali. Bola to veľmi ťažká cesta, 
ísť odtiaľ v jednom autobuse po-
razení s víťazmi, najmä keď naši 
chlapci chceli oslavovať (smiech). 
Na to radi spomíname. 
 Režisér Dušan Vicen vytvo-
ril viacero silných inscenácií 
v DISK-u, či už inscenáciu Pot-
kan alebo Padesátka... A s Ge-
niálnou epochou podľa Schulza 
ste precestovali, ako sa povie, 
celý svet. 
- Je to taká zhoda náhod, že sa 
musia stretnúť určití ľudia v jed-
nom čase na jednom mieste, aby 
sa také niečo podarilo. Na festiva-
le v Prahe sme sa stretli s režisé-
rom Diegom Cazabatom z divadla 
Periplo Compania z Buenos Aires. 
Bol unesený naším predstavením 
Geniálnej epochy. Začali chodiť 

pozvania – Caracas, Buenos Ai-
res. My sme sa len smiali, že to 
nemôžeme prijať. A vzápätí prišlo 
pozvanie do Brazílie. Ponúkali, 
že nám zaplatia pobyt, ale cestu 
si musíme hradiť sami. Na polo-
vicu nám prispelo Mesto Trnava 
a rôzne firmy. A druhú polovicu 
plus vreckové sami. V tom čase sa 
robil kasting do jedného zahra-
ničného filmu. Vybrali mňa a ešte 
jednu mladú herečku z nášho 
divadla. Termín nakrúcania sa 
prelínal s termínom zájazdu do 
Brazílie. Mala som to ťažké. Roz-
hodnúť sa, či zarobím na nakrú-
caní, alebo pôjdem hrať divadlo 
a platiť letenku. Režisér mi nechal 
možnosť rozhodnúť sa. Ja som 
si dala otázku, či by ma mrzelo, 
keby sme kvôli niekomu druhému 
nemohli ísť do Brazílie. No jasné, 
že by ma mrzelo. Tak bolo roz-
hodnuté. A mama mi vravela: Ja 
som vedela, že sa rozhodneš pre 
divadlo. 
 Vráťme sa ešte k ére režiséra 
Blaha Uhlára. Vyhovoval vám 
tento spôsob autorského poňa-
tia inscenácie?
- Vtedy bol ojedinelý, ale dnes 
takto ide veľa malých divadiel, 
a aj v Čechách. S Uhlárom to bolo 
také neuvedomené. Napríklad 
sme spolu sedeli a ja som mu 
niečo o sebe hovorila. A on mi na 
druhý deň hovorí – povedz pres-
ne to, čo si mi včera hovorila. Ja 
vravím, že už si nepamätám. A on 
mi to od slova do slova zopako-
val. Potom sme si museli dávať aj 
pozor, čo narozprávame, pretože 
sme sa to neskôr museli aj učiť, 
keď to prešlo do scenára. S Duša-
nom Vicenom to bolo podobné, 
ale neskôr písal aj ako autor. Na-
príklad mi napísal pekný monológ 
v hre Padesátka, kde vychádzal aj 
z nás. Z môjho života – z rozprá-
vania o mojich deťoch, ktoré sú 
moje a nie sú moje, teda o deťoch 
mojich súrodencov. Monológ 
Klobúky by som vedela aj teraz 
celý vyrozprávať. Dušan dal tomu 
dušu, spojil to, čo sa od nás do-
zvedel, s tým autorským. Musím 
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spomenúť aj ďalšie osobnosti, 
o ktorých sa veľmi nehovorí. Na-
príklad, taký Vlado Janček v istom 
období veľmi potiahol naše diva-
dlo, zo Senice tu bol Milan Miku-
la. Možno by si niekto myslel, že 
za tie desaťročia sme v DISK-u už 
mali aj ponorkovú chorobu, ale 
vôbec to tak nebolo. S každým 
novým človekom prichádzala 
nová dimenzia a akoby nová eta-
pa divadla. 
 Je vidieť, že všetky ponuky 
na hranie, aj keď len epizódne, 
beriete vážne. Ako keby to boli 
hlavné roly v divadle. Možno 
preto, lebo sa stále držíte sta-
tusu ochotníckej herečky, si 
ich viete viac vážiť a tešiť sa 
z nich...
- V jeden deň večer mi zavolal 
môj režisér Dušan Vicen, že im 
v divadle SkRAT vypadla jedna 
herečka a o týždeň je premiéra. 
Prehováral ma, že pre mňa by to 
bol aj posun v mojej hereckej ka-
riére, keďže je to už profesionálne 
divadlo. Pamätám si to ako dnes. 
Na druhý deň som „sáčkovala“ 
v práci výplaty a zavolal mi iný 
bratislavský režisér, ktorý me-
dzitým pôsobil v Prahe. Ide vraj 
robiť jeden projekt v činohre SND 
v Bratislave s Marínou Kráľovičo-
vou a že by chcel, aby som v tejto 
inscenácii hrala novinárku. Všetky 
tieto výberové kolá mi padli na 
jeden deň a skôr než ma prijali do 
SkRAT-u, som už bola prijatá do 
národného do spomínanej insce-
nácie. Hralo sa to v starej budove 
v baletnej sále. Bola to inscenácia 
Jána Šimka Orientálny tanec. Bolo 
to veľmi pekné obdobie. V Špa-
činciach som už musela robiť len 
na polovičný pracovný úväzok, 
aby som to všetko stíhala. Keďže 
Marína Kráľovičová je precízny 
človek a príde na minútu presne, 
tak som mala čo robiť, aby som 
stihla vlakom prísť do Bratislavy 
a hneď potom taxíkom do národ-
ného. Bola to krásna skúsenosť. 
Všetci sa mi smiali, že pracujem 
medzi sliepkami a popritom v ná-
rodnom divadle. Ako Trnavčanka 

som si to užívala, aj s tými ká-
vičkami a cigaretou na bratislav-
ských terasách. Do toho mi volala 
režisérka Marta Ferencová, ktorá 
robila absolventský film s Mila-
nom Lasicom a ponúkla mi, či by 
som si nezahrala upratovačku. 
Odpovedala som jej: Tak cez deň 
sliepky a večer Lasica? (smiech) 
O niekoľko týždňov som mala 
zasa telefonát z produkcie seriálu 
Ordinácia v ružovej záhrade, či by 
som si nezahrala bufetárku. Ešte 
mi produkčný hovorí: Ja tu mám 
päťdesiat herečiek a nechápem, 
prečo si vybrali práve vás. Vtedy 
hrali v tejto ordinácii len herci 
z národného divadla a z Astorky. 
 Čím to je, že si režiséri a pro-
dukcie tak rýchlo odovzdávajú 
informáciu, že tam a tam pôso-
bí herečka, ktorá by sa hodila 
do „vašich“ úloh? 
- Spomínaná režisérka Marta 
Ferencová mi povedala, že keď 
pred rokmi videla našu inscená-
ciu v DISK-u Kauza Bvlgakoff od 
Dušana Vicena, že už vtedy si ma 
tipla. Na Slovensku je vraj veľa 
hercov, ale nie sú typy. A zase je 
veľa typov a nie sú herci. Pove-
dala, že som typ aj herec. Takže 
takto si ma vybrala. Možno je 
to aj tým ako vyzerám (smiech). 
Obdivovala som ľudsky aj herecky 
Katarínu Kolníkovú. Mnohí mi 
povedali, že som jej nástupkyňou, 
ale medzitým sa už vyrojilo viac 
nástupkýň Kataríny Kolníkovej 
(smiech)...
 Ako vás prijímali profesio-
nálni herci? Asi pred niekoľ-
kými rokmi nebolo bežné, že 
by aj ochotníci hrali v inscená-
ciách, skôr aj epizódne úlohy 
zverovali profesionálom...
- O každom hercovi by som moh-
la samostatne rozprávať. Naprí-
klad, s Marínou Kráľovičovou sme 
si hneď porozumeli. Viackrát mi 
pripomenula, že si tykáme. A raz 
mi povedala, že: Tebe je hej, ty 
robíš s tými sliepkami, teraz sú 
vajíčka drahé (smiech). Hovorí, 
že ozajstná dáma oslavuje naro-
deniny len do 33 rokov. A potom 

násobky. Takže nechcela oslavo-
vať osemdesiatku. Ale osemde-
siatpäťku už oslavovala, a tam ma 
aj pozvala. Na jej narodeniny som 
bola však odcestovaná. Na pred-
stavenie Leni, kde hrá aj Zdenka 
Studenková, som išla a zagra-
tulovala obom herečkám, teda 
Maríne, ale aj Zdenke k šesťde-
siatke. Vonku mi Marínina dcéra 
povedala: Ale my sme vás čakali. 
Navonok sa to možno nezdá, ale 
takéto chvíle si uchovám na celý 
život. Samostatne by som mohla 
hovoriť o mojom prvom filme 
s Milanom Lasicom. Bola to moja 
prvá skúsenosť s veľkou filmovou 
kamerou na koľajniciach a veľkým 
štábom. Hrala som upratovačku. 
Prvý môj vstup na scénu bol taký, 
že mám zaklopať na dvere, vojsť 
a hovoriť text. Vošla som, zakopla 
som o koľajnicu a zabrblala text. 
Všetko sa muselo opakovať. Po-
tom som išla druhýkrát. Režisérka 
mi pripomenula, že na Lasicu 
nemôžem tak kričať. Ja som od-
povedala: Čo nemôžem? Veď ja sa 
ho bojím. Vtedy akoby Milanovi 
Lasicovi spadla maska z tváre 
a od toho momentu sme išli bez 
chyby. Až pri jednom ďalšom 
obraze mi hovorí, že sa mi smejú 
oči. Tak sme sa začali smiať, až 
sme pokazili klapku (smiech). 
Je to jeden úžasný človek, ale 
asi nosí na sebe akúsi masku 
ochrany, cez ktorú sa treba najprv 
dostať. 
 Ako vnútorne spracúvate 
rozdiely medzi prácou profesi-
onálky a ochotníčky? Vnímate 
vôbec niekde tú hranicu?
- S DISK-om som hrala naprí-
klad aj v divadle SkRAT. Keď 
som skončila v práci v Biogale, 
zavolala mi Iva Jurčová z Divadla 
Pôtoň v Bátovciach, či by som si 
nezahrala v inscenácii Psota rolu 
poštárky. Keďže som už nepraco-
vala v Špačinciach, mohla som to 
prijať. Teraz tam hrám v ich novej 
inscenácii Krajina nepokosených 
lúk. Bátovce sú pri Leviciach, nie-
kedy je to ťažké. Napríklad, ráno 
o siedmej vyrazím z Trnavy, o de-
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Ak máte radi dobrodružné príbe-
hy, možno si aj vy radi pozriete 
príbeh ako z čias knižnej edície 
Stopy. Škótsky spisovateľ, básnik 
a autor cestopisných kníh Robert 
Louis Stevenson ako svoj prvý 
román napísal Ostrov pokladov. 
K jeho legendárnym dielam pat-
rí aj Podivný prípad dr. Jekylla 
a pána Hyda. navyše, cestopisy 
a najmä dobrodružná literatúra je 
zaujímavá pre dospievajúcu mlá-
dež i pre dospelých. Aj preto po 
Ostrove pokladov siahla drama-
turgia Divadla Jána Palárika v Tr-
nave na záver divadelnej sezóny. 
„Chýbala nám v repertoári in-
scenácia, ktorá by bola pre túto 
skupinu divákov. Nemala to byť 
rozprávka pre deti, ale niečo, čo 
by zaujalo nielen mládež, aj do-

spelých. Už dávnejšie sme robili 
pomerne úspešné predstavenie 
800 míľ po Amazonke, tak sme 
si povedali, že vyberieme slávny 

dobrodružný román Ostrov po-
kladov,“ povedal režisér Viktor 
Kollár a pripomenul, že drama-
tizácia Pavla Cmírala je novým 

kultúra

Dobrodružný príbeh opäť na javisku
Robert Louis Stevenson: Ostrov pokladov. Dramatizácia: Pavel Cmíral, preklad a dramaturgia: 
Martin Timko, texty piesní Viktor Kollár, scéna a kostýmy Jaroslav a Miroslav Daubrava, hudba: 
Bystrík a jeho družina, svetelný dizajn: Juraj Jakabčin, pohybová spolupráca: Elena Kolek Spas-
kov, réžia: Viktor Kollár. Účinkujú: Barbora Bazsová, Mária Jedľovská, Tomáš Mosný, Miroslav 
Beňuš, Michal Jánoš, Tomáš Vravník, Martin Križan a ďalší. Premiéra 19. júna 2015 v Divadle 
Jána Palárika. 

Martin Jurčo, foto: djp

siatej doobeda hrám v Bátovciach 
predstavenie pre školy, o druhej 
ma už čaká auto na diaľnici pri 
Zelenči a cestujeme s divadlom 
L+S do Veľkého Krtíša. Takže ve-
čer som bola unavená ako päťde-
siatpäťročná žena (smiech). Dá sa 
to tak povedať, že viac hrám v di-
vadle, ale vnútri som stále poctivá 
amatérka. Dosť sa na mne smejú 
aj kostymérky, že som zvyknutá 
odložiť si kostým, pripraviť ho na 
budúce predstavenie, lebo niekto-
rí mladí herci ako sa vyzlečú, tak 
ho aj nechajú niekde pohodený. 
Ale my sme odchovaní v divadle, 
kde sme si všetko museli pripraviť 
sami, pre nás sú takéto drobnosti 
prirodzené. 
 Aká bola situácia v práci? 
Ako prijímali, že ste herečka 
a často si rovno z práce od-
skočíte na filmový „plac“ či do 
divadla?

- V tej mojej práci som mala 
šťastie na kolegov. Môj najbližší 
kolega Václav Dohnal mi v ži-
vote nepovedal, že nemôžem ísť 
na zájazd alebo hrať divadlo. 
Mala som dobrých šéfov, ktorí 
mi vychádzali v ústrety. Vedeli, 
že sa snažím svoju prácu urobiť 
a nemali problém ma pustiť, 
kde bolo treba. Raz za mnou 
prišiel jeden novinár do kan-
celárie v Biogale a podotkol, že 
– ale tu nie je vidieť, že tu sedí 
nejaká herečka. Odpovedala 
som mu – a čo si myslíte, že tu 
budem mať polepené plagáty 
a fotografie zo zájazdov? Všetci 
moji kolegovia si radi vypočuli 
moje príbehy. Dokonca, po ná-
vrate z Brazílie som priniesla 
pravú brazílsku kávu a alkohol 
Caipirinha a mali sme práve 
bezpečnostné školenie. Organi-
zátori nás chválili, že nikto sa 

takto nikdy nezapájal otázkami 
k téme ako počas môjho návra-
tu z Brazílie (smiech).
 Na začiatku sme spomínali, 
že prvý váš vstup na javisko 
bol spojený s trémou. Ako ste 
ju potom prekonali?
- Na jednom festivale som išla 
veľmi suverénne, ale hranie sa mi 
napriek tomu nedarilo. Myslím, 
že tréma je vždy potrebná. A po-
kora k tomu. Keď sa toto stratí, 
tak to je aj pre herca koniec. Mne 
pomohlo aj to, že popularita so 
mnou veľmi nezatriasla, a to, 
že ma ľudia začali spoznávať až 
pred päťdesiatkou, keď sa vysie-
lala Ordinácia v ružovej záhrade, 
kde som hrala postavu bufetárky 
Várošovej. Vtedy mi bolo aj ľúto 
druhých hercov. Koľko ich je 
úžasných, ale nikto ich nepozná. 
Ak sa slovenský herec neobjaví 
v seriáli, akoby ani nebol. 
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V rámci 47. ročníka Trnavskej 
hudobnej jari 2015 odznela 
v Evanjelickom kostole v Trnave 
svetová premiéra autora Johan-
nesa Schimbrackiusa, ktorý pô-
sobil v Spišskom Podhradí v 17. 
storočí a ktorého hudbu sa po-
darilo oživiť. Zachovávaniu a oži-
vovaniu starej hudby predchádza 
štúdium prameňov a ich digitali-
zácia, vypracovanie transkripcií, 
rekonštruovanie, naštudovanie 
až po koncertné uvedenia. 
O tomto náročnom procese, 
o hudobnom dedičstve našich 
predkov odkrytom po viac ako 
300 rokoch, ale i o inom som sa 
rozprávala s trnavčankou Hanou 
Schlosser.
Týmto rozhovorom zároveň 
uzavrieme jarné strieľanie 
z PRAK-u (Prednášok, Rozhovo-

rov a Koncertov) v DKP Berlineri 
na Pekárskej ulici. Plánujeme 
opäť začať po letných prázdni-
nách v septembri, o programe 
vás budeme informovať. Teší sa 
na vás Romanika.

 Pri zrode zboru Vox Au-
rumque, ktorý si založila, sa 
repertoár skladal z rôznych 
štýlov, v súčasnosti je vykryš-
talizovaný do podoby výlučnej 
orientácie na starú hudbu. 
Popíš, aké to bolo na začiatku 
a čo bolo impulzom k súčasné-
mu smerovaniu zboru. 
- Vox Aurumque vznikol ešte 
v dobe môjho magisterského 
štúdia ako môj diplomový pro-
jekt, pričom fungoval od začiatku 
nezávisle, bez záštity či podpory 
nejakej inštitúcie. Keďže som 

s týmto ansámblom mienila ab-
solvovať aj záverečný diplomový 
koncert, znamenalo to na čas ak-
ceptovať podmienku interpretácie 
vokálnej ansámblovej tvorby rôz-
nych hudobných epoch a štýlov. 
Dramaturgicky bol však repertoár 
postavený tak, že i v skladbách 
autorov mladších období bolo 
cítiť silný vplyv renesančnej 
polyfónie. No a po prezentácii 
tejto dramaturgie na diplomo-
vom koncerte už nič nebránilo 
tomu, aby sa Vox Aurumque plne 

Je to vzrušujúce dobrodružstvo, keď môžete 
vojsť do rajských záhrad polyfónie...
Hana Schlosser, absolventka Fakulty múzických umení Akadémie 
umení v Banskej Bystrici. Po skúsenostiach z odborných stáží 
a podujatí zameraných na interpretáciu starej hudby (Oslo, Barce-
lona, Centre de Musique Baroque de Versailles) založila vokálny 
ensemble zameraný na interpretáciu renesančnej hudby, Vox Au-
rumque (Trnava, 2010) a profiluje sa ako interpretka autochtónnej 
hudobnej tvorby 16. – 17. storočia z územia dnešného Slovenska. 
V rámci svojho zamerania sa venuje transkripciám dobových hu-
dobných zápisov a rekonštrukcii skladieb.

Ika Kraicová

spracovaním známeho diela. 
Hlavným hrdinom románu i in-
scenácie je mladý muž Jim Haw-
kins. Zistí, že muž, ktorý zomrel 
v hostinci jeho matky, je starý 
kormidelník Bill Bones, ktorý 
svojim bývalým druhom ukradol 
mapu Ostrova kostlivcov. A tam je 
zakopaný poklad slávneho pirát-
skeho kapitána Flinta. Jim nájde 
mapu medzi vecami mŕtveho 
a ukáže ju zemanovi Trelawneyovi 
a lekárovi Liveseyovi. Oba muži 
potom zorganizujú námornú 
výpravu na lodi Hispaniola za 
pokladom, na ktorú sa vydá aj 
Jim ako stevard a plavčík. Tak sa 

začína príbeh Ostrova pokladov, 
samozrejme, v rôznych úpravách 
už čiastočne zmenený a upra-
vený. Veď vyšiel u nás v minu-
losti v takmer dvadsiatke vydaní 
a v rôznych prekladoch. 
Filmová adaptácia románu vznik-
la v Amerike už v roku 1934 
a postupne v každom desaťročí 
vznikalo jedno uvedenie za dru-
hým. Naposledy v roku 2007 
ako anglicko-francúzsko-ma-
ďarský film Alaina Berberiana. 
Vlastnou mierou interpretácie sa 
netají ani režisér Viktor Kollár. 
„Je tam istá miera parodickosti, 
ktorú nenájdeme v románovej 

predlohe. V tomto sme si dielo 
interpretovali po svojom. Snažili 
sme sa ísť hravou formou: Do 
akej miery to prejde, to musí 
posúdiť divák. Pre mňa bolo za-
ujímavou a atraktívnou otázkou 
najmä ako preniesť románový 
svet na javisko prostredníctvom 
elementárnej hravosti, ale aj ako 
vytvoriť dobrodružné strhujúce 
kaskády a zmeny,“ hovorí Viktor 
Kollár a pripomína, že inscenáciu 
si vychutnávajú aj herci, pre kto-
rých je uvedenie takéhoto titulu 
príjemným návratom do chlap-
čenských čias čítania napínavých 
dobrodružných románov.  
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venoval štúdiu a interpretácii 
„starej hudby“. Ešte v tom istom 
roku sme pripravili slovenskú 
premiéru omše Mass for Five 
Voices anglického neskoro rene-
sančného autora Williama Byrda. 
Popri štúdiu a koncertnom uvá-
dzaní diel európskych majstrov 
(Monteverdi, Tallis, De Wert, 
Gabrieli...) však vo mne stále 
rezonovala myšlienka venovať sa 
interpretácii autorskej historickej 
hudobnej tvorby z nášho územia. 
V spolupráci s hudobným skla-
dateľom, špecialistom v oblasti 
rekonštrukcie – či rekonštitúcie 
historickej hudobnej tvorby, prof. 
Egonom Krákom sa zrodila myš-
lienka prezentácie jeho dobových 
úprav Duchovných piesní Jána 
Silvána, trnavského rodáka (1493 
– 1573). Premiéra v trnavskej Ba-
zilike sv. Mikuláša (marec 2012) 
mala veľký úspech, čo bolo záro-
veň impulzom k ďalšej profilácii, 
k štúdiu tentoraz omnoho nároč-
nejšej, fenomenálnej duchovnej 
protestantskej hudby autorov 17. 
stor. zo Spiša a Šariša. Súviselo 
to opäť i s mojím ďalším štú-
diom. Dnes má Vox Aurumque 
za sebou už druhú svetovú pre-
miéru predmetnej hudobnej tvor-
by, a ja čerstvý doktorát v téme 
interpretácie tejto hudby.
 Súvisí tvoja túžba veno-
vať sa interpretácii autorskej 
historickej hudobnej tvorby 
z nášho územia s tvojou mi-
nulosťou? Kam siahajú tvoje 
korene?
- Nemecko, Spiš, Sedmohrad-
sko... To, že som sa narodila 
v Trnave, je vlastne náhoda 
(úsmev). Práve i štúdium spiš-
skej protestantskej duchovnej 
hudby 17. storočia ma priviedlo 
k bližším informáciám o mojich 
predkoch z významných spiš-
ských šľachtických rodov. Kruh 
sa uzavrel pri objavení informá-
cie týkajúcej sa mojich predkov 
z rodu Von Pfannschmiedt, ktorí 
ako nemeckí „hostia“ v Levoči 
od polovice 17. storočia nielen-

že sami boli svedkami vzniku 
a prekvitania spišskej hudobnej 
tvorby, ale s najväčšou pravdepo-
dobnosťou túto hudbu aj inter-
pretovali, a navyše, objednáva-
ním a uchovávaním hudobných 
zápisov, najmä v dobe čoraz 
väčšmi silnejúcej protireformácie, 
sa zaslúžili o jej zachovanie. Tým 
sa upevnila moja snaha – životné 
poslanie zachovávať a oživovať 
túto hudbu.
 Čerpáš z levočských archív-
nych prameňov. Čo si táto prá-
ca vyžaduje a čo ti prináša?
- Levočská zbierka hudobnín 
ako jedna z najvýznamnejších 
hudobno-historických pamiatok 
v Knižnici Evanjelického cir-
kevného zboru a. v. v Levoči je 
vzácnym prameňom historickej 
hudobnej tvorby takého význa-
mu, ktorý presahuje hranice 
našej proveniencie. Predstavuje 
jedinečnú ukážku európskej hu-
dobnej tvorby 16. – 17. storočia 
a jej najvýznamnejších autorov 
(Lasso, Palestrina, Marenzio, 
Gabrieli...), a je zároveň do-
kladom vyspelosti hudobníkov 
a hudobných telies, ktoré pô-
sobili v jednotlivých mestách 
Spiša koncom 16. a v 17. storočí. 
V zbierke je vo veľkej miere za-
stúpená aj tvorba nemeckých 
protestantských autorov (Schütz, 
Schein, Scheidt, Vulpius, Gesius, 
H. Praetorius...), českého autora 
Demantia, ako i tvorba sliezskych 
autorov (Matthäus Apelles von 
Löwenstern), čo je pochopiteľné 
z pohľadu historicko-spoločen-
ských súvislostí tej doby, kedy 
nemusíme zdôrazňovať celé 
stáročia pretrvávajúce kultúr-
ne a konfesionálne prepojenie 
Spiša s Nemeckom, Sliezskom 
a Sedmohradskom. Čo však 
spomínanú zbierku pre nás robí 
pokladom, je práve prítomnosť 
hudobných diel domácich au-
torov, ktoré boli komponované 
a interpretované na území Spiša 
v období od začiatku 17. storočia 
po sedemdesiate roky 17. storo-

čia – Thomasa Goslera, Georga 
Wirsingera, Johanna Schimbrac-
kia, Samuela Marckfelnera.
Originálne rukopisy autorov 
spišskej / šarišskej protestantskej 
duchovnej hudby sa dejinnými 
okolnosťami navždy stratili. Časť 
tvorby však zásluhou Samuela 
Marckfelnera a ďalších, ano-
nymných zapisovateľov pretrvala 
dodnes vo forme tabulatúrnych 
zápisov. Pre čitateľnosť očami 
dnešného interpreta je nevy-
hnutné skladby v tabulatúrnom 
zápise preniesť do podoby mo-
derných viachlasných partitúr, 
často s potrebou rekonštrukcie 
jednotlivých hudobných – a naj-
mä textových fráz. Samotný 
hudobný zápis je realizovaný vo 
forme tzv. novej nemeckej „Am-
merbachovej“ organovej tabula-
túry, čo bol dômyselný technický 
vynález dokonale prehľadného 
a úsporného zápisu z invencie 
Eliasa Nicolausa Ammerbacha, 
organistu v chráme sv. Thomasa 
v Lipsku. Vďaka tejto technike 
zapisovania hudby sa partitúra 
s niekoľkými desiatkami strán 
skomprimovala na plochu nie-
koľkých dvojstránok. Takáto 
forma zápisu vyhovovala najmä 
„chorleiterom“ a organistom pre 
svoju prehľadnosť. Nemohla slú-
žiť spevákom, resp. inštrumen-
talistom, práve pre svoju prílišnú 
strohosť. Na to, aby interpret 
v takejto forme zapísanú skladbu 
mohol bez problémov prečítať, 
je potrebná transkripcia. Nielen 
preto, že tabulatúrnemu zápi-
su chýba akékoľvek zobrazenie 
klenutia melodickej frázy, teda 
akýsi optický faktor, závažným 
problémom v týchto zápisoch je 
text. Niekedy sa text alebo jeho 
časť uvádza hneď za názvom 
skladby, bez ďalšieho rozpísania 
v priebehu skladby. V niektorých 
prípadoch je text rozpísaný len 
orientačne, a v niektorých prípa-
doch sa text neuvádza vôbec.
Na začiatku procesu transkripcie 
treba s použitím istého logického 
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kľúča prepísať grafické zápisy 
jednotlivých hlasov do jednot-
livých notových osnov, pričom 
treba určiť tónorod, prípadné 
predznamenanie, rytmus, hlaso-
vé obsadenie. Ak máme šťastie 
a zápis je dobre čitateľný, bez 
známok „ohlodania“ zubom 
času, a transkripcia nôt, hoci 
ako veľmi zdĺhavý proces, je pri 
konci, prichádza asi najťažšia 
časť celého procesu, a to dosá-
dzanie textu. Transkribátor musí 
mať dostatočnú skúsenosť s in-
terpretáciou vokálnej polyfónie, 
aby dokázal vystihnúť jednotlivé 
melodicko-textové frázy a do-
sadiť text v súlade s dobovou 
estetikou.
Je to náročná práca, no zároveň 
vzrušujúce dobrodružstvo, keď 
cez husto popísanú stránku stro-
hých grafických znakov v jednom 
okamihu vojdete do rajských 
záhrad polyfónie...
 Zbor Vox Aurumque pod 
tvojim vedením nahral album 
Musica Scepusii – Thesaurus 
Noster. Podarilo sa dostať na 
nahrávku autenticitu a nála-
du dobovej hudby? Využívaš 
moderné prvky v hudobnom 
jazyku, alebo sa striktne držíš 
starých prameňov?
- Album Musica Scepusii – The-
saurus Noster predstavuje dra-
maturgiu prvej premiéry spišskej 
protestantskej duchovnej hudby 
17. stor. v podaní Vox Aurumque. 
Nahrávka tohto CD bola vlastne 
vyvrcholením rovnomenného 
interpretačného projektu, v rámci 
ktorého sme predmetnú hudbu 
koncertne i liturgicky uviedli vo 
viacerých mestách na Slovensku. 
Interpretačný projekt bol drama-
turgicky zostavovaný ako výber 
výnimočných skladieb z Levoč-
skej zbierky hudobnín – z tvorby 
domácich autorov v nej obsiah-
nutej. Jediné dve zachované diela 
Thomasa Goslera Du hast mir 
das Herz genommen (šesťhlas) 
a Ist Gott für vns, wer mag wie-
der vns seyn (osemhlasný dvoj-

zbor), jediné dve zachované diela 
Georga Wirsingera, štvorhlasná 
skladba menšieho rozsahu 
a náročnosti Tulerunt Dominum 
meum a jeho závažnejšie dielo 
Missa à 6 ako i jedna šesťhlasná 
skladba Johanna Schimbrackia 
Da Jesus an dem Kreuze stundt, 
ktorá je v rámci celej jeho známej 
tvorby výnimočná hlasovým ob-
sadením i štýlovým spracovaním. 
Uvedený výber skladieb ako bo-
nus doplnil osemhlasný dvojzbor 
Zachariasa Zarewutia O Jesu mi 
dulcissime. Dielo týchto autorov 
môžeme súhrnne charakterizovať 
ako veľmi vyspelé, kompozične 
i výrazovo bohaté kompozície 
vystavané na základoch vrchol-
nej až neskorej renesančnej 
európskej tvorby. V rôznorodosti 
vplyvov (nemecká protestantská 
hudba, benátska polychória, ma-
nierizmus i prvky nastupujúceho 
ranobarokového štýlu) sú kom-
pozície ukážkou originality spiš-
ských autorov a predstavujú die-
la s veľkou duchovnou hĺbkou. 
S veľmi dômyselným autorským 
využitím dobových kompozič-
ných postupov, v duchu dobovej 
estetiky nás táto hudba prenesie 
cez zvukomalebné stvárnenie 
liturgického textu, prekypujúce 
hudobno-rétorickými figúrami 
a symbolmi, z tichého rozjíma-
nia, či skromnej pokornej modlit-
by až po extatický výkrik pri no-
hách Ukrižovaného... Interpretá-
cia tejto hudby si vyžaduje nielen 
zvládnutie základných podmie-
nok, teda bezpečnú intonáciu, 
správnu spevácku techniku, no 
predovšetkým veľkú emociona-
litu vo výraze. Tú sa, myslím, 
podarilo dosiahnuť. S tým súvisí 
i odpoveď na tvoju druhú otáz-
ku – ktorá by sa vlastne nemala 
pohybovať medzi „modernosťou“ 
versus „dobovosťou“ hudobného 
jazyka, ale skúmať „nadčasovosť“ 
interpretácie. Tá sa dá dosiah-
nuť jedine spojením poučenej 
interpretácie v zmysle poznania 
dobových ideálov a maximálnej 

miery pochopenia skladateľovho 
zámeru.
 Ako sa dá skĺbiť náročnosť 
tvojej profesionálnej činnosti 
s materskými povinnosťami?
- Treba mať ideálne dieťa 
(úsmev). Na jednej strane mi 
moja profesia dáva určitú voľ-
nosť v organizovaní pracovného 
času tak, aby som sa mohla čo 
najviac venovať dcére, na druhej 
strane Julianna Sophia Ester je 
nesmierne vnímavé a hudobné 
dieťa, zvyknuté na neustály kon-
takt so zbormi, spevákmi. Zvláda 
koncerty, dokonca i turné po 
Slovensku, moje študijno-pra-
covné cesty – banskobystrická 
Akadémia umení by ju v jej jede-
nástich mesiacoch mohla meno-
vať maskotom školy. Musím však 
povedať, že, samozrejme, veľa mi 
pomáha manžel, a ak treba, tak 
i moji rodičia.
 Aké projekty chystáš v blíz-
kej budúcnosti?
- Po nedávnej premiére (máj 
2015) a popri ďalšom koncert-
nom uvádzaní druhého interpre-
tačného projektu s názvom Jo-
hannes Schimbrackius Organista 
Waralii, teda autorskej drama-
turgie jedného zo spišských pro-
testantských autorov 17. storočia, 
spišsko-podhradského organistu 
a skladateľa Johanna Schim-
brackia, a následnej nahrávke 
CD s touto hudbou na jeseň 
2015 by som sa rada vrátila k už 
spomínaným Duchovným pies-
ňam Jána Silvána, tiež s víziou 
nahrávky CD. Čo sa týka ďalších 
možností interpretácie spišskej 
duchovnej hudby 17. storočia, 
systémovo pripravujem novú 
dramaturgiu, autorský koncert 
z tvorby Samuela Marckfelnera, 
levočského organistu a sklada-
teľa.
 Ďakujem za rozhovor a že-
lám veľa úspechov. 
Aktivity Hany Schlosser a zboru 
Vox Aurumque môžeme sledo-
vať aj na www.facebook.com/
Voxaurumque 
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Manželia Kubinskí sa vrátili do 
Trnavy po dvadsiatich rokoch. 
V roku 1995 ich kurátorka Jana 
Geržová pozvala do jednej čas-
ti svojho seriálu Umenie aury. 
„Tesne po škole sme urobili prvý 
náš spoločný multimediálny 
projekt aj s hudobníkmi a archi-
tektmi. Jana Geržová ho videla 
práve vtedy, keď pripravovala 
spomínaný cyklus. Oslovila nás, 
či by sme neurobili projekt pre 
synagógu. Doslova sme vtedy 
synagógu zaplavili. Urobili sme 
nádrž, v spodnej časti bazén a v 
ženskej časti na poschodí sírnu 
nádobu. Hologramy sme premie-
tali na čistú stenu. Hudobnú časť 
k tomuto nášmu projektu pri-
pravila hudobná skladateľka Iris 
Szeghy,“ hovorí Bohuš Kubinský 
o ich významnom projekte z 90. 
rokov, na ktorý sa pamätajú aj 
Trnavčania. 
Pripomenúť si ho môžeme aj 
na aktuálnej výstave. V jednej 
časti expozície je dielo z tejto 
inštalácie, ale aj videofilm ako 
predstavenie projektu spred 
dvadsiatich rokov. „Minulý rok 
sme sa dohodli s Oravskou galé-
riou v Dolnom Kubíne, že pripra-
víme výstavu – premiérovú tam, 
a reinštalovanú u nás v Trnave. 
V jej rámci sme chceli zmapovať 
25 rokov aktívnej výtvarnej práce 
manželov Kubinských,“ hovorí 
kurátor výstavy Roman Popelár. 
„Snažili sme sa expozíciu rozdeliť 
do piatich samostatných blokov. 
V prvej sa otvoria všetky témy 
a problémy, druhá miestnosť 
je meditatívna, lyrická a nežná, 

tretia je akýmsi kabinetom a de-
pozitom. Je to zámer nejakým 
spôsobom zhodnotiť myšlienky 
uplynulých dekád. Štvrtá miest-
nosť je odvolanie sa na Trnavu 
a návrat do roku 1995 a piata je 
informačná – nájdeme tam videá 
o umelcoch a ich profily,“ dopĺňa 
kurátor. 
Manželia Kubinskí sa v deväťde-
siatych rokoch zamerali najmä na 
intermediálne projekty. Spomí-
naný bazén v trnavskej synagóge 
bol len jedným z nich a mal v 
roku výročia ukončenia druhej 
svetovej vojny odkazovať na ho-
lokaust. Podobné projekty uviedli 
aj v At Home Gallery synagóge 
v Šamoríne alebo v Kaplnke sv. 
Jána v Bratislave. „Projekt Znenie 
ticha bol reflexiou a symbolickým 
vyjadrením vďaky za narodenie 
staršieho syna Tadeáša a projekt 
Hall akustickou formou reagoval 
na pohyb. Snímače ozvučovali 

sklenené banky ako symboly 
duše. Tie boli pevne ukotvené v 
masívnom betóne,“ vysvetľuje 
kurátor Roman Popelár. 
Za svoje spoločné aj individuálne 
výstavy boli manželia Kubin-
skí ešte v roku 1998 prizvaní k 
účasti na prestížnom granto-
vom programe Pollock-Krasner 
v New Yorku. Bohuš Kubinský 
bol navyše v rokoch 1996 a 2000 
finalistom Ceny Mladý výtvarník 
roka a TONAL (dnes Cena Oskára 
Čepana). Monika získala v roku 
1992 ocenenie na medzinárod-
nom sympóziu v talianskej Car-
rare (1. miesto za maľbu). Popri 
výstavnej činnosti sa roky venujú 
realizáciám v architektúre a vo 
verejnom priestore. Za všetky 
spomeňme monumentálne vitrá-
že pre kostol v Radôstke (1998), 
monumentálne spekané sklá vo 
vitrážach pre kostol v Lozorne 
(2005), fontánu Príbeh prameňov 

Letný meditatívny rozhovor manželov Kubinských 
Galéria Jána Koniarka v hlavných výstavných priestoroch (Synagóga – Centrum súčasného ume-
nia je až do zimných mesiacov v rekonštrukcii) predstavuje až do 16. augusta tvorbu manželov 
Moniky a Bohuša Kubinských. Sú to výtvarní umelci strednej generácie, ktorí vystavujú diela svo-
jich doterajších viac ako dvadsaťpäťročných aktivít. Monika Kubinská je predovšetkým klasická 
maliarka a reštaurátorka a Bohuš Kubinský sochár a autor rôznych postkonceptuálnych projek-
tov. Ich výstava Imagine s podtitulom Prierez tvorbou 1992 – 2015 predstavuje príjemné komuni-
katívne umenie súčasnosti vhodné nielen pre odbornú verejnosť, ale aj pre letných návštevníkov 
výstavných priestorov.

Text a foto Martin Jurčo
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Grafika, maľba ale aj monu-
mentálna tvorba ako súčasť 
architektúry. Všetky tieto tri 
prístupy mu umožňovali vy-
jadriť sa tvorivo vždy inak a aj 
v inom materiáli. V grafike 
expresívnou líniou kompono-
val figurálne výjavy, vo verej-
nom priestore naopak sme-
roval k hľadaniu konštrukcie 
čistého geometrického jazyka. 
Jeho diela nájdeme dodnes 
v rôznych budovách v našom 
meste, hoci časť z nich je už 
v nenávratne aj pre necitlivé 
zaobchádzanie majiteľov pri 
rekonštrukciách. Ich autor 
Július Bartek (*19. jún 1930 
Nové Mesto nad Váhom – 29. 
september 2004 Trnava) začal 
naše mesto objavovať postup-
ne, až sa stalo aj jeho život-
ným a tvorivým priestorom.

Od útleho veku, ktorý trávil 
v Seredi, vedel vizuálne vnemy 
prenášať na papier, potom ako 
mladý fotograf po štúdiu na od-
bornej škole v Nitre svoje oko 
vymenil za objektív fotoaparátu. 
Neskôr študoval na Vysokej ško-
le výtvarných umení v Bratislave 
na odbore grafika u profesora 
Vincenta Hložníka. V rokoch 

1957 – 71 viedol aj výtvarný krú-
žok pri Spoločnom závodnom 
klube Niklovej huty v Seredi. Do 
Trnavy sa Július Bartek dostal po 
skončení štúdií. Ako dnes spo-
mína jeho dcéra Ingrid, v Trnave 
si s priateľom Jozefom Dókom 
našli spoločný ateliér. Definitív-
ne sa do nášho mesta presťa-
hoval v roku 1964. Vtedy už mal 
za sebou dve ocenenia v súťaži 
za rozsiahlu prácu (s Jozefom 
Dókom), a to za vitráž do novo 
zrekonštruovaného Krajského 
divadla v Trnave (realizácia 1959 

– 60, štyri katedrálne sklá a tri 
fresky secco). 
„Najprv dostali ateliér pri malom 
parku pri knižnici, ale onedl-
ho sa presunuli do ateliéru na 
najvyššom poschodí obytného 
domu na Hospodárskej ulici. 
Tvorba monumentálnych diel 
bola pre otcove umelecké aktivity 
dominujúca, ale v súkromí sa 
cítil stále grafikom a maliarom. 
Ešte ako absolvent vysokej školy 
vyhľadával redakcie a vydava-
teľstvá, v niektorých z nich sa 
mu podarilo nájsť si prácu ako 

Diela Júliusa Barteka sa stali súčasťou 
Trnavy, niektoré však už definitívne zmizli

Martin Jurčo, foto archív I.B.

v Piešťanoch (2009), z ďalších 
projektov ochranný kameň viníc 
pre vinársku spoločnosť alebo 
svetelný objekt Sky pre centrálu 
jednej z bánk. 
Nás zaujímalo napríklad aj to, ako 
sa manželia Kubinskí vo svojej 
tvorbe dopĺňajú. Jednu z odpo-
vedí nám dali ich diela, ktoré sa v 
Kopplovej vile vynímajú ako jeden 
celok. Preto treba lepšie pozerať 
na popisy a všímať si, ktoré dielo 
je od ktorého autora – niekedy 
nájdeme veľa spoločných prv-
kov. Podobnú súhru sme mohli 

vidieť v trošku inom type tvorby 
pred desiatkami rokov napríklad 
u manželov Michala Jakabčica 
a Viery Žilinčanovej. V prípade 
manželov Kubinských sa logicky 
tvorba Bohuša viac prenáša do 
trojrozmerných objektov. Svojej 
manželke navrhol a vytvoril časť 
závesného systému na diela men-
ších rozmerov, ktoré nájdeme v 
tretej miestnosti Kopplovej vily. 
„Učím aj mladých architektov, 
takže blízko máme aj k dizajnu. 
Niekedy riešim aj tie funkčnejšie 
veci, tak mi akoby uniká esencia 

umenia, a vtedy ma Monika stop-
ne. Niekedy jedna poznámka robí 
viacej, ako keby sme robili priamo 
spoločné dielo,“ hovorí Bohuš 
Kubinský. 
Jeho manželka Monika ho dopĺňa: 
„Toto je po dlhých rokoch naše 
stretnutie s priaznivcami ume-
nia. Na desať rokov sme prestali 
vystavovať, venovali sme sa inej 
umeleckej práci a teraz sme sa k 
tomu akoby vrátili. Vraciame sa 
teda do tých miest, kde sme začí-
nali, teraz vystavujeme v Trnave, 
Šamoríne a v Dolnom Kubíne.“ 
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ilustrátor. K tomuto začínajúce-
mu obdobiu možno priradiť na-
príklad knihu Abeceda pre ne-
počujúce deti, rôzne kuchárske 
knihy, príručky alebo ilustrácie 
so sociálnou tematikou v knihe 
Pole neorané, kde sa najviac pre-
javil vplyv jeho učiteľa Hložníka,“ 
hovorí Ingrid Barteková. Zároveň 
si spomína, že diela v archi-
tektúre a vo verejnom priestore 
vznikali pod autorskou znač-
kou Bartek – Dóka alebo Dóka 
– Bartek ako výraz priateľstva 
a spoločnej tvorby. „I keď každý 
z nich bol iný, líšili sa menta-
litou, osobnostným založením 
aj umeleckými schopnosťami. 
Možno práve svojou odlišnos-
ťou až protikladom sa výborne 
dopĺňali. Otec rád skúmal nové 
techniky a technológie, vlastnosti 
materiálov, ako na seba pôsobia, 
reagujú, či nechávajú vyznieť 
myšlienke alebo samotnému 
materiálu,“ spomína jeho dcéra 
Ingrid Barteková, kunsthistorička, 
ktorá pôsobila vo vedúcej pozí-
cii na umeleckej škole dizajnu 
v Bratislave. Syna Júliusa mnohí 
poznajú aj ako odborníka v od-
delení pre nevidomých v Knižnici 
Juraja Fándlyho. 
Július Bartek a Jozef Dóka usku-
točnili viacero študijných ciest 
nielen u nás v Československu, 
no najmä v južnej a západnej 
Európe. Aj tam prišli na mnohé 
nevšedné druhy kombinácií ma-
teriálov v architektúre. Od 60. 
rokov sa obaja autori inšpirovali 
modernými prúdmi tej doby 
a začali sa odkláňať v tvorbe od 
figuratívnych východísk. K pred-
metnému zobrazeniu v maľbe sa 
potom vrátili po viac ako desia-
tich rokoch. Spolu za desiatky 
rokov vytvorili vyše sto rôznych 
realizácií v architektúre. Nielen 
v Trnave, ale aj v Poprade, Du-
najskej Strede, Lučenci, Žiline, 
Galante, Piešťanoch, Hlohovci 
a inde. 
Pristavme sa pri niektorých die-
lach, ktoré realizovali v našom 

meste. Boli to napríklad omietky 
na fasáde budovy Pozemných 
stavieb a mreža s vitrážou vo 
vnútri budovy, mramorová mo-
zaika v budove Okresnej pro-
kuratúry, mozaika na fasáde 
kina Hviezda a svetelný objekt 
v priestoroch kina, hliníkové 
reliéfy na Dome kultúry. „Ich 
spoločná práca sa zavŕšila najmä 
pri výstavbe starej pešej zóny. Na 
tomto projekte spolupracovala 
dvojica Bartek – Dóka s hlavnými 
architektmi tohto projektu J. Da-
nákom, D. Dókom a D. Kmetym. 
Funkčné betónové prvky kombi-
nované s nerezom sa tak mohli 
stať koncentrovaným výrazom 
ponímania architektúry a verej-
ného priestoru, spojenia človeka 
a umenia,“ napísala Ingrid Barte-
ková v bulletine k výstave pri prí-
ležitosti otcovej sedemdesiatky, 
ktorá sa konala v jeho rodnom 
Novom Meste nad Váhom. 
Možno viacerí Trnavčania spája-
jú tieto diela s využitím spomí-
naných budov v minulom reži-
me (budovy štátneho aparátu 
a administratívy a kultúrne inšti-
túcie), no ako potvrdzuje dcéra 
Júliusa Barteka, vždy až po ča-
sovom odstupe dokáže aj laická 
verejnosť spoznať skutočnú 
hodnotu diel bez takýchto ne-
zmyselných konotácií. A preto ju 
dnes mrzí, že niektoré tieto diela 
boli zlikvidované bez toho, aby 
sa k slovu dostalo autorské prá-
vo samotného autora alebo jeho 
dediča. „Trnavčania si možno 
všimnú otcove dielo pri vstupe 
do kina Hviezda. Aj v interiéri sa 
nachádza jedno umelecké dielo 
v tvare kosoštvorca, do ktorého 
sú zasadené priesvitné, svetlo 
prepúšťajúce identické tvary. 
Lebo film, to je svetlo a pohyb, 
skutočný i virtuálny. Teraz je 
zakryté akousi ohyzdnou želez-
nou konštrukciou, na ktorej je 
nalepený nejaký plagát. Aspoň 
že vo foyeri železničnej stanice 
nechal investor stavby vynik-
núť kompozícii otcovho diela 

technikou fresco-secco zhodne 
s príbuzne farebnými prvkami 
v rekonštruovanej budove. Asi 
tak si predstavujem spojenie 
architektúry a umeleckého diela, 
ktoré je jeho súčasťou,“ hovorí 
Ingrid Barteková a dodáva, ako 
otec so smútkom a hnevom sle-
doval likvidáciu svojich diel. „Bol 
sklamaný ignorantským prístu-
pom zo strany tých, čo o tom 
rozhodovali, bez ohľadu na 
legislatívu týkajúcu sa autorské-
ho zákona. Spomeniem naprí-
klad diela v budovách okresnej 
prokuratúry alebo Pozemných 
stavieb – tie sú už v nenávratne. 
Zmizli pri ich rekonštrukcii. Po-
dobná situácia hrozí napríklad aj 
umeleckému dielu na priečelí bu-
dovy Okresného úradu v Trnave. 
Niektorí investori dielo zlikvidujú, 
iní navrhujú takzvaný redizajn, 
hoci ide o originálne umelecké 
dielo. Je pravda, že tieto stavby 
boli technologicky a stavebne 
zastarané. Najčastejšie však ide 
investor ľahšou cestou – pristu-
puje k demolácii, je to lacnejšie, 
než by mal vypracovať spolu 
s odborníkmi plán na záchranu 
diela vrátane rekonštruovanej 
budovy. Obdobnú situáciu ako 
dedičia riešime v Základnej škole 
vo Vrbovom.“ 
Július Bartek mal v Trnave nie-
koľko výstav. Prvá sa uskutoč-
nila ešte v roku 1962 v divadle 
v rámci Okresnej pobočky Zväzu 
slovenských výtvarných umelcov, 
podobne aj v rokoch 1972, 1980 
a 1983. Výrazná bola výstava 
Trnavská päťka v roku 1998, kde 
sa Július Bartek predstavil aj so 
svojimi kolegami – trnavskými 
autormi. Naposledy sa predstavil 
v roku 2000 v rámci kolektívnej 
výstavy k 10. výročiu Združenia 
výtvarných umelcov západného 
Slovenska. Za života dostal via-
cero domácich i medzinárodných 
ocenení. Posledným z nich v ro-
ku 2000 bolo ocenenie z Minis-
terstva kultúry za jeho celoživot-
nú tvorbu.  
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Radovan Urban (*21. 5. 1987, 
Trnava) je posadnutý športom. 
Spočiatku sa na štyri sezóny 
upísal karate. Potom to jeden 
majstrovský ročník skúšal s kla-
sickou futbalovou loptou. Od 
roku 2006 si už brúsil ostrohy 
v americkom futbale. Najskôr 
s ním koketoval na klubovej 
úrovni v Bratislave. Zo slo-
venskej metropoly na Dunaji 
presťahoval novú záľubu v ne-
všednom hráčskom výstroji do 
rodného mesta. V novembri 
2007 sa totiž stal krstným otcom 
KAF Trnava Bulldogs. O ďalších 
sedem sezón dal avízo ohľadne 
lakrosu, prastarej indiánskej hry. 
Klub pomenoval Trnava Sabers. 
Tento rok priviedol zeleno-čier-
ne šable na scénu Slovenskej 
lakrosovej ligy. Jeho tím sa zatiaľ 
viac-menej zoznamuje s týmto 
odvetvím. Tiež ho predstavil 
trnavskému publiku. Stalo sa tak 
pri piatom ligovom kole 2015. 

Areál na Lokomotíve patril trom 
súbojom. Aj úvodnému stretnu-
tiu Trnava – Skalica (2:7). 
„Hra s palicami zvanými lakrosky 
sa v zahraničí teší širokej obľube. 
Tiež aktívne oslovila hráčov NHL 
v ich mimosezónnom období. 
Lakros sa už zopárkrát dostal 
i do programu olympijských 

hier,“ ozrejmil Urban, 28-ročný 
hráč a manažér trnavského cel-
ku. Športový klub lakrosu Trnava 
Sabers je teda zatiaľ iba v začiat-
koch. Mužskú zostavu tvorí tri-
násť hráčov: Peter Kubán, Patrik 
Duraj, Marek Kubovič, Richard 
Bobek, Lukáš Kremser, Radovan 
Urban, Marián Trenčiansky, Igor 

Prastará indiánska hra viackrát ukážkovo dostala priestor na olympiáde a do súťažnej podoby 
privábila aj hviezdne postavy slávnej NHL

Jaroslav Lieskovský, foto: Kristína Salczerová

Lakros má v Trnave zelenú od vlaňajška

Svedectvom dynamickej hry zvanej lakros je aj snímka z ligového stretnutia Trnava 
– Skalica.

Výstavná miestnosť – Galéria Trnavskej arcidiecézy opäť otvá-
ra svoje brány návštevníkom. Pri príležitosti Roku zasväteného 
života bude v nej od 24. júna do 31. augusta 2015 výstava viac 
ako päťdesiatich rehoľných odevov z celého Slovenska.

Mgr. Adrián Lančarič, kurátor výstavy

Rehoľné rúcho – súčasť zasväteného života

Cieľom organizátorov výstavy 
Rehoľné rúcho – súčasť zasväte-
ného života je priblížiť verejnosti 
ženské aj mužské rehoľné komu-
nity na Slovensku, ktoré zasvätili 
svoj život Bohu. Súčasťou ich 
života je rehoľné rúcho, ktoré ich 
sprevádza po všetky dni a zároveň 
rozlišuje od ostatných rehoľných 
spoločenstiev. Rozmanitosť týchto 
komunít nespočíva len v odeve, 
ale najmä v ich poslaní, charizme 
a spiritualite. Návštevníci výstavy 
sa môžu oboznámiť s množstvom 

spoločenstiev, ktoré sa okrem 
duchovnej a kontemplatívnej 
činnosti venujú aj vzdelávaniu 
mládeže, sociálnej, zdravotníckej, 
charitatívnej a opatrovateľskej 
činnosti. V neposlednom rade 
ponúka výstava možnosť zastaviť 
a zamyslieť sa nad ľuďmi, ktorí 
svoj život obetovali Bohu, pomoci 
blížnym, núdznym a trpiacim.
Vstup do výstavných priestorov je 
z ulice M. Schneidera Trnavského 
každý deň okrem pondelka od 
11.00 do 18.00 h. 
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Pôvodne išlo o futbalový turnaj 
policajtov. Pozvania naň chodili 
na adresy tímov z partnerských 
miest. Zakladatelia podujatia, pod 
vedením náčelníka trnavskej MsP 
Igora Kelešiho a jeho najbližších 
kolegov Jozefa Tyka, Pavla Boďu či 
Milana Hornáčka, premiérovo tak 
učinili na jar 1992. Víťazný celok 
si vtedy odniesol putovný pohár 
primátora mesta Trnavy. Séria trvá 
dodnes. Bez jedinej prestávky. Ba 
navyše, v júni 2012 pribudla do 
programu športového dňa neme-
nej interesantná súťaž kolkárok. 
A nepoddajní organizátori pootvo-
rili účastnícke dvere aj niektorým 
záujemcom z mestského úradu. 
Dvadsiate štvrté dejstvo dostalo 
priestor vo štvrtok 18. júna pri 
mimoriadne žičlivom počasí, opäť 
v pohostinnom prostredí Areálu 
zdravia ŠK Trnava-Modranka. 
Úvodným prívetom ho odštartoval 
viceprimátor mestského magistrá-
tu Matej Lančarič. Tiež z jeho rúk 
prevzali ocenenia po päťhodino-
vých súbojoch najlepšie družstvá 
aj jednotlivci. „Oceňujem aktivitu 
usporiadateľského štábu, ktorý už 
vyše dve desaťročia pripravuje pre 
svojich kolegov tento telovýchovný 
deň zdravia. Symbolickými víťaz-
mi sa v ňom stali všetci súťažiaci, 
bez ohľadu na konečné poradie,“ 
povedal predstaviteľ radnice do 
moderátorovho mikrofónu. Pozitív 
starostlivo pripraveného poduja-
tia bola celá hŕba. Nechýbal ani 
tradičný vklad od folklórnych hu-
dobníkov.
Spravodajsky zaznamenajme 
poradie vo futbalovom turnaji: 

1. MsP Trnava, 2. Straž Miejska 
Zabrze, 3. MsP Bohumín, 4. MsP 
Hodonín. Stojí za povšimnutie, 
že domáci kolektív (koučoval ho 
Marcel Prokop) v oboch dueloch 
vykopal remízu, najskôr s bohu-
mínskymi obhajcami prvenstva 
a vo finále aj s poľskými hosťa-
mi zo Zabrze. Takže iba vďaka 
úspešnej realizácii pokutových 
kopov mohol kapitán domácej 
družiny Ondrej Sakar st., býva-
lý reprezentant SR v hádzanej, 
zdvihnúť nad hlavu putovný pohár 
pre víťazný celok. K hladkému 
priebehu korektne hraného štvor-
zápasového rozpisu prispelo aj 
rozhodcovské trio Jozef Šmidovič, 
Peter Lauko a Rudolf Frič.
Štvrtý turnaj kolkárok priniesol 

medailové pocty v tejto podobe: 
1. Barbara Kosiecka 279 bodov, 
2. Joanna Sowa (obe Zabrze) 257 
b., 3. Janka Lojová (MsP Trnava) 
229. V hodnotení štvorčlenných 
družstiev opäť po roku triumfovala 
Straž Miejska Zabrze súčtom 896 
bodov. Ďalšie poradie: 2. MsP 
Trnava (A. Grmanová, M. Balúno-
vá, J. Lojová, O. Janíšková) 839 b., 
3. MsP Bohumín 808 b., 4. Krajské 
riaditeľstvo policajného zboru 
Trnava (J. Polakovičová, M. Jani-
šíková, Z. Orihelová, P. Poláková) 
673 b., 5. MsÚ Trnava (K. Pavlovi-
čová, L. Martišová, Z. Ulehlová, Z. 
Remenárová) 672. Súťaž mal orga-
nizátorsky pod palcom Tibor Jará-
bek a z domáceho ligového klubu 
ju rozhodoval Jozef Kráľovič. 

Víťazná trofej z Modranky do futbalovej vitríny trnavských mestských policajtov, kým súťaž kol-
károk sa stala korisťou obhajkýň prvenstva z partnerského poľského mesta Zabrze

Jaroslav Lieskovský, foto: Marta Oszághová

Športový príklad hodný nasledovania

Viceprimátor mesta Trnavy Matej Lančarič odovzdal víťazný pohár kolkárskemu 
družstvu z poľského Zabrze.

Zatko, Juraj Levický, Matej Heč-
ko, Michal Pintér, Vladimír Chla-
peček a Andrej Mchantaf. Radi 
privítajú nových adeptov. Keďže 
hodlajú vytvoriť aj ženské druž-
stvo, hľadajú ďalšie záujemkyne 
k priekopníckej dvojici Lucia Kol-

lárová a Sabína Urbanová. „Ligo-
vá premiéra na umelom trávniku 
Lokomotívy akiste divákov zau-
jala. Záverečné derby bratislav-
ských rivalov, skúsených tímov 
Tricksters – Bats (12:5), prinieslo 
skvelú ukážku pravého lakrosu. 

Bude nám potešením, ak priaz-
nivá ozvena po majstrovskej ou-
vertúre na najväčšom trnavskom 
sídlisku sa pozitívne premietne 
do ďalšieho napredovania tohto 
kolektívneho športu v našom sta-
robylom meste,“ dodal Urban. 
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Po skončení súťažnej sezóny 
trnavského HK dostala priestor 
nevšedná akcia. Pod názvom 
Štafeta vďaky 2015 ju z Trnavy 
cez Dobrú Vodu na Bradlo pri-
pravil štáb okolo Petra Pejkoviča, 
vedúceho mestského zimného 
štadióna. Cieľom bolo potykanie 
si s históriou, ale aj cyklistický, 
bežecký či turistický relax. Po-
solstvo výkonnostných a rekre-
ačných športovcov sa začalo na 
Univerzitnom námestí v Trnave, 
odkiaľ v auguste 1944 odišli 
vojaci tamojšej posádky a ďalší 
dobrovoľníci na pomoc Sloven-
skému národnému povstaniu. 
Po vyše siedmich desaťročiach 
si ich výnimočný počin pripo-
menuli účastníci originálneho 
štafetového putovania. Prvý úsek, 
zo svojho starobylého mesta do 
Dobrej Vody, absolvovali hoke-
joví gladiátori v sedle športových 
bicyklov. Na dvoch kolesách sa 
kondične otestovali najmä úspeš-
ní dorastenci, od budúcej sezóny 
noví aktéri extraligy. Spomínanú 
cyklistickú trasu absolvoval aj 
prezident bielo-červeno-čier-
neho klubu Igor Pösinger. Me-
dzitým už iná skupina, bežecká 
a turistická, položila veniec na 
dobrovodskom cintoríne k hrobu 
literárneho barda Jána Hollého 
(24. 3. 1785 – 14. 4. 1849), ktorý 
sa prihlásil na svet pred dvesto 
tridsiatimi rokmi.
Tento mesiac si pripomíname 
ďalšie významné výročie, 135. 
narodeniny iného velikána našej 
histórie, Milana Rastislava Šte-
fánika. Košarištianskeho rodáka 
z 21. júla 1880, neskôr slávneho 
slovenského astronóma, politika, 
vojaka, letca, cestovateľa či ge-

nerála francúzskej armády. Žiaľ, 
na večnosť sa pobral priskoro, 4. 
mája 1919. Iba tridsaťosemročný 
zahynul tragicky neďaleko Ivanky 
pri Dunaji počas leteckého ná-
vratu do vlasti.
A tak druhá časť aktuálnej štafe-
tovej trasy viedla na Bradlo. Bola 
adresovaná najmä vyznávačom 
džogingu. Približne osemkilo-
metrový lesný úsek z Dobrej 
Vody do Brezovej pod Bradlom 
zdolali mladí i starší športovci, 
vrátane záujemcov spomedzi 
verejnosti. Popredná trnavská 
bežkyňa na dlhé trate Denisa 
Kušnierová, mamička dvoch sy-
nov, si pridala kilometre navyše. 
„Vždy zbožňujem preteky či tré-

ning v takomto idylickom lesnom 
prostredí,“ neskrývala pocity. 
Ako nám prezradila, začiatkom 
októbra pobeží v Košiciach svoj 
prvý maratón. Záverečná pasáž 
z Brezovej až na Bradlo bola pre 
všetky deti milým prekvapením. 
Ostatné stúpanie k mohyle totiž 
spestril najmenším hokejovým 
gladiátorom konský povoz. Bez-
platne ho poskytol Jazdecký klub 
Agropartner Plavecké Podhradie. 
Cieľ prvej štafetovej expedície HK 
Trnava, pri majestátnej mohyle, 
ponúkol úchvatný pohľad na 
okolitú Myjavskú pahorkatinu. 
Kto prišiel až sem, neľutoval. Aj 
guláš v lone podmanivej prírody 
chutil v ten deň dvojnásobne.  

Hokejová pocta trnavským povstalcom 
z augusta 1944 aj výnimočným osobnostiam 

Jaroslav Lieskovský, foto: Peter Pejkovič

HK Gladiators si telovýchovno-spoločenskou Štafetou vďaky 2015 na trase Trnava – Dobrá Voda 
– Bradlo pripomenul vzácne výročia od narodenia Jána Hollého a Milana Rastislava Štefánika

Hlavní organizátori Štafety vďaky 2015 a najmenší hokejoví gladiátori z Trnavy 
v cieli svojho putovania, pred Štefánikovou mohylou na Bradle.
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Rodák z Kmeťova (*20. júla 
1935), držiteľ Zlatého odznaku 
SFZ zo septembra 2010, patrí 
do galérie osobností 119-ročnej 
histórie trnavského futbalu. Bol 
najstarším hráčom pamätného 
majstrovského kolektívu. Tiež 
vložil výrazný podiel, hráčsky či 
trénerský, do ojedinelej série slo-
venského klubového futbalu. To 
keď „bílí andeli” ťahali na svojom 
štadióne doteraz nenapodobiteľ-
nú šnúru bez prehry: Inter Slov-
naft Bratislava si 25. mája 1966 
odniesol z trnavského trávnika 
výhru 2:1 – a potom spartakov-
ský orchester neuspel doma až 
na jar 1974! 
Ale po poriadku. Do Trnavy ho 
z Handlovej priviedol Anton 
Malatinský. Rodený útočník de-
butoval na prvoligovej scéne za 
Spartak v šesťdesiatom štvrtom. 
Valerián Švec, o ňom je v tomto 
príspevku reč, si odbehal v naj-
vyššej súťaži 240 duelov, z toho 
219 v zostave Spartaka. Gólové 
trefy mu historici zapísali 65-krát. 
Československú ligu hral pätnásť 
sezón. Všetky v Trnave, okrem 
dvoch rokov povinnej vojenčiny 
v bratislavskej Červenej hviezde. 
Tam ho počas základnej vojen-
skej služby prerobili na pozíciu 
defenzívneho záložníka. V met-
ropole na Dunaji prvý raz okúsil 
slastný pocit z ligového piedestá-
lu (1959). Po návrate do civilu 
opäť prešiel na hrot. Ďalšie dva 
primáty vo federálnej lige už po-
mohol vykopať v trnavskom drese 
(1968, 1969). „Útočné výpady 
som mal často na hrane. Nechý-
bala mi rýchlosť. Kým sa súperovi 
obrancovia nezriedka spamätali, 
ufujazdil som im. Vtedy sa ešte 
nerobili priame televízne pre-
nosy s možnosťou opakovania 
sporných situácií. Raz Toni-báči 

Malatinský dal natočiť moje ak-
cie a z deviatich prípadov som 
v siedmich nebol v ofsajdovej 
pozícii,” ozrejmil pikantériu. Vo 
vrcholných európskych pohároch 
(EPM, PVP) nastúpil za Trnavu do 
deviatich stretnutí so siedmimi 
presnými zásahmi. 
Pravda, nie všetko išlo ako po 
masle. Občas boli aj chvíle z iné-
ho súdka, smoliarskeho. Naprí-
klad, dodnes ho škrie absencia 
v dvojdielnom semifinále Európ-
skeho pohára majstrov proti Aja-
xu (apríl 1969). Smutný okamih 
okomentoval s dlhým odstupom 
rokov nasledovne: „Na záver 
tréningu bol u mňa zvyk zostať 
na ihrisku. Centrované lopty 
z krídelnej zóny som sa snažil 
usmerniť do siete. V Amsterda-
me po tréningovom prídavku ma 
v chodbe pri našej šatni oslovil 
tréner Ján Hucko, vraj zahranič-
ní novinári by si túto fázu radi 
nafilmovali a nafotografovali. 
Spomínam si, že do opakovačky 
sa mi priveľmi nechcelo, lenže 
svojho kouča bolo treba počúv-
nuť. Pri jeho prvej lopte som sa 
na mokrom trávniku pošmykol 

a nedoliečená noha povolila. Pán 
Hucko prišiel za mnou s osprave-
dlnením, no na mojej neúčasti sa 
už nič nezmenilo.“ 
Natiahnutý sval posadil Valéra 
Šveca do hľadiska počas oboch 
pohárových zápasov s Ajaxom. 
Povedal si: čo sa stalo, už sa 
neodstane. Vnútorne ho to však 
zžieralo. Tobôž ak pred merania-
mi síl so slávnym holandským 
klubom bol s Trnavou na ame-
rickom turné a zo strany trénera 
i vedúcich si vyslúžil nálepku 
najlepšieho hráča celého zájaz-
du. So zranením nedobrovoľne 
pauzoval iba krátko. „Ako na 
potvoru, hneď po trnavskej odve-
te s Ajaxom cestoval Spartak na 
ligu do Žiliny, kde už mi dovtedy 
trucujúca noha dovolila nastúpiť,” 
ukončil debatu na túto tému.
Hráčske kopačky odložil v se-
demdesiatom. O rok neskôr, po 
záverečnom ligovom kole, ho 
rozradostnení spartakovskí zve-
renci vyhadzovali do vzduchu už 
ako svojho kouča. Na dôvažok, 
Švecova partia sa koncom júna 
1971 tešila i z Československého 
pohára, keď v oboch finálových 

Jaroslav Lieskovský, foto: Marta Oszághová

Futbalový džentlmen Švec má osemdesiat
Životné jubileum najstaršieho hráča Spartaka Trnava z nezabudnuteľnej majstrovskej éry päť-
hviezdičkových „bílích andelov“
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Pretekárky Fortuny Trnava majú 
za sebou vydarenú jarnú časť. 
Zo súťažných pódií vo fitnese si 
priviezli viacero pozoruhodných 
výsledkov, medaily nevynímajúc. 
Začnime slovenskými šampio-
nátmi. Najskôr juniorkám doru-
čili pozvánky do Hnúšte. „V ži-
votnej forme sa tejto jari ukázala 
Nikola Blahušiaková. Po skvelej 
zostave v súťaži body fitnes open 
ju okrem prvenstva potešila aj 
nominácia na majstrovstvá Eu-
rópy. Nesklamala ani tam, keď 
v španielskej Santa Susanne 
skončila strieborná v juniorskom 
hodnotení do 163 centimetrov,“ 
uviedol jej tréner Ján Cabaník. 
Tiež jeho ďalšia zverenka, Stani-
slava Prítrská, zúročila kvalitnú 
prípravu na zisk cenných kovov. 
Po nitrianskych majstrovstvách 
SR, kde nenašla konkurentku 
v ženskom zápolení pod názvom 
bikiny fitnes, mala úspešné zá-
sahy i v ME 2015. Zo Španielska 
sa vrátila s druhým (do 163 cm) 
a tretím miestom (masters).
Kvalitná klubová práca priná-
ša sladké plody na športovom 
strome Fortuny aj pričinením 
junioriek. Medzi fitneskami do 
163 cm zaradili Sandru Cabaní-

kovú v Hnúšti na štvrtý post, kým 
pod Zoborom medzi ženami bola 
klasifikovaná o priečku nižšie. 
Nová vlna talentovaných fitnesiek 
Fortuny priniesla v Hnúšti pozo-
ruhodné zápisné iba 16-ročnej 
Viery Božíkovej v podobe 7. 
miesta z najpočetnejšie obsade-
nej skupiny dievčat nad 163 cm. 
Na pódiu sa ukázali aj jej klu-
bové kamarátky, pätnásta Silvia 
Bohunická (trénerka Prítrská) 
a osemnásta Klára Nováková 
(17-ročná zverenka trénerky 
Cabaníkovej) Zo záplavy výsled-
kov sa ešte krátko pristavme pri 
M-SR žien v Nitre: 4. Blahušia-
ková (body fitnes do 165 cm), 5. 
Cabaníková (do 163), rovnako 5. 
Božíková (do 166) a 6. Bohunická 
(všetky bikiny fitnes, nad 169).
Ján Cabanik sa okolo kulturistiky 
a fitnes krúti úctyhodných tri-
dsaťpäť rokov. Pre náš mesačník 
načrtol najbližšie klubové záme-
ry: „Po krátkej letnej prestávke sa 
začne prípravná fáza pred jesen-
nými súťažami. Priestor dostanú 
nominačné preteky na majstrov-
stvá sveta. Najväčším tromfom 
Fortuny opäť bude Stanislava 
Prítrská, v súčasnosti pretekárska 
jednotka nášho klubu. Výkon-

nostne by ju mala nasledovať 
dvojica Nikola Blahušiaková 
a Sandra Cabaníková.“ 
Túto jar sa objavili na súťažných 
javiskách aj ďalší športovci For-
tuny, idúci v šľapajach nezabud-
nuteľnej kulturistickej generácie 
okolo Petra Uríčka. Im sa bude-
me venovať v najbližšom vydaní 
Noviniek z radnice.  

šport

Tréner Ján Cabaník pochvalne na adresu slovenských reprezentantiek Stanislavy Prítrskej a Niko-
ly Blahušiakovej, výkonnostne sa posúvajú vpred aj ďalšie talentované juniorky

Fitnesky Fortuny s medailovými zásahmi
Jaroslav Lieskovský, foto: archív nb

Reprezentantka SR vo fitnese Nikola 
Blahušiaková, členka Fortuny Trnava, 
sa tejto jari tešila z cenných trofejí 
a medailí.

zápasoch uspela proti Škode 
Plzeň. Tiež sa pozície lodivoda 
chopil v šiestich súbojoch Veľtr-
hového pohára 1970/71. Postupne 
trénoval celky bratislavského Inte-
ru, Zbrojovky Brno, Tatrana Pre-
šov, ba zamieril aj na Cyprus (AEL 
Limassol, 1985 – 87). Hráčom 
často prízvukoval svoje trénerské 
heslo: „Keď máme loptu v moci, 
nemôžeme dostať gól.” Zriedkavú 
anabázu zažil v Zlatých Morav-
ciach. Pri Švecovom príchode sa 
FC ViOn pohyboval na ihriskách 
najnižšej vidieckej triedy. „Chlap-

ci s minimálnymi skúsenosťami 
však mali veľkú chuť do učenia sa 
nových futbalových vecí. Každo-
ročne sme postupovali do vyššej 
súťaže,“ vysvetlil. V prvom bloku 
koučoval ViOn 4,5 roka. Neskôr 
sa vrátil do realizačného tímu 
modro-červených na iné pozície. 
„Spomienky na Zlaté Moravce? 
Tie najkrajšie. Klobúk dole pred 
tamojším futbalovým prostredím 
a nadšencami okolo majiteľa klu-
bu Viliama Ondrejku,” dodal. 
Obdiv za vernosť trnavskému 
futbalovému prostrediu a za vý-

nimočné športové úspechy, vždy 
v duchu fair-play, som Valeri-
ánovi Švecovi vyjadril návrhmi 
pre kompetentných na trnavské 
ocenenia v rámci mestského ma-
gistrátu aj župana samosprávne-
ho kraja. Vtedy išlo o poctu k 75. 
narodeninám (2010). Bolo mi 
potešením, že v oboch prípadoch 
sa návrhom dostalo kladného 
posúdenia. Veď čerstvý osemde-
siatnik natrvalo vošiel do histórie 
klubového futbalu najmä ako 
symbol džentlmenstva. Na trávni-
ku aj v bežnom živote.  
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 ATLETIKA: Historická medzi-
štátna ouvertúra na Mestskom 
atletickom štadióne Antona Haj-
mássyho v Trnave bola určená 6. 
júna 2015 reprezentačným vý-
berom dievčat a chlapcov do 18 
rokov z Česka (vyhralo obe sú-
ťaže), Maďarska, Slovinska a SR. 
Početný štáb technických reali-
zátorov z domácej AŠK Slávia, na 
čele s Vladimírom Gubrickým, 
Michalom Matysom a Mariánom 
Hammelom, pripravil šesťhodi-
nový program na výbornú. Jediné 
dievčenské prvenstvo v sloven-
skom menoslove dosiahla Tr-
navčanka Ema Chovanová (*1. 7. 
1998) v behu na 400 m. Talento-
vaná slávistka z tréningovej sku-
piny Eduarda Čordáša vyhrala 
beh na 400 m časom 56,34 se-
kundy, čím splnila limit IAAF pre 

tohtoročné júlové majstrovstvá 
sveta U-17 v kolumbijskom Cali. 
 ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA: 
Mestská hala na Rybníkovej 
privítala cez prvý júnový víkend 
gymnastickú komunitu na me-
dzinárodných majstrovstvách 
SR. V spoločnom súperení žien 
a junioriek štartovalo 33-členné 
pole z deviatich štátov. Pre-
miérovo pricestovali do Trnavy 
reprezentantky Portorika. Z hlav-
ného štvorboja Gym-festivalu 
2015 si odniesla titul 18-ročná 
Barbora Mokošová (Slávia UK 
Bratislava) celkovým súčtom 
52,100 bodu. Strieborná skončila 
Aneta Holasová z Česka (49,950 
b.), bronzová bola Nemka Lea 
Wolffová (49,500 b.). Viera Tran-
žíková, členka usporiadajúceho 
KGŠ Slávia, absolvovala iba dve 

disciplíny a skončila na 32. mies-
te. Pohár starobylej Trnavy pre 
žiacke dvojice dostal priestor už 
štyridsiaty siedmy raz. Vyhrali ho 
dievčatá z B-družstva Maďarska. 
Domáca Slávia nemala v súťaži 
žiačok zastúpenie.
 VOLEJBAL: Na palubovke 
Mestskej športovej haly v Trnave 
sa hral dvadsiaty prvý ročník Me-
moriálu Dušana Svatého, známe-
ho medzinárodného turnaja mie-
šaných družstiev. Pamiatku po-
predného trnavského volejbalistu 
a povahovo výborného človeka, 
ktorý podľahol nevyliečiteľnej 
chorobe, si tentoraz prišlo uctiť 
desať tímov. Víťaznú trofej získali 
Gympláci Trnava, strieborný post 
pripadol volejbalovému oddielu 
HIT Trnava, tretia skončila Šaľa 
a štvrtá Galanta.  

Šport v skratke
(lies)

PaedDr. Andrej Habiňák, PhD., foto: Jana Paveleková, Michal Kubovics

Trnava opäť hostila univerzitný futbal
Na akademickej pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) sa v utorok 26. mája konal už 4. roč-
ník Medziuniverzitného futbalového turnaja o pohár rektora UCM.

Počasie vyšlo priam ideálne, bolo 
slnečno a teplo už od rána. Účasť 
univerzitných tímov na tomto 
podujatí skomplikoval fakt, že 
tento rok sa trnavský turnaj konal 
v ten istý deň ako podobné špor-
tové podujatie na východnom 
Slovensku. Napriek tomu na ňom 
štartovalo 7 tímov, medzi ktorými 
nechýbali ani Košičania (STU) 
alebo Zvolenčania (TU), teda 
tí, ktorí cestovali do Trnavy viac 
hodín. Jednotlivé zápasy sa hrali 
na trávnikoch Športového areálu 
AŠK Slávia Trnava podľa pravidiel 
„malého futbalu“, teda polovičná 
plocha ihriska, 5 m široké brány. 
„Takéto zápasy sú vždy veľmi 
atraktívne pre diváka, futbal je 
oveľa rýchlejší, vidieť mnoho 
pekných osobných súbojov, 
ukážku technického talentu 

a niektoré góly sú doslova vý-
stavné kusy. Pod takúto kvalitu 
sa isto podpisuje fakt, že medzi 
vysokoškolákmi je viacero hráčov 
z vyšších slovenských súťaži, 
prípadne z líg halového futbalu 
i záložných tímov prvoligistov,“ 
povedal jeden z organizátorov 
Andrej Habiňák. 
Vo finále sa prvýkrát v histórii 
tohto turnaja stretli 2 tímy z Trna-
vy, a to UCM Trnava a STU Trna-
va. Finále sa skončilo tesnou vý-
hrou UCM v pomere 3:2 a uspo-
riadatelia sa tak dočkali trofeje za 
1. miesto až vo 4. ročníku tohto 
podujatia. Konečné 3. miesto 
obsadilo vysokoškolské družstvo 
TU Zvolen, ktoré porazilo v tomto 
súboji svojich súperov z TU A. 
Dubčeka v Trenčíne výsledkom 
3:1. Jednotlivé zápasy pískali 

akreditovaní rozhodcovia SFZ, 
zdravotnícku pomoc poskytla SZŠ 
Trnava, za médiá sa podujatia 
zúčastnili MTT Trnava a MFK TV, 
o občerstvenie hráčov i divákov sa 
postarali usporiadatelia bufetom. 
Aj keď sa isto každá univerzita 
snažila uspieť čo najlepšie, mož-
no skonštatovať, že sa celé pod-
ujatie nieslo v priateľskom duchu 
akademického športovania, kde 
hlavným zámerom bolo podporiť 
pohyb, súťaženie a relax pred 
začínajúcim skúškovým obdo-
bím. Vďaka za takéto podujatie 
v našom meste patrí športové-
mu výboru Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda na čele s rektorom Dr. 
h. c. doc. Ing. Jozefom Matúšom, 
CSc., mim. prof., ktorý je tútorom 
viacerých športových podujatí 
svojej univerzity.      
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Trnavský pustovník, pravým 
menom Arnold Pongrácz (1810 
– 1890), ktorý prežil v Trna-
ve viacej ako tridsať rokov zo 
svojho pomerne dlhého života 
(býval na Kapitulskej ulici), mal 
vo Viedni priateľa, s ktorým mali 
spoločnú záľubu v sedení nad 
šachovnicou a skladaní šacho-
vých problémov. Niekoľko ich 
aj spoločne zložili. Arnoldov 
kamarát Konrad Bayer (1828 
– 1897), rodák z Olomouca, je 
autorom tzv. „nesmrteľnej úlo-
hy“, ktorú by mal poznať každý 
šachový skladateľ alebo aj rie-
šiteľ. Podobne aj v praktickom 
– hranom šachu nesie názov 
„nesmrteľná partia“: Anderssen 
vs. Kieseritzky, ktorá sa hrala 21. 
júna 1851 v jednej londýnskej 
reštaurácii. Názov deväťťažky, 
ktorá je riešiteľsky dosť náročná, 
súvisí s mimoriadnou kombiná-
ciou, keď biely postupne obetuje 
obe veže, dámu, strelca, jazdca 
i pešiaka a dá mat samotným 
bielym pešiakom na poli d4 
obkľúčenému čiernemu kráľovi 
jeho vlastnými kameňmi. Na 
splnenie výzvy nevychádzajú 
pokusy: 1.S×f3? Jd4 2.Va8 Dc7+ 
3.D×c7+ S×c7 4.J×d4 S×f3 5.J×f3 
g5 6.Va7 Kh6 7.V×c7 Kg6 8.Kd6 
d4 9.K×e6 g4 10.Vbb7 g×f3 
11.Vh7 Kg5 12.Vbg7+ Kf4 13.Vh4 
mat a 1.S×g6+? K×g6 2.Je7+ 
D×e7+ 3.D×e7 S×a4 4.D×e6 Sd7 
5.D×d7 Vf4 6.Vb7 Vh4 7.De8+ 
Kf5 8.D×e2 Se5 9.Vg7 Ke6 
10.Df3 Vd4 11.Dh3+ f5 12.Dh6+ 
Sf6 13.Vg6 Vc4+ 14.d×c4 d×c4 
15.Vf8 f4 16.Dd6 mat. Asi šty-
ridsať Bayerových listov grófovi 
Pongráczovi (v júli uplynie 205 
rokov od jeho narodenia a 125 
rokov od jeho úmrtia) nemecky 
písaných sa stratilo počas dru-
hej svetovej vojny v Macove pri 
Šamoríne, kde žil Arnoldov vnuk 

Pavol Pongrácz. Konrad bol tiež 
redaktorom kompozičnej časti 
mesačníka Wiener Schachzei-
tung. Biely začne a dá mat naj-
neskôr 9. ťahom. 

Riešenie skladby č. 27 (Labai): 
Tematické pokusy: 1.Je1? hr. 
2.Jf3+ Kh3 3.Sd6 a3 4.Vg3 mat, 2. 
- Kh5 3.Sf8 a3 4.Vg5 mat, vyvrá-
tenie 1. - Kh5!; 1.Je3? hr. 2. Se7+ 
Kh3 3.Jf1 a3 4.Vg3 mat, 2. - Kh5 
3.Jf5 a3 4.Vg5 mat, vyvrátenie 1. 
- Kh3! Riešenie: 1.Jd4! hr. 2.Jf3+ 
Kh3 3.Sd6 a3 4.Vg3 mat, 2. - Kh5 
3.Sf8 a3 4.Vg5 mat, 1. - Kh3 
2.Jf3 a4 3.Sd6 a3 4.Vg3 mat, 1. 
- Kh5 2.Jf5 a4 3.Se7 a3 4.Vg5 
mat. Vznikli podobné matové 
obrazce s modelovými matmi 
vežou, strelcom a jazdcom. Zau-
jímavosťou štvorťažky je, že v jej 
riešení nevznikla žiadna výmena 
kameňov.

Poznámka: 
Ku článku Martina Jurča Jeho 
noviny dýchali s mestom a živo-
tom regiónu venovanom dlho-
ročnému šéfredaktorovi Trnav-
ského hlasu Milanovi Jurinovi 
(NzR č. 5/2015, s. 23) by sa 
dalo ešte doplniť z nášho po-
hľadu, že v rokoch 1975 – 1978 
pripravoval v regionálnom týž-
denníku Trnavský hlas šachovú 
rubriku popredný slovenský 
šachový skladateľ a riešiteľ Ján 
Kozinka z Trnavy – Modranky. 

Po jej zániku vznikla dlhoroč-
ná časová medzera (viacej ako 
30-ročná), ktorú sa podarilo 
prerušiť nášmu mesačníku s to-
uto stálou rubrikou pre zábavu 
i poučenie trnavských šachistov 
vrátane bývalého šachového 
redaktora TH.  

GK

Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
Skladba č. 28, Konrad Bayer, The Era 6. 7. 1856, Mat 9. ťahom (8 – 10)
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Západoslovenské múzeum

KLARISKÝ KLÁŠTOR
Múzejné námestie 3, 033/
5512913, 033/5512 911, 
www.zsmuzeum.sk 

EXPOZÍCIE .............................
Archeológia, Gotická Trnava, De-
jiny Trnavy, Umelecké remeslo 
v Číne a Japonsku, Kampanologic-
ká expozícia, Oratórium, Ľudová 
hrnčina, Ľudový odev západného 
Slovenska, Príroda Malých Karpát, 
Krása zašlých čias, Štefan Cyril 
Parrák – pocta kráľovi zberateľov, 
Sakrálne pamiatky

VÝSTAVY ..................................

 DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA 
A TRNAVA
Výstava k 70. výročiu ukončenia II. 
svetovej vojny – do 30. 11. 2015
 SUPRAŠLIANSKY KÓDEX
výstava starobulharskej pamiatky 
z 10. storočia – do 1. 11. 2015 
 EVEREST
výstava prevzatá zo Slovenského 
olympijského a športového múzea 
v Bratislave – do 30. 6. 2015
 MAROKO – RAJ GEOLÓGOV
geologická výstava – do 28. 2. 
2016
 ZBIERKOVÝ PREDMET 
MESIACA
František Matoušek, ornitológ 
a prvý riaditeľ múzea, 110 výročie 
narodenia
PODUJATIA ..................................

 20. júna o 14.00 h 
ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL 
– KURZ MODROTLAČE  
CYKLUS PREDNÁŠOK ...............
 STOROČIE MÓDY NA TR-
NAVSKÝCH FOTOGRAFIÁCH 
1880 – 1980
Prezentácia fotografií s komen-
tárom PaedDr. Simony Jurčovej 
na objednanie do 30. 6. 2015 pre 
skupiny nad 20 osôb. Vstupné 
podľa platného cenníka vstupov do 
múzea

DOM HUDBY 
M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5
LETNÁ SEZÓNA 1. 4. – 30. 9. 
ut. – pia. 8.30 – 12.30 h na objednanie 
13.00 – 14.30
so. – ne. 11.00 – 17.00 h
Prosíme, ohlasujte návštevy cez pracov-
né dni u lektorov v hlavnej budove na 
tel .č. 033/ 5512 913

EXPOZÍCIE ...................................
Pamätná izba Mikuláša Schneidera 
Trnavského, Dejiny Cirkevného 
hudobného spolku, 
Dvorana slávy dobra

VÝSTAVY .....................................
 POZNÁTE HUDOBNÉ NÁ-
STROJE?
Výstava potrvá do 31. 3. 2016
 BRADLAN
Výstava k 85. výročiu trnavského 
speváckeho zboru

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
Námestie sv. Mikuláša 10
LETNÁ SEZÓNA 1. 4. – 30. 9.
ut. – pia. 8.30 – 12.30 h 
13.00 – 15.00 na objednanie
so. – ne. 11.00 – 17.00 h
Prosíme, ohlasujte víkendové návštevy 
cez pracovné dni u lektorov v hlavnej 
budove na tel .č. 033/ 5512 913

 WILLIAM SCHIFFER 
Život a dielo sochára a medailéra
 ĽUDOVÍT ŠTÚR A JEHO 
DOBA
Výstava k 200. výročiu narodenia 
– od 2. 6. do 30. 11. 2015
 SLOVÁCI, PÍŠTE PO SLO-
VENSKY!
Výstava k 250. výročiu narodenia 
A. Bernoláka
do 31. 12. 2015

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

 MONIKA A BOHUŠ KUBIN-
SKÍ: IMAGINE
Prierezová výstava sochárskou 
a maliarskou tvorbou manželov 
Kubinských. Expozícia mapuje ob-
dobie rokov 1992 – 2015 s akcen-
tom na najnovšie diela. Kurátor: 

Roman Popelár
Do 16. 8. 2015
Stále expozície GJK v Trnave:
 JÁN KONIAREK (1878 
– 1952)
Zakladateľ moderného sloven-
ského sochárstva – stála expozí-
cia sochárskej tvorby 
 KLENOTY DOMOVA – slo-
venské klasické umenie 20. sto-
ročia
 GALÉRIA PORTRÉTOV – vý-
ber diel z kolekcie portrétneho 
žánru reprezentujúce vývoj por-
trétneho maliarstva od konca 18. 
storočia po súčasnosť zo zbierok 
GJK

AKCIE / AKTIVITY .................
 1. 7. – 31. 7. utorok až piatok 
od 9.30 do 11.30 h v Kopplovej 
vile
ART LABORATÓRIUM – tvori-
vé dielne pre prázdninujúce deti 
v spolupráci s Katedrou pedago-
giky výtvarného umenia Trnavskej 
univerzity v Trnave. Vstupné – 1 €
 7. 7. o 18.00 h v Kopplovej vile
KOMENTOVANÁ PREHLIADKA 
spojená s neformálnou diskusiou 
a premietaním pre širokú verejnosť 
k aktuálnej výstave Monika a Bo-
huš Kubinský: Imagine za účasti 
kurátora výstavy Romana Popelára 
a autorov

 PRÁZDNINOVÝ 
SUPERKLUB 2015 
23. ročník prázdninových aktivít 
každú stredu od 10.00 do 12.00 h, 
vstup na platný čitateľský preukaz. 
Téma: Dedičstvo našich predkov
Podujatie s finančnou podporou 
Mesta Trnavy
 1. júla Maxík sa usmieva 
a Zvonček zvoní, pozýva 
deti k nám na prázdniny. 
Rozprávanie o knihách 
a o talente v rodine
Hostia: Danuša Dragulová 
Faktorová a jej dcéra Xénia 
Faktorová
 

Knižnica J. Fándlyho

Galéria Jána Koniarka 
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 8. júla Čarovná starká 
Dobromila, naozaj je veľmi 
milá!
Hosť: Ivana Jungová – spisovateľka
 15. júla Čože sú to za tvory, 
tie praveké potvory?
Hosť: Dušan Valent – paleontológ, 
vedec, publicista
 22. júla Darčeky si vyrobíme, 
svojich blízkych potešíme
Hosť: Oľga Kohútiková – 
spisovateľka
 29. júla Rodinné erby, ver mi, 
potešia nás veľmi
Hosť: Oksana Lukomska – 
grafička, ilustrátorka 

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS
Hlavná budova, Rázusova 1
pondelok: 8.00 – 18.00 h
utorok – piatok: 8.00 – 16.00 h
sobota: zatvorené 
Oddelenie pre nevidiacich, 
Rázusova 1
pondelok – piatok: 9.00 – 16.00 h
Hudobné oddelenie, Ul. M. 
Schneidera Trnavského 5
pondelok: zatvorené
utorok – piatok: 8.00 – 15.00 h 
1. – 10. júla: zatvorené
3. – 31. augusta: zatvorené
Pobočka Prednádražie, 
Mozartova 10
pondelok: zatvorené
utorok: 10.00 – 17.00 h
streda – piatok: 9.00 – 16.00 h
13. – 24. júla: zatvorené
17. – 21. augusta: zatvorené
Pobočka Tulipán, ZŠ, Ul. M. 
Gorkého 21
pondelok: zatvorené
utorok – piatok: 7.00 – 14.00 h
3. – 14. augusta: zatvorené 
...............................................  
Západoslovenské múzeum, Galéria 
Jána Koniarka, Divadlo Jána Palárika 
a Knižnica Juraja Fándlyho sú v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja

 MESTSKÉ TÁBORY pre prázd-
ninujúce deti – výlety, návštevy 
hradov, kúpalísk, atď...
13. – 17. júla od 8.00 do 16.00 h

20. – 24. júla od 8.00 do 16.00 h
27. – 31. júla od 8.00 do 16.00 h 
3. – 7. augusta od 8.00 do 16.00 h 
10. – 14. augusta od 8.00 do 16.00 h
 TÝŽDEŇ ZÁBAVNÝCH 
PRÁZDNINOVÝCH AKTIVÍT 
24. – 28. augusta od 10.00 do 
17.00 h na Streleckej 1
Airhockey, šachy, kinect, kalčeto, 
skákací hrad, stolný tenis a iné

Počas prázdnin bude herňa pre ro-
diny s deťmi otvorená v pondelok, 
stredu a v piatok od 9.00 – 12.00 
h, kurzy, cvičenia a ostatné pravi-
delné podujatia sú pozastavené. 
Na aktivity pozývame aj staršie 
prázdninujúce deti.

 1. 7. od 9. do 12. h POHRAJ-
ME SA SPOLU – spoločné hry 
v herni alebo na terase 
 3. 7. o 10.00 h SPIEVANKY – 
stretnutie pri gitare pre najmenších
 6. 7. o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČ-
KY – zdobíme kahanček na letný 
večer, servítková technika
 8. 7. od 9. do 12.00 h PO-
HRAJME SA SPOLU – spoločné 
hry v herni alebo na terase 
 16. – 19. h BRIGÁDA NA DVO-
RE – natieranie plota. Uvítame 
každú pomoc, varovanie detí a ma-
lé občerstvenie je zabezpečené – 
možnosť získania voľných vstupov
 10. 7. o 10.00 h STRETNUTIE 
SO ZVIERATKAMI – môžete si 
priniesť so sebou svojho obľú-
beného miláčika a porozprávať 
o ňom aj iným deťom 
 13. 7. o 10.00 h ŠIKOVNÉ 
RÚČKY – vyrábame čelenky do 
vlasov, zdobenie tavnou pištoľou 
 15. 7. od 9. do 12.00 h PO-
HRAJME SA SPOLU – spoločné 
hry v herni alebo na terase 
17.00 h VIAZANIE NOVORODEN-
COV – prečo nosiť, ukážky no-
senia, základný úväz, vhodné aj 
pre budúce mamičky – vedie Mgr. 
Magdaléna Eliášová, vstupné. 5 €, 
nahláste sa vopred
 17. 7. o 10.00 h SPIEVANKY – 
stretnutie pri gitare pre najmenších
 20. 7. – 14. 8. bude TMC ZA-
TVORENÉ

 17. 8. o 10.00 h ŠIKOVNÉ 
RÚČKY – batikujeme tričká – far-
benie tričiek špagátovou technikou, 
prineste si so sebou biele alebo 
bledšie tričko
 19. 8. od 9.00 – 12.00 h PO-
HRAJME SA SPOLU – spoločné 
hry v herni alebo na terase 
21. 8. o 10.00 h SPIEVANKY – stret-
nutie pri gitare pre najmenších
 24. 8. o 10.00 h ŠIKOVNÉ 
RÚČKY – maľujeme farbami na 
sklo – zhotovenie drobných deko-
rácií
 26. 8. od 9.30 h ROZLÚČKA 
S LETOM A BUDÚCIMI ŠKÔL-
KARMI – súťaže, hry, odmeny, 
v prípade priaznivého počasia gri-
lovanie na terase – pozvánka pre 
rodiny s deťmi. Budúcich škôlkarov 
treba nahlásiť vopred – vstupné 
2,5 € pre rodinu
 28. 8. od 9. do 12.00 h PO-
HRAJME SA SPOLU – spoločné 
hry v herni alebo na terase 
Pripravujeme na september:
Výlet do prírody, blšie trhy, pred-
nášky, hudobnú školu Yamaha, 
cvičenie matiek s deťmi na fitlop-
tách, angličtinu pre deti s Ikou, 
angličtinu pre mamy, výtvarný krú-
žok, cvičenia pre ženy a tehuľky, 
brigádu na dvore MC – revitalizá-
cia záhrady – ukončenie projektu 
Orange...

máj – október 2015
 KATEDRÁLA SV. JÁNA 
KRSTITEĽA 
máj – október: 
pondelok – streda: zatvorené
štvrtok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 17.00 h
sobota – nedeľa: 13.00 – 17.00 h

 BAZILIKA SV. MIKULÁŠA
júl – august: 
štvrtok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 17.00 h
nedeľa: 13.00 – 17.00 h

 KOSTOL SV. JAKUBA – fran-
tiškánsky
júl – august:
pondelok – streda: zatvorené
štvrtok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 

Trnavské materské centrum

Kalokagatia

Otvorenie kostolov
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13.00 – 17.00 h
sobota – nedeľa: 13.00 – 17.00 h

 KOSTOL NAJSV. TROJICE – je-
zuitský
júl – august:
pondelok – streda: zatvorené
štvrtok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 17.00 h
sobota – nedeľa: 13.00 – 17.00 h

 KOSTOL SV. ANNY – uršulínsky
júl – august:
pondelok – streda: zatvorené
štvrtok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 17.00 h
sobota – nedeľa: 13.00 – 17.00 h

 EVANJELICKÝ KOSTOL a. v.
júl – august:
pondelok – streda: zatvorené
štvrtok– piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 17.00 h
sobota – nedeľa: 13.00 – 17.00 h

 KOSTOL SV. HELENY
júl – august:
pondelok – streda: zatvorené
štvrtok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 17.00 h
sobota – nedeľa: 13.00 – 17.00 h

0907 673 593, 033 / 32 36 444, kinohv
iezdatt@gmail.com, 
www.kinohviezda.trnava.sk
 1. 7. 17.30 DANNY COLLINS
19.30 OSTROV LÁSKY
 2. 7. 17.30 ANDÍLEK NA NERVY
19.30 PÚTNIK – NAJLEPŠÍ PRÍBEH 
PAULA COELHA
 3. 7. 17.30 ANDÍLEK NA NERVY
19.30 PÚTNIK – NAJLEPŠÍ PRÍBEH 
PAULA COELHA
 4. 7. 15.30 MIMONI
17.30 ANDÍLEK NA NERVY
19.30 NAVŽDY MLADÁ
 5. 7. 15.30 MIMONI
17.30 MACÍK 2
19.45 NAVŽDY MLADÁ
 6. 7. 17.30 MACÍK 2
19.45 ANDÍLEK NA NERVY 
 7. 7. 17.30 LOVCI A OBĚTI
19.45 NAVŽDY MLADÁ
 8. 7. 17.30 NAVŽDY MLADÁ
19.45 LOVCI A OBĚTI
 9. 7. 17.30 TERMINÁTOR 

GENISYS – 3D/ČD
19.45 ĎALEKO OD HLUČNÉHO 
DAVU
 10. 7. 17.30 ĎALEKO OD 
HLUČNÉHO DAVU
19.45 GALLOWS
 11. 7. 15.30 SEDEM 
ZHAVRANELÝCH BRATOV  
17.30 TERMINÁTOR GENISYS 
– 2D/ČD
19.45 GALLOWS
 12. 7. 15.30 SEDEM 
ZHAVRANELÝCH BRATOV
17.30 PÚTNIK – NAJLEPŠÍ PRÍBEH 
PAULA COELHA
19.30 TERMINÁTOR GENISYS 
– 2D/ST
 13. 7. 20.00 PÚTNIK – NAJLEPŠÍ 
PRÍBEH PAULA COELHA
 14. 7. 17.30 MACÍK 2
19.45 ĎALEKO OD HLUČNÉHO 
DAVU
 15. 7. 17.30 MACÍK 2
19.45 MAD MAX: ZBESILÁ CESTA
 16. 7. 17.30 ANT-MAN – 3D
19.45 MAGIC MIKE XXL
 17. 7. 19.00 CARMEN – Záznam 
predstavenia Boľšoj balet Moskva
 18. 7. 15.30 MIMONI
17.30 ANT-MAN – 2D
19.30 MAGIC MIKE XXL
 19. 7. 15.30 MIMONI
17.30 TERMINÁTOR GENISYS 
– 2D/ČD
19.45 ANT-MAN – 2D
 20. 7. 17.30 MAGIC MIKE XXL
19.30 SAMBA
 21. 7. 17.30 LEVIE SRDCE
19.30 KEĎ ZVIERATÁ SNÍVAJÚ
 22. 7. 17.30 SEDEM 
ZHAVRANELÝCH BRATOV
19.30 LEVIE SRDCE
 23. 7. 17.30 PIXELS – 3D
19.30 PAPIEROVÉ MESTÁ
 24. 7. 17.30 PIXELS – 2D
19.30 PAPIEROVÉ MESTÁ
 25. 7. 15.30 CILILING A ZVER 
– NEZVER   
17.30 PAPIEROVÉ MESTÁ
19.30 BOJOVNÍK
 26. 7. 15.30 CILILING A ZVER 
– NEZVER
17.30 BOJOVNÍK
19.30 PAPIEROVÉ MESTÁ
 27. 7. 17.30 SLEPÁ 
19.30 BOJOVNÍK
 28. 7. 17.30 MIMONI
19.30 PIXELS – 2D

 29. 7. 17.30 MIMONI
19.30 PAPIEROVÉ MESTÁ
 30. 7. 17.30 IRRATIONAL MAN
19.30 MISSION IMPOSSIBLE 5
 31. 7. 17.30 MALÝ DRÁČIK – 3D
19.30 MISSION IMPOSSIBLE 5
 1. 8. 15.30 MALÝ DRÁČIK – 2D
17.30 IRRATIONAL MAN
19.30 MISSION IMPOSSIBLE 5
 2. 8. 15.30 MALÝ DRÁČIK – 3D
17.30 MALÝ DRÁČIK – 2D
19.30 IRRATIONAL MAN
AMFITEÁTER
 1. 7. 21.30 DANNY COLLINS
 2. 7. 21.30 LOVCI A OBĚTI
 3. 7. NEPREMIETAME
 4. 7. 21.30 LOVCI A OBĚTI
 5. 7. 21.30 NAVŽDY MLADÁ
 6. 7. 21.30 PÚTNIK – NAJLEPŠÍ 
PRÍBEH PAULA COELHA
 7. 7. 21.30 MACÍK 2
 8. 7. 21.30 MACÍK 2
 9. 7. 21.30 TERMINÁTOR 
GENISYS 2D/ST
 10. 7. 21.30 TERMINÁTOR 
GENISYS 2D/ČD
 11. 7. 21.30 TERMINÁTOR 
GENISYS 2D/ST
 12. 7. 21.30 ANDÍLEK NA NERVY
 13. 7. 21.30 ANDÍLEK NA NERVY
 14. 7. 21.30 OSTROV LÁSKY
 15. 7. 21.30 OSTROV LÁSKY
 16. 7. 21.15 MAD MAX: ZBESILÁ 
CESTA
 17. 7. 21.15 MAD MAX: ZBESILÁ 
CESTA
 18. 7. 21.15 SAMBA
 19. 7. 21.15 ANT MAN – 2D
 20. 7. 21.15 SEDEM 
ZHAVRANELÝCH BRATOV
 21. 7. 21.15 SAMBA
 22. 7. 21.15 ANT-MAN – 2D
 23. 7. 21.15 BOJOVNÍK
 24. 7. 21.15 BOJOVNÍK
 25. 7. 21.15 PIXELS
 26. 7. 21.15 PIXELS
 27. 7. 21.15 DIVOKÉ HISTORKY 
 28. 7. 21.15 5. PLUK 
 29. 7. 21.15 BOJ SNEŽNÉHO 
PLUHU S MAFIOU 
 30. 7. 21.15 LÁSKA JE DOKONALÝ 
ZLOČIN 
 31. 7. 21.15 MALÝ DRÁČIK – 2D
 1. 8. 21.00 MALÝ DRÁČIK – 2D
 2. 8. 21.00 MISSION IMPOSSIBLE 5
 3. 8. 21.00 MISSION IMPOSSIBLE 5

Zmena programu je vyhradená

Kino Hviezda
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Kultúrne leto
Pešia zóna: TAM, KDE TO ŽIJE!
Predstavte si teplý letný podvečer, prechádzate sa po trnavskej pešej 
zóne a pomalým krokom míňate terasy plné spokojných ľudí, počujete 
ako sa smejú, rozprávajú a cítite, ako z nich sála tá pravá letná 
bezstarostnosť. Vzduchom sa šíri vôňa letných nápojov z čerstvej mäty, 
medovky, citrónov a pomarančov zmiešaná s omamnou vôňou kávy. 
Míňate kráľovskú fontánu a do uší vám začína prenikať šum vody 
a veselý džavot detí. Na vašu tvár dopadajú studené kvapky, privierate 
oči a užívate si slastné osvieženie, ktoré fontána ponúka. Vtom hluk 
bežného života na pešej zóne prerušia príjemné tóny. Zvedavosť 
vás núti posunúť sa o kúsok ďalej a zistiť, čo sa deje. Do očí vám 
udrie malé povedomé pódium a vy už viete, že sa opäť začína jeden 
z koncertov Leta na korze...

LETO NA KORZE

 1. júla o 19.00 h RYTMIKA: 
BUBNOVAČKA
Staňte sa súčasťou rytmického 
orchestra, ktorý povedú skúsení 
lektori. Každý z vás dostane 
bubon alebo iný rytmický 
nástroj a spoločne vytvoríte 
rytmus, ktorý vás zladí do 
jedinečného celku

 1. júla o 21.30 h Bažant 
kinematograf: 38

 2. júla o 19.00 h 
PETER LUHA: gitarista, spevák, 
skladateľ a multiinštrumentalista 
zahrá klasické flamenco, gypsy 
jazz a country inšpirácie

 2. júla o 21.30 h 
Bažant kinematograf: 
DÍRA U HANUŠOVIC

 3. júla o 18.00 h Bábkové 
divadlo Makile: PAPIEROVÉ 
KRÁĽOVSTVO – rozprávka 

 3. júla o 21.30 h Bažant 
kinematograf: TRABANTOM 
AŽ NA KONIEC SVETA

 4. júla o 19.00 h MILOŠ 
BIHÁRY QUARTET – od 
jazzových štandardov Milesa 
Davisa a Chicka Coreu až po 
funky, groove či fusion

 4. júla o 21.30 h Bažant 
kinematograf: TRAJA BRATIA

 5. júla o 19.00 h 
SERENADERS SISTERS / 
PAPER MOON TRIO
Vokálno-inštrumentálny 
repertoár zameraný prevažne na 
americké jazzové štandardy 
z 20-tych až 40-tych rokov 

 5. júla o 21.30 h Bažant 
kinematograf: 
ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE

 6. júla o 19.00 h DRIENKA
Detský folklórny súbor 

 7. júla o 19.00 h MARKUS 
SCHLESINGER (AU) – gitarový 
virtuóz, entertainer, spevák 
a popredný predstaviteľ 
„fingerstyle guitar” 

 8. júla o 19.00 h MUSICA 
MEDICA – technika alikvotného 
spievania a nástroje staré 
niekoľko tisíc rokov sa spoja 
so zvukom gitár, beat boxom 
a elektronickými efektmi 
súčasnosti

 9. júla o 19.00 h GRAEME 
MARK – írsky pesničkár žijúci 
v Trnave píše emotívne skladby 
o rôznych bizarnostiach života

 10. júla o 18.00 h Divadlo 
Fortissimo: SMETIAK 
Rozprávka pre deti

 10. júla o 19.30 h GEMINI 
– írske a keltské piesne

 3. júla o 16.00 h DIVADIELKA 
V KAMENNOM MLYNE
Bábkové divadlo MaKiLe: Lienka 
Kikilienka a zakliaty letný kvet 

 5. júla o 15.30 h 
pri mestskej veži
POTULKY MALÝM RÍMOM 
Horí! Blížnemu na pomoc, ochrániť 
životy a majetok!

 5. júla o 18.00 h v amfiteátri 
PROMENÁDNE KONCERTY DY-
CHOVÝCH HUDIEB
Drietomanka – Drietoma

 10. júla o 16.00 h DIVADIEL-
KA V KAMENNOM MLYNE 
– Theatre Fortisimo: Kráľ Šašo

 12. júla o 15.30 h 
pri mestskej veži
POTULKY MALÝM RÍMOM 
Lingua latina nos circumiacent 
– Latinčina, ktorá nás obkolesuje

 12. júla o 18.00 h v amfiteátri 
PROMENÁDNE KONCERTY DY-
CHOVÝCH HUDIEB
Májovanka – Holíč

 17. júla o 16.00 h 
DIVADIELKA 
V KAMENNOM MLYNE 
Divadlo Nezábudka: 
Červená čiapočka 

 17. júla o 19.00 h 
v Sade Antona Bernoláka
PROMA FRAJDEJ
Príjemné piatkové letné večery pod 
hradbami, zaujímavé mladé kape-
ly, zrelí muzikanti, hudba rôznych 
žánrov a nevšedné exhibície. Impa-
co trio, Styleunits, Eufória 
a Samuel Hošek

 18. júla od 22.00 h 
v Sade Antona Bernoláka
NOČNÉ VERŠE PROMENÁD 
Poézia víťazov celoslovenskej literár-
nej súťaže O cenu Slovenského uče-
ného tovarišstva a ďalších domácich 
aj zahraničných autorov v podaní 
profesionálnych interpretov aj do-
mácich recitátorov. Na záver nebude 
chýbať voľné pódium veršov. Scenár 
a moderovanie: Adriena Horváthová. 
V prípade nepriaznivého počasia 
sa podujatie uskutoční v západnom 
krídle radnice



 11. júla o 19.00 h 
TRNAFČAN – folklórny súbor 

 12. júla o 19.00 h WILLIE 
JONES BAND – Američan, ktorý 
striedavo žije v Nemecku a v 
Spojených štátochsa etabloval 
nielen na európskej country 
scéne, ale aj v USA a Kanade 

 13. júla o 19.00 h Štúdio 
tanca a pohybu ALEGRIA
Príďte sa zabaviť, vytancovať a 
naučiť sa niečo nové

 14. júla o 18.00 h Divadlo 
KaSia: BODKOVANÁ FARMA
Rozprávka pre deti

 15. júla o 19.00 h 
Túlavé divadlo: 
RÓMEO, JÚLIA A VÍRUS
Humorné rozprávanie o láske, 
rýchlej dobe a zlobe medzi 
Montekovcami a Kapuletmi

 16. júla o 19.00 h Túlavé 
divadlo: REPARÁT 
Z POVINNÉHO ČÍTANIA
Diela povinného čítania 
transformované na nové formy 
– piesne, tanec, rap, verše 
a najmä smršť humoru

 17. júla o 18.00 h Túlavé 
divadlo: BLÁZNOVA ČIAPKA 
Veselý príbeh pre deti o čiapke 
blázna, ktorej zvončeky dokážu 
veľké kúzla 

 18. júla o 19.00 h 
LUCIA BUGALOVÁ & 
MICHAL BUGALA

 19. júla o 19.00 h 
Dixieland E.G.O.
Nitrianski džezmeni so starou 
dixielandovou klasikou

 20. júla o 19.00 h IVAN 
GONTKO a jeho starodávny 
flašinet prenesie nielen deti, ale 
aj dospelákov do osemnásteho 
storočia a priblíži im atmosféru 
rakúsko-uhorských miest, keď 

flašinety a verklíky dotvárali 
veľkomestský charakter

 21. júla o 19.00 h 
SILVIA JOSIFOSKA BAND
Známa jazzová a bluesová 
speváčka, držiteľka titulu 
Najobľúbenejšia bluesová 
speváčka roku 2014

 22. júla o 19.00 h 
VARGA QUARTETT
Pavol Varga, Katarína Veselská, 
Roman Rusňák a Michal Haring  

 23. júla o 19.00 h
ROMANIKA
Dvojica skvelých hudobníkov, 
manželia Roman a Ika. O Ike 
sa hovorí, že má dychu ako 
lokomotíva a jej Vlčie balady 
označil známy hudobný kritik 
Jiří Černý ako plný úchvatných 
piesní o temnom ženstve

 24. júla o 18.00 h Teatro 
Neline: POSTRACH SAMKO 
Rozprávka pre deti

 25. júla o 18.00 h Divadlo 
Tyjátr: DON ŠAJN alebo 
MÁRNOTRATNÝ SYN
Rozprávka pre deti

 26. júla o 19.00 h ĽUDOVÁ 
HUDBA RODINY HLBOCKÝCH

 27. júla o 19.00 h EMINENT

 28. júla o 19.00 h  
PODHORANKA
detská folklórna skupina

 29. júla o 18.00 h 
Kniha Jobusova: predstavenie no-
vej knihy PLAJKO – čítanie pre deti

 30. júla o 19.00 h 
HEJ ROMALE – dievčenský 
súbor Hej Romale sprevádza 
rómska hudobná skupina Therne 
čave Trnava s Jankom Kačom, 
 31. júla o 19.00 h Divadlo 
PIKI: PASKUDÁRIUM 
Rozprávka pre deti

 19. júla o 15.00 h
TRNAVSKÝ PIKNIK V BOTA-
NICKEJ ZÁHRADE 
Koncert ADO: Preslnené rytmy 
premenia v okamihu našu zem na 
exotický ostrov 
Divadlo ZkuFraVon: Bratia Grim-
movci (predstavenie pre deti 
a dospelých) 
Graffiti jam, chodenie po lane, spo-
ločenské hry, gastro zážitky 
a súťaže

 19. júla o 15.30 h 
pri Mestskej veži
POTULKY MALÝM RÍMOM 
Kadiaľ tiekla Trnávka

 19. júla o 18.00 h v amfiteátri 
PROMENÁDNE KONCERTY 
DYCHOVÝCH HUDIEB
Borovienka – Krakovany

 20. júla – 23. augusta 
v západnom krídle radnice
KRÁSA V KROJOCH UKRYTÁ 
Výstava krojov piešťanského regió-
nu otvorená každú stredu 
a nedeľu od 15.00 do 18.00 h, 
v rámci festivalu Trnavská brána 14., 
15. a 16. augusta od 9.00 do 18.00 h

 24. júla o 16.00 h 
DIVADIELKA V KAMENNOM 
MLYNE – Teátro Neline Budmeri-
ce: Postrach Samko 

 26. júla o 15.30 h 
pri mestskej veži
POTULKY MALÝM RÍMOM
Meštianska architektúra

 26. júla o 18.00 h v amfiteátri 
PROMENÁDNE KONCERTY 
DYCHOVÝCH HUDIEB
Vlčovanka – Horná Súča

 31. júla o 16.00 h 
DIVADIELKA 
V KAMENNOM MLYNE
Divadlo PIKI: Babička z vajíčka 

 31. júla o 19.00 h 
v Sade Antona Bernoláka
PROMA FRAJDEJ
Príjemné piatkové letné večery pod 
hradbami, zaujímavé mladé kapely, 
zrelí muzikanti, 
hudba rôznych žánrov a nevšedné 
exhibície. Spektrum, BugoBros, 
Maca a Kapela roka



POTULKY 
MALÝM RÍMOM

5. júla o 15.30 h pred mestskou vežou 
HORÍ! BLÍŽNEMU NA POMOC, 
OCHRÁNIŤ ŽIVOTY A MAJETOK!
Dozvieme sa viac o veľkých požiaroch, ktoré dramaticky 
menili tvár nášho mesta a o histórii požiarnej ochrany, 
uvidíme originál unikátneho historického obrazu ho-
riacej Trnavy v roku 1666, navštívime priestory Dobro-
voľného hasičského zboru a obzrieme si aj modernú 
hasičskú techniku 
Sprevádza: Ing. Ivan Mička

12. júla o 15.30 h pred mestskou vežou 
LINGUA LATINA NOS CIRCUMIACENT 
– LATINČINA KTORÁ NÁS OBKOLESUJE
Trnava je mesto bohaté na najrôznejšie 
latinské nápisy. Svetské i cirkevné. Spoločne poodhalí-
me význam skratiek, symbolov, 
slov či nápisov na niektorých významných pamiatkach 
v historickom centre
Sprevádza: Mgr. Zuzana Rábiková

19. júla o 15.30 h pred mestskou vežou 
KADIAĽ TIEKLA TRNÁVKA 
Na potulke, ktorej dĺžka bude takmer 1 km, budeme 
kráčať po stopách potoka Trnávky a dozvieme sa 
mnoho zaujímavostí z rôznych častí jej toku
Sprevádza: Peter Wagner

26. júla o 15.30 h pred mestskou vežou 
MEŠTIANSKA ARCHITEKTÚRA
Potulkou po historickom centre si priblížime premeny 
trnavského meštianskeho domu od drevozemného 
polozahĺbeného obydlia, ktoré stálo pri zrode mesta, 
až po súčasnosť. Dozvieme sa, ako sa formovali jeho 
rozmery, dispozícia či použitý materiál, akým nástra-
hám či módnym vlnám v priebehu dejín čelil a ako sa 
tieto okolnosti odzrkadlili na jeho podobe
Sprevádzajú: Mgr. Daniela Zacharová 
a Ing. Milan Kazimír

2. augusta o 15.30 h pred mestskou vežou
MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ 
TRNAVSKEJ UNIVERZITY
Pri príležitosti 380. výročia Trnavskej univerzity si pri-
pomenieme minulosť tejto historicky významnej vzde-
lávacej inštitúcie, nazrieme do Pazmanea a dozvieme 

sa ešte mnoho zaujímavostí o vzťahu mesta a univerzity
Sprevádza: Mgr. Michal Žitňanský, PhD.

7. augusta o 15.00 h na Univerzitnom námestí
Mimoriadna piatková Potulka Malým Rímom 
TAJOMSTVÁ VOJENSKÉHO ARCHÍVU
Potulka ponúka unikátnu možnosť nahliadnuť do 
nedostupného objektu veľkolepého areálu bývalej TU 
a dozvedieť sa niečo z histórie a súčasnosti vojenské-
ho archívnictva 
Sprevádzajú: Dr. Jozef Petráš, 
Ing. Daniela Nemčeková a Ing. Jaroslava Žuffová

16. augusta o 15.30 h pred mestskou vežou 
KDE STRIEĽALI TRNAVSKÍ OSTROSTRELCI 
Malý výlet v čase na Šištót – voľakedajšiu trnavskú 
strelnicu sa začne rozprávaním o Dolnej bráne a šir-
šom okolí, budove súdu, streleckej záhrade – dnes 
Ružovom sade. Prejdeme parkom, zastavíme sa pri 
Emmerovej vile, pri dnešnom detskom ihrisku a skaut-
skom dome. Odtiaľ zamierime k historickým terčom 
v Západoslovenskom múzeu 
Sprevádza: PaedDr. Simonne Jurčová

23. augusta o 15.30 h pred mestskou vežou 
ŠTÚROVCI A TRNAVA 
Pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra upriamime po-
zornosť na významné štúrovské osobnosti Trnavy 
(Tamaškovič, Dohnány, Dobšinský). Rozprávanie zavŕ-
šime v Múzeu knižnej kultúry na výstave Ľudovít Štúr 
a jeho doba. Potulka v spolupráci s TTSK – Západo-
slovenským múzeom v Trnave
Sprevádza: Ferdinand Mak

30. augusta o 15.30 h pred mestskou vežou 
TICHÉ PRÍBEHY 
HISTORICKÝCH PORTÁLOV
Najkrajšie historické portály v centre mesta vypoveda-
jú nielen o tvarovej pestrosti a rôznorodosti slohových 
štýlov, ale aj o funkcii stavieb a estetickom cítení ich 
majiteľov 
Sprevádzajú: Mgr. Daniela Zacharová 
a Ing. Milan Kazimír

Vstupenky si môžete kúpiť v TTi v mestskej veži 


