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editorial

Pavol Tomašovič

Letné inšpirácie

Lúče slnka od začiatku júna priniesli nielen viacero 
horúčavou naplnených dní, ale aj uvoľňovanie opatrení 

a s tým pestrejšiu ponuku kultúrnych aktivít. Divadlá, múzeá, 
galérie, knižnice a kultúrne centrá dostali zelenú a my sme sa 

mohli i v Trnave stretnúť na viacerých podujatiach. Aj terasy 
reštaurácií a kaviarní potvrdili, že po obdobiach obmedzení 

túžime po osobných rozhovoroch a stretnutiach. Práve tie 
sú najprirodzenejšou formou potvrdzovania identity človeka 
a dôležitou korekciou vlastných predstáv či túžob. Obdobie 

uzavretia a presunu komunikácie do online priestoru totiž 
oveľa výraznejšie odkrylo tendenciu považovať iné názory za 
nebezpečné a dokonca ich nositeľov pokladať za nepriateľov. 

V množstve a rýchlosti podliehame často radikálnym 
riešeniam. Pravdu života, ktorá je komplexnejšia ako naše 

poznanie a jej verifikácia potrebuje čas, však nemožno presadiť 
násilím, ani vysunutím tých, ktorí nesúhlasia, do priestoru bez 
možnosti diskusie a verejného dialógu. Uvedomil som si to po 

premiére divadelnej hry Mizantrop, ktorú uviedlo začiatkom 
júla Divadlo Jána Palárika. Divadelná hra odkryla skutočnosť, 

že radikálni šíritelia pravdy a spravodlivosti sú často 
nebezpečnejší ako tí, ktorí už na pravdu rezignovali. Nenávisť 

k tým, ktorí nezdieľajú moje poznanie, či moralizovanie 
uplatňované vo vzťahu k druhým, sú signifikantnými javmi 
mizantropie. Prejavuje sa všade tam, kde naše očakávania, 

predstavy a túžby narazili na realitu života. Takouto zrážkou 
sme si hádam prešli všetci. Či už na úrovni spoločenskej, 
politickej alebo ešte oveľa bolestivejšie na osobnej úrovni 

medzi priateľmi. Ak namiesto korekcie vlastných, často 
naivných predstáv na úkor hľadania porozumenia a symbiózy 

začneme bojovať, meniť realitu a ľudí na svoj obraz, 
prepadáme nákaze mizantropie. Výsledkom nie je priblíženie 

sa k spoločným ideálom, ale rozpad vzťahov, spoločenstiev 
i komunít. Redukcia pravdy a poznania do pravidiel a názorov 

jednej skupiny ľudí prináša nielen stratu pohľadov a rôznosť 
prístupov, ale aj vznik poloprávd, ktoré svet viac zatemňujú, 
ako odkrývajú. Z faktov a informácií vytrhnutých z kontextu 
celkového príbehu, ktorý prekračuje individuálne poznanie, 

sa stávajú prázdne dáta, ktoré možno účelovo použiť pre 
ľubovoľný cieľ. Parafrázujúc dialóg z divadelnej hry: „Slovo 

pravdy slabne, rozťali sme ho šabľou na polopravdy“. 
Rozhovory po skončení divadelného predstavenia aj mňa 

samotného presvedčili o rôznych možnostiach interpretácie. 
Poučený hrou som však odchádzal vďačný za uvedenú 

rôznosť. V nej som korigoval vlastný pohľad a o určitú časť 
z neho sa delím s vami. Som vďačný za inšpiráciu aj za ľudí, 
s ktorými sa možno otvorene rozprávať. Aj to sú lúče slnka, 

ktoré nespaľujú, neunavujú horúčavou, ale dávajú jednotlivcovi 
i spoločnosti nádej do ďalších dní.
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Veronika Majtánová

Agátka s potokom, komunitnou záhradou, 
stromami a atraktívnymi hracími prvkami
V mestskej časti Trnava – východ medzi Hlbokou a Ulicou Vladimíra Clementisa vznikne vďaka revi-
talizácii rozsiahleho vnútrobloku veľký a bezpečný priestor na oddych a hry detí i dospelých. Táto je-
dinečná investičná akcia nazvaná podľa tamojšieho kopca Agátka je v procese verejného obstarávania. 
Predpokladaná hodnota zákazky je 1,25 milióna eur.

Aj pri tejto revitalizácii sú samo-
zrejmosťou opatrenia zamerané na 
adaptáciu na zmenu klímy a zadržia-
vanie dažďovej vody priamo na mies-
te v zeleni. K zlepšeniu v tejto oblasti 
výrazne prispeje 280-metrový umelý 
potok široký jeden meter s hĺbkou 
od 10 do 20 centimetrov, aby bol 
bezpečný aj pre najmenšie deti. Ústiť 
bude v jazierku, cirkuláciu prúdenia 
vody zaistí spád kopca. Voda bude 
tiecť pozdĺž celého parku a spríjemní 
oddychové aktivity ľudí v tejto lokalite 
mesta. Upravený bude aj samotný 
kopec Agátka, na ktorom tiež vznikne 
priestor na oddych.
Obyvateľov tejto lokality určite poteší 
aj komunitná záhrada pri bytových 
domoch, kde budú môcť relaxovať 
a pestovať vlastnú zeleninu a ovocie. 
Projekt počíta s trampolínovou zónou 
na ihrisku na kopci za sociálnou po-
isťovňou, rozmanitými vodnými prv-
kami ako napríklad morskou hviezdi-
cou s tryskou, petangovým ihriskom 
či unikátnou rotačnou šmykľavkou aj 
pre dospelých. Pribudnú tiež verejné 
toalety so zázemím.
V rámci revitalizácie budú doplnené 
drevené herné prvky a vysadené 
ďalšie stromy na celej ploche parku. 
V „novom šate“ budú tiež chodníky, 
počíta sa i s napojením Agátky na 
sieť cyklotrás.
Projekt revitalizácie Agátky pripra-
vuje trnavská samospráva spolu 
s obyvateľmi. Proces participatív-
neho plánovania sa začal verejnými 
stretnutiami v roku 2017, na ktorých 
sa diskutovalo o novej podobe tohto 
priestoru. Verejnosť mala možnosť 
vyjadriť svoje návrhy a pripomienky 
aj prostredníctvom dotazníkov. Vý-
sledky prieskumu verejnej mienky 
mesto zapracovalo do podkladov ar-
chitektonickej súťaže, pretože cieľom 
participatívneho plánovania je pri-

stupovať k tvorbe verejných priesto-
rov tak, aby ich výsledná podoba 

zodpovedala potrebám návštevníkov 
a slúžila im čo najlepšie. 

udalosti
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udalosti

Martin Jurčo, foto: autor

Ak testy ukážu, že klimatizácia v autobusoch 
je účinná, doplnia ju do všetkých vozidiel 
Sedemnásť nových autobusov a po piatich rokoch ďalších sedemnásť. To je tridsaťštyri vozidiel, ktoré 
majú byť počas desiatich rokov obnovené v trnavskej mestskej hromadnej doprave. Aj to je prísľub tr-
navskej Arrivy, ktorá prednedávnom predstavila nové autobusy MHD. V súlade so zmluvou s mestom 
bude prevádzkovať hromadnú dopravu ďalších desať rokov.

Súčasťou novej zmluvy v súvislosti 
s prevádzkovaním mestskej dopravy 
v najbližších desiatich rokoch je 
zabezpečenie fungovania trinástich 
autobusových mestských liniek 
v prepočte s miliónom najazdených 
kilometrov ročne. Nové trnavské 
autobusy tyrkysovej farby majú 
samostatne uzavreté oddelenie pre 
vodiča v súlade s aktuálnymi proti-
pandemickými požiadavkami a sa-
mostatnou klimatizáciou. Súčasťou 
vybavenia autobusu je kamerový 
systém, informačný LCD panel so 
zvukovým zahlasovaním zastávok 
a aj bezplatné pripojenie k inter-
netu. Autobusy sú nízkopodlažné, 
fungujúce v súlade s normou Euro 
6 so šetrným prístupom k životné-
mu prostrediu. Doterajšie autobusy 
spĺňali nižšiu normu Euro 3-4. Ako 
sme sa na prezentácii dozvedeli, 
nové, ekologickejšie vozidlá znižujú 
množstvo emisií. Spotreba paliva 
však nie je nižšia, čo je dané práve 
technológiou obmedzenia emisií.
Dopravca deklaruje v nových auto-
busoch vyšší štandard cestovania 
a po piatich rokoch vymení aj druhú 
časť vozidlového parku, teda 17 
autobusov. Ako pripomenul riadi-
teľ spoločnosti Arriva Trnava Peter 
Nemec, nové autobusy prinesú 
vzostup kultúry cestovania, čo by 
do budúcnosti mohlo motivovať 
Trnavčanov, aby presadli z áut do 
autobusov. „K dispozícii je mamič-
kám s kočíkmi a pre imobilných 
cestujúcich aj výklopná plošina a na 
komunikáciu s vodičom príslušné 
tlačidlá o núdzovom zastavení vozi-
dla, otvorení dverí, potrebe použitia 
plošiny, a to s príslušnými informá-
ciami aj v Braillovom písme. 
Ako povedal vedúci odboru dopravy 
Mestského úradu v Trnave Maroš 
Škoda, v súčasnosti pracuje samo-

správa na zefektívnení cestovných 
poriadkov. Zber údajov sa skon-
čil 30. júna a niekoľko mesiacov 
bude trvať vyhodnotenie dát. Na 
zozbieraní informácií spolupracu-
jú s odborníkmi, pričom do úvahy 
zobrali aj mnoho podnetov od 
obyvateľov mesta. Aj na základe 
tohto sumáru sa mesto rozhodne, 
či zmeny do cestovného poriadku 
zapracuje už v decembrovom ces-
tovnom poriadku.  
Po predstavení nových autobusov 
sa však nielen prostredníctvom 
sociálnych sietí rozvírila diskusia, 
prečo autobusy majú len intenzív-
ne vetranie, no nie klimatizáciu. „V 
štandardoch súťaže nebola požia-
davka na samostatnú klimatizáciu, 
len, aby boli vozidlá vetrateľné. 
Hlavným dôvodom, prečo sa ne-
uvažovalo o klíme v autobusoch, 
je, že trnavská MHD má zastávky 
vzdialené navzájom od 300 do 500 
metrov. Znamená to, že autobus 
často stojí a otvára všetky dvere. 
Vychladený vzduch z autobusu sa 
pritom hneď dostáva von a počas 
cesty sa nedá zabezpečiť dosta-
točné chladenie v priestore pre 

cestujúcich. Ak má byť vozidlo 
vychladené už na prvej nástupnej 
zastávke, muselo by najprv stáť 
polhodinu so zapnutým motorom. 
Použitie klimatizácie v autobu-
soch je problematické najmä na 
konečných zastávkach v uzavre-
tých častiach sídlisk. Klimatizácia 
a naštartovaný autobus sú hlučné, 
čo neraz spôsobovalo sťažnosti 
obyvateľov. Samozrejme, že na-
ším cieľom je spokojnosť občanov 
a komfort cestujúcich, preto v praxi 
otestujeme autobus s klimatizá-
ciou a bez nej, a po vyhodnotení 
všetkých faktov aj finančnom 
vyčíslení opäť zvážime, či klima-
tizáciu do mestskej autobusovej 
dopravy doplníme,“ povedal vedúci 
odboru dopravy Mestského úradu 
v Trnave Maroš Škoda.
Pripomeňme, že Arriva Trnava 
prevádzkuje aj informačnú linku 
denne vrátane víkendov a sviatkov 
na čísle +421 915 733 733. Arriva 
zabezpečuje mestskú i prímest-
skú autobusovú dopravu a okrem 
Trnavy a Trnavského kraja pôsobí 
aj v nitrianskom, košickom a žilin-
skom regióne.  

2 Novinky z radnice
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Cez webovú aplikáciu DataMesta môžete 
požiadať o parkovaciu kartu 

Veronika Majtánová

Vo webovej aplikácii na adrese datamesta.trnava.sk pribudla nová funkcia, ktorá zaregistrovaným pou-
žívateľom umožňuje elektronicky požiadať o vydanie parkovacej karty. 

Ako požiadať o parkovaciu kartu 
v aplikácii DataMesta: 
 1. Po prihlásení na stránke da-
tamesta.trnava.sk kliknite vľavo 
v menu na Hlavná ponuka a vyber-
te Parkovacie karty. 
 2. Zvoľte Žiadosť o vydanie karty. 
 3. Vyberte kategóriu:  
a/ Rezident zóny (ak máte trvalý 
pobyt v spoplatnenej zóne, príp. 
prechodný pobyt v spoplatnenej 
zóne a trvalý pobyt inde v Trnave), 
alebo  
b/ Rezident mesta alebo návštev-
ník (rezidentmi mesta sú obyva-
telia s trvalým pobytom v Trnave, 
návštevníkmi sú všetci ostatní). 
 4. Vyplňte údaje o vozidle, na kto-
ré žiadate parkovaciu kartu vydať. 
 5. Priložte potrebné dokumenty 
(ich sken alebo fotografiu). 
 6. Po kliknutí na šípku doprava 
sa dostanete do ďalšej časti formu-
láru, kde si vyberiete typ karty.  

 7. Po odoslaní žiadosti vaše vlo-
žené údaje a dokumenty overíme 
v našom informačnom systéme. Po 
ich schválení vás budeme infor-
movať o tom, že vaša žiadosť bola 
vybavená. 
Parkovacie karty budú od 1. augus-
ta v súvislosti so štartom regulácie 
statickej dopravy už iba elektro-
nické, nebudú sa umiestňovať do 
vozidla. Mestská polícia mesta 
Trnavy bude ich platnosť overovať 
v online databáze. 
Vybaviť si parkovaciu kartu sa naj-
viac oplatí vodičom, ktorí parkujú 
v spoplatnenej zóne opakovane 
a dlhodobo. Pokiaľ v danej lokalite 
bývajú a majú v nej aj trvalý pobyt 
(prípadne prechodný s tým, že sú 
zároveň na trvalý pobyt prihlásení 
na inom mieste v Trnave), teda sú 
rezidentmi tejto zóny, majú nárok 
na najvýhodnejší typ karty s ná-
zvom REZIDENT ZÓNY. Na prvé 

auto v domácnosti ich bude karta 
stáť iba jedno euro na rok, na 
druhé 99 eur. Za tretie vozidlo za-
platia 300 eur, teda rovnakú čiast-
ku ako ľudia s trvalým pobytom na 
inom mieste v Trnave. 
Na porovnanie, žiadateľa bez tr-
valého pobytu v meste bude karta 
zóny stáť 400 eur. Podrobnosti 
o jednotlivých parkovacích kartách 
upresňuje Všeobecne záväzné na-
riadenie č. 566 o dočasnom parko-
vaní motorových vozidiel na území 
mesta Trnava.  
Nová aplikácia DataMesta pomô-
že okrem pohodlného vybavenia 
parkovacej karty aj tým, ktorí budú 
chcieť uhradiť parkovné za krátko-
dobé státie v spoplatnenej oblasti. 
Od 1. augusta 2021 pribudla mož-
nosť úhrady parkovacieho lístka, 
ktorá bude oproti ostatným (SMS 
správe a parkovaciemu automatu) 
finančne najvýhodnejšia.  

udalosti

Martin Jurčo

Pacientske organizácie udelili dvom trnavským 
pracoviskám mamografie cenu Amazonka
Oboznámiť ženy o význame mamografického preventívneho vyšetrenia si kladie za cieľ osvetový pro-
jekt Ja som už bola, zameraný na podporu prevencie onkologických ochorení prsníka. Má nielen po-
ukázať na jeho dôležitosť, ale aj vyvracať mýty o škodlivosti mamografie. Tá totiž dokáže zachrániť 
život. Združenia Amazonka a Ružová stužka udelili pri príležitosti odborného podujatia Cenu Amazon-
ka dvom mamologickým pracoviskám v Trnave – Rádiologickej klinike Fakultnej nemocnice a Inštitútu 
zobrazovacej diagnostiky, ktorá sídli na Poliklinike Družba

Udelenie ocenenia bolo súčasťou 
odbornej konferencie o mamoló-
gii, teda o ochoreniach prsníkov. 
Organizátori pripomenuli dô-
ležitosť oboch pracovísk, ktoré 
sú certifikované. Čo to znamená 
v praxi? „Dokážeme pacientku 
objednať na presný čas, vieme jej 
dať presný servis a komunikáciu. 
Všetko teda vybaví naraz. Ak pa-
cientke diagnostikujeme zhubné 
ochorenie prsníka, práve my za-

bezpečujeme manažment ďalšej 
liečby. To znamená, že pacientka 
od nás nejde niekam do prázdna. 
Ďalej s ňou komunikujeme, pri-
chádza na mamologickú komisiu, 
kde je onkológ, chirurg, patológ 
a rádiológ. Tam sa určuje ďalší 
postup. Základom teda je, aby pa-
cientka vedela, že je v správnych 
rukách a že ju nemá na starosti 
len jeden lekár, ale jej ochorenie 
sa rieši komisionálne,“ hovorí 

rádiológ Marek Kopáčik z Inštitútu 
zobrazovacej diagnostiky. „Ročne 
vyšetríme okolo tritisíc pacien-
tiek na mamografických praco-
viskách. Na to nadväzujú rôzne 
intervenčné výkony umožňujúce 
presnú diagnostiku ochorenia. 
Mamologické centrum FN Trnava 
je komplexné aj v postupnosti na 
mamologickú komisiu, onkologic-
kú starostlivosť a dispenzarizáciu. 
Je dôležité pripomenúť, že pa-

3august/september 2021
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cientky sú v Trnave priamo v našej 
nemocnici aj operované. Zabez-
pečili sme kvalitný tím lekárov na 
tieto výkony, takže pacientka ne-
musí chodiť do Bratislavy,“ hovorí 
Andrej Klepanec z Rádiologickej 
kliniky FN Trnava. 
Občianske združenie Amazonky 
robí osvetu všetkým preventívnym 
vyšetreniam a mamografickému 
skríningu, ktorý sa na Slovensku 
organizuje v dvanástich mestách 
a na pätnástich pracoviskách. 
Eva Bacigálová z tohto združe-
nia nechápe mýty založené na 
odsudzovaní mamografie: „Je to 
zvláštne a paradoxné, že práve 
o mamografickom vyšetrení, kto-
ré je rýchle a takmer bezbolestné, 
vzniká celý rad mýtov. Snažíme 
sa šíriť informácie od lekárov 

a odborníkov, zriadili sme aj 
webovú stránku mamograf. Tam 
nájdete odborné a laické informá-
cie o tomto vyšetrení, a rovnako 
tam nájdete mýty a fakty o ma-
mografe,“ hovorí E. Bacigálová. 
Predsedníčka neziskovej orga-
nizácie Ružová stužka Alena 
Kállayová pripomína, že takéto 
skríningové vyšetrenie dokáže 
odhaliť rakovinové ložisko o 3 
až 5 rokov skôr, než by sa dalo 
zistiť pri samovyšetrení. „Certi-
fikované pracovisko sa postará 
o pacientku okamžite. Znamená 
to, že pacientka neodstane vý-
sledok s tým, že si to má ďalej 
riešiť sama, ale je jej poskytnutá 
okamžitá pomoc,“ hovorí a odpo-
vedá aj na otázku, prečo sa taký-
to preventívny program začal až 

v roku 2019. „Celý proces závisel 
do toho, či štát bude garantovať 
takýto program. V podstate sa to 
stalo v roku 2019, keď štát vy-
členil finančné prostriedky a dal 
garanciu aj certifikácie pracovísk, 
ktoré sú menej spoľahlivé a ktoré 
sú špičkové,“ hovorí A. Kállayová.
Pripomeňme, že minulý rok bola 
na preventívnom vyšetrení len 
tretina tých žien, ktoré by ho mali 
absolvovať. V prípade skorej di-
agnostiky sa na štatistiky úmrtí 
na rakovinu prsníka dali znížiť až 
o 35 percent. „Keby každá žena 
nad 50 rokov absolvovala vyšet-
renie raz za 2 roky, zachránili by 
sme ročne život až 300 ženám,“ 
hovorí prezidentka Slovenskej 
rádiologickej spoločnosti Viera 
Lehotská. 

udalosti
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Dve trnavské školy získali environmentálne ocenenia
(red)

Základná škola s Materskou školou na Vančurovej ulici a Materská škola na Ulici Teodora Tekela 
dostali za svoje aktivity v environmentálnej oblasti certifikát a diplom. Obe vzdelávacie inštitúcie sa 
aktívne zapojili do najväčšieho environmentálne-vzdelávacieho programu Slovenska pre materské, zá-
kladné, stredné a špeciálne školy Zelená škola, ktorý realizuje Centrum environmentálnej a etickej vý-
chovy Živica. V školskom roku 2020/2021 sa do aktivít zameraných na ochranu životné prostredia za-
pojilo až 234 škôl. O to viac nás môže tešiť, že sa v silnej konkurencii nestratili ani dve trnavské školy.  

V Zelenej škole je výučba prepoje-
ná s praxou, deti sa učia v situáci-
ách, ktoré denne zažívajú. Nejde o 
jednotlivé aktivity, ale reálne zme-
ny, na ktorých by sa mali podieľať 
nielen deti a učitelia, ale aj perso-
nál školy a rodičia. Učiť sa o život-
nom prostredí je dôležité, ale dnes 
to už nestačí. V programe Zelená 
škola žiaci robia to, čo sa učia a 
snažia sa inšpirovať k zmene celú 
komunitu. Školy majú na výber 
témy, v ktorých chcú realizovať 
zmenu: odpady, energia, voda, 
potraviny, zeleň a ochrana prírody, 
doprava a ovzdušie alebo zelené 
úradovanie a obstarávanie. 
Základná škola s materskou ško-
lou na Vančurovej dostala na dva 
roky medzinárodný certifikát Ze-
lená škola a vlajku Eco-Schools za 
úspešnú realizáciu medzinárodnej 
metodiky 7 krokov environmen-
tálnej výchovy a participácie pre-
pojenej s praktickými aktivitami 
školskej komunity. V treťom roku 

pôsobenia v projekte Zelená škola 
zrealizovala „Vančurka“ viaceré 
aktivity. „Pokračujeme v separácii 
odpadu, zbierame papier, každá 
trieda má políčko, na ktorom si 
pestujeme zeleninu. Triedy tiež 
majú rozdelený areál školy, v kto-
rom sa starajú o jeho čistotu. Zo 
zaujímavých aktivít sa nám tiež 
podarilo zrealizovať Eko-Challen-
ge, v ktorom sme vyzvali aj ostat-
né trnavské školy, aby sa aktívnej-
šie zapájali do separácie odpadu,“ 
povedala učiteľka zo ZŠ s MŠ Van-
čurova Michaela Rakúsová.   
Materská škola na Ulici Teodora 
Tekela dostala diplom Na ceste k 
Zelenej škole za aktivity a reali-
záciu medzinárodnej metodiky 7 
krokov environmentálnej výchovy 
a participácie prepojenej s praxou.
Počas školského roka realizovala 
viacero environmentálnych ak-
tivít pre škôlkarov, pred letnými 
prázdninami deti diskutovali aj 
o zaujímavej téme ochrany prí-

rody. „Deti mali v júni možnosť 
spoznať význam poľovníctva ako 
národného kultúrneho dedičstva 
a aktívnej ochrany prírody po-
stavenej na poznatkoch. V ne-
poslednom rade dostali možnosť 
vnímať krásu a rozmanitosť našej 
flóry a fauny,“ konštatovala ma-
terská škola na svojom oficiálnom 
webovom sídle. 
Oceneným školám treba za ich 
aktivity a výchovu detí poďako-
vať. Je to mimoriadne záslužná 
práca, ktorá žiakov naučí žiť 
v súlade so životným prostredím 
a chrániť ho aj pre budúcnosť. 
„Dovoľte nám touto cestou vy-
jadriť poďakovanie a uznanie 
deťom, žiakom či študentom a 
školským koordinátorom a ko-
ordinátorkám programu. Vďaka 
patrí aj pedagogickým i nepe-
dagogickým zamestnancom na 
školách,“ povedala manažérka 
programu Zelená škola Zuzana 
Gallayová. 
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Mesto vyhlásilo architektonickú súťaž návrhov 
na obnovu Štefánikovej ulice
Trnavská samospráva pripravila ďalšiu architektonickú súťaž, ktorej cieľom je získať návrh obnovy 
významného verejného priestoru. Tento raz ide o Štefánikovu ulicu, ktorej komplexná rekonštrukcia má 
nadviazať na už dávnejšie zrealizovanú obnovu Hlavnej ulice ako pešej zóny, čím by sa rozšíril peší 
pobytový charakter hlavnej severojužnej osi historického jadra.

Veronika Majtánová

Dôvodom rekonštrukcie je však 
aj zlý technický stav komuni-
kácie, preto sa ráta s výmenou 
potrebných inžinierskych sietí, 
obnovou povrchov, s vegetačný-
mi úpravami, novým mobiliárom 
aj verejným osvetlením. Záme-
rom je tiež prezentovať zaniknu-
tú tzv. Hornú bránu mestského 
opevnenia s predbráním, prí-
padne aj s barbakanom, ak jeho 
existenciu potvrdí archeologický 
výskum, a prezentácia bude 
možná vzhľadom na dopravné 
riešenie lokality.
Štefánikova by mala byť po no-
vom v prevažnej časti využívaná 
ako pešia zóna. Miesto, po ktoré 
sa dostanú vozidlá, je vyznače-
né na mapke červeným krúžkom 
znázorňujúcim okružnú križo-
vatku Štefánikovej, Františkán-
skej a Ulice Horné bašty (vjazd 
majiteľom prevádzok bude 
umožnený). Premenou ulice 
na pešiu zónu dôjde k redukcii 
parkovacích miest, mesto však 
uvažuje o možnosti výstavby 
modulárnej parkovacej plochy 
na blízkej Rybníkovej ulici.
Záujmom mesta je vytvorenie 
súvislej pešej trasy od želez-
ničnej stanice ako dôležitého 
dopravného uzla cez Námestie 
SNP, Hlavnú a Štefánikovu ulicu 
až po Zelený kríček pri býva-
lom cukrovare, kde bude trasa 
v súlade s Územným plánom 
zóny Cukrovar pokračovať popri 
športovom areáli Slávia ďalej na 
sever.
V súčasnosti už má mesto za-
bezpečený realizačný projekt na 
obnovu Námestia SNP a predne-
dávnom sa začali práce na re-

konštrukcii Zeleného kríčka. Ide 
o komplexný súbor niekoľkých 
nadväzujúcich projektov, a Šte-
fánikova ulica je dôležitou čas-
ťou tohto celku. Spojením Hlav-
nej a Štefánikovej ulice vznikne 
atraktívny dlhý mestský bulvár, 
ktorý podstatne zvýši kvalitu 
verejného priestoru centrálnej 
časti Trnavy. Obnovy verejných 
priestranstiev – v centre mesta 

i vo vnútroblokoch sídlisk – sú 
jednou z hlavných priorít mes-
ta. Formát verejnej anonymnej 
architektonickej súťaže návrhov 
využíva samospráva v záujme 
získania čo najlepších výsled-
kov obzvlášť pri rozsiahlych 
lokalitách mesta slúžiacich ši-
rokej verejnosti ako napríklad 
Ružový park, Park Janka Kráľa 
a ďalšie. 
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Adriana Tomeková: Znamienka na koži treba 
kontrolovať a neslniť sa medzi 11. a 15. hodinou
Je leto, a mnohí sa v tomto čase zamýšľajú aj nad bezpečnosťou nadmerného slnenia a rizík, ktoré 
s tým súvisia. Štatistiky totiž hovoria, že práve kožné ochorenia vyplývajúce z opaľovania sú veľmi 
nebezpečné a majú rýchly progres. Aj preto by sme mali byť najmä v čase tesne po lete obozretní a vší-
mať si všetky kožné znamienka. Nielen tejto oblasti, ale najmä oblasti estetickej dermatológie sa venuje 
naša rodáčka Adriana Tomeková. 

Vyrastala v Trnave a po absolvo-
vaní štúdia na Lekárskej fakulte 
UK v Bratislave začala pracovať 
na kožnom oddelení a v ambu-
lancii korektívnej dermatológie na 
klinike NsP Ružinov v Bratislave. 
Estetickej dermatológii sa venuje 
od roku 1998, keď si doplnila svo-
je vzdelanie atestáciou I. stupňa 
z dermatovenerológie. Po piatich 
rokoch si Adriana Tomeková na-
pokon založila vlastnú kliniku. 
V roku 2008 absolvovala Európsku 
atestáciu v špecializačnom odbore 
dermatovenerológia. Absolvovala 
semináre, medzinárodné kongresy 
a workshopy na Slovensku i v za-
hraničí (napr. USA, Arabské emi-
ráty, Veľká Británia, Francúzsko, 
Španielsko, Rakúsko, Nemecko, 
Švajčiarsko, Maďarsko, Česko). 
Okrem iného je členkou Slovenskej 
lekárskej komory, Slovenskej der-
matovenerologickej spoločnosti, 
Laseroterapeutickej spoločnosti, 
Európskej akadémie dermatológie 
a venerológie a mnohých ďalších. 
Ako pripomína, spolupracuje so 
zahraničnými lekármi prostred-
níctvom konzultácií, stáží a svojim 
klientom vďaka tomu ponúka pra-
xou overené a svetovo uznávané 
terapeutické metódy.

 Aké bolo vaše trnavské 
detstvo?
- S mojou mladšou sestrou sme 
vyrastali na sídlisku Prednádražie. 
V tom čase to bolo nové sídlisko 
plné mladých rodín a detí. Na-
vštevovala som tam škôlku a aj 
základnú školu, kde bol riaditeľom 
pán Bujaček, ktorý vzbudzoval veľ-
ký rešpekt. Bol prísny, ale zároveň 
spravodlivý. V pamäti mi ostala aj 
moja triedna učiteľka pani Jamri-
chová, ktorá vyučovala telesnú 

výchovu a matematiku. Musím po-
vedať, že z tohto obdobia mi ostali 
aj dobré kamarátky, s niektorými 
som dodnes v kontakte. Veľa času 
sme trávili vonku, bicyklovali sme 
sa, skákali gumu, hrali loptové hry. 
Moja mama pracovala na matrike 
v Trnave, otec začínal v Skloplaste 
a neskôr pracoval ako manažér 
hotela Trnavan. Pamätám si, že so 
sestrou sme chodili často pomáhať 
starým rodičom. Počas letných 
prázdnin som takmer pravidelne 
brigádovala, a to aj počas štúdia 
na vysokej škole, po skúškach, 
najmä v letnom období.
 Keď ste si vyberali strednú 
školu, zrejme už vtedy bolo roz-
hodnuté, čo budete robiť. Ako 
ste sa dostali napokon k derma-
tológii?
- Keďže od detstva som sa hráva-
la na lekárku a „ošetrovala“ som 
starých rodičov, rodičov, kamarát-
ky, moje ďalšie smerovanie bolo 
vlastne predurčené. Rozhodla 
som sa pre štúdium na Strednej 
zdravotníckej škole v Trnave. Toto 
obdobie bolo jedno z najkrajších 
v mojom živote. Študovala som to, 

čo ma najviac bavilo. Mala som 
rada odborné predmety, ale aj 
ruštinu, slovenčinu, chémiu a naj-
mä prax v nemocnici v Trnave. 
Často spomínam na profesorku 
ruštiny pani Princovú, krásnu 
mladú profesorku slovenčiny pani 
Ondruškovú a triednu profesorku 
pani Zmundovú. Najmä so spolu-
žiačkami z Trnavy sme trávili veľa 
času aj po škole, chodili sme do 
kina, amfiteátra, na prechádzky 
do promenády. Počas štúdia som 
si začala uvedomovať, že túžim 
v živote dosiahnuť viac, že práca 
s pacientami ma veľmi baví. Túžila 
som ľuďom pomáhať, liečiť ich, 
aby čo najskôr vyzdraveli a mohli 
sa z nemocnice vrátiť domov.
 Ako stredoškoláčka ste nielen 
veľa športovali, ale žili aj mlá-
dežníckou kultúrou. 
- Áno, v tom období som veľa 
športovala. Napríklad, školu som 
reprezentovala v basketbale. Pri-
spievala som však tiež do školské-
ho časopisu, rada som písala bás-
ne. Tešila som sa na akcie v klube 
Fortuna, kde sa stretávala všetka 
mládež nielen z Trnavy, ale aj 
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z blízkeho okolia. To bolo centrum 
nášho mimoškolského života. Tu 
sme sa stretávali, zažívali prvé lá-
sky. Je mi ľúto, že už roky ten klub 
a tento priestor nefunguje. Zrazu 
zanikol a nič ho nenahradilo. Rada 
by som sa stretla s ľuďmi z tohto 
obdobia aspoň raz za čas, trebárs 
na tzv. oldies párty. 
 Už na strednej škole bolo va-
ším cieľom štúdium medicíny. 
Prijímacie skúšky sú však veľmi 
náročné. Ako ste sa na ne pri-
pravovali?
- Už v 2. ročníku na zdravotníc-
kej škole som vedela, že chcem 
pokračovať v štúdiu medicíny na 
lekárskej fakulte. Kvôli príprave na 
náročné prijímacie skúšky  som 
chodila na doučovanie z fyziky 
k profesorovi Blažekovi, neskoršie-
mu riaditeľovi gymnázia J. Hollého 
v Trnave, a doučovala som sa aj 
chémiu, aby som ich zvládla. 
 Štúdium medicíny iste veľmi 
zmenilo váš dovtedajší život. 
- Moji rodičia veľmi túžili po ro-
dinnom dome a po úspešnom 
absolvovaní prijímacích skúšok na 
vysokú školu sme sa presťahovali 
do Hrnčiaroviec nad Parnou. Sestra 
tam chodila na základnú školu. 
Veľa času som tam už netrávila, 
viac som bola v Bratislave. Prvé 
tri roky štúdia boli veľmi náročné 
a zamerané viac na teóriu, ale ne-
skôr sme už mali viac praxe v bra-
tislavských nemocniciach. Boli 
sme v kontakte s pacientami, a to 
ma vnútorne napĺňalo. Zároveň sa 
viac a viac profiloval môj záujem 
o plastickú chirurgiu. Po absol-
vovaní praxe na chirurgii som ale 
pochopila, že chirurgické odbory 
sú veľmi náročné na fyzickú kon-
díciu lekára, a preto je to povolanie 
podľa môjho názoru viac vhodné 
pre mužov, aj keď aj tu sa nájdu 
výnimky, šikovné chirurgičky. Tak-
že voľbou číslo dva bola derma-
tológia. Po ukončení štúdia v roku 
1994 som začala pracovať na Kož-
nej klinike v nemocnici Ružinove. 
  Tam ste sa po prvý raz v pra-
xi zoznamovali aj s estetickou 
dermatológiou?
Prvé skúsenosti s estetickou der-

matológiou som nabrala počas 
práce v ambulancii korektívnej 
dermatológie pod vedením prof. 
Klaudie Kolibášovej. V tom čase sa 
vo svete začali objavovať prvé lase-
ry zamerané na terapiu dermato-
logických problémov. To ma veľmi 
nadchlo a systematicky som vyhľa-
dávala dostupné informácie o naj-
novších moderných laseroch a IPL 
prístrojoch. Na Slovensko ako prvá 
túto IPL technológiu priniesla spo-
ločnosť, v ktorej som po atestácii 
začala pracovať. Po piatich rokoch 
som nabrala odvahu založiť si 
vlastnú ambulanciu v prenajatých 
priestoroch a o pár rokov neskôr 
som si kúpila vlastné priestory, kde 
je doteraz sídlo mojej dermatolo-
gicko-laserovej a estetickej kliniky.
 Je leto, pripomeňme si, aké 
najčastejšie problémy spôsobené 
slnečným žiarením, sa v tejto 
medicínskej oblasti vyskytujú? 
Mnohé znamienka vyzerajú 
hrozivo, ale niekedy sú proble-
matické práve tie nenápadné, 
ktoré nemusia byť ani veľké. Sú 
nejaké všeobecné rady, na čo si 
treba viac dávať pozor?
- Ľudská koža je posiata množ-
stvom pigmentovaných a nepig-
mentovaných prejavov, ktoré majú 
pod vplyvom nadmerného UV 
žiarenia a iných faktorov tenden-
ciu mutovať. Je preto nevyhnutné 
nechať tieto zmeny na pokožke 
odborne sledovať. Vo všeobecnosti 
sa znamienka delia na nezhub-
né (benígne) a zhubné (malígne) 
nádory, ktoré sa dajú vo väčšine 
prípadov ľahko odstrániť. Avšak 
najzávažnejší melanómový zhubný 
nádor, malígny melanóm, ktorý 
spôsobuje orgánové a lymfatické 
metastázy, si vyžaduje okamžitú 
liečbu. Materské znamienka môžu 
byť ploché, alebo také, ktoré vyras-
tajú nad povrch kože. Znamienka 
môžu byť bodkami krásy, ale aj ne-
bezpečným ložiskom nádoru. Preto 
by mali byť pravidelne kontrolova-
né odborníkmi ale aj nami samot-
nými počas samovyšetrenia, resp. 
pozorovania akýchkoľvek zmien na 
pokožke. Základným hodnotením, 
či je znamienko v poriadku, sú 

kritériá ABCDE, ktoré sú zamerané 
na včasné zistenie začínajúceho ná-
dorového ochorenia a výrazne zvy-
šujú pravdepodobnosť úspešnosti 
liečby. Veľkú úlohu pritom zohráva 
práve spomínané samovyšetrenie. 
Človek by mal vedieť, čo si má vší-
mať na koži, a pri ktorých zmenách 
pigmentových škvŕn a znamienok 
zvýšiť pozornosť. Stačí si zapamätať 
pravidlá ABCDE melanómu, a to je 
A – Assymetry (asymetria): nebez-
pečné zhubné pigmentové škvrny 
majú nepravidelný tvar; B – Border 
(okraj): u zhubných znamienok je 
okraj často nepravidelný; C – Co-
lor (farba): odlišné farby sú často 
prvým príznakom melanómu; D 
– Diameter (rozmer): melanómy 
mávajú väčšinou priemer väčší 
ako 6 mm; a E – Evolution (vývoj): 
akékoľvek zmeny vo veľkosti, farbe 
alebo hrúbke môžu byť príznakom 
melanómu. Podľa odborníkov je 
tiež nevyhnutné venovať pozornosť 
aj svrbeniu, páleniu na miestach 
pigmentových škvŕn, mokvaniu 
a krvácaniu bez predchádzajúceho 
poranenia. V takýchto prípadoch 
by ste mali bezodkladne navštíviť 
lekára.
 Zaiste sa aj vy stretávate 
s prípadmi, keď niekto žiada es-
tetický zákrok na koži – no zis-
títe, že je to už práca pre chirur-
ga alebo vyššie odborné kožné 
pracovisko. Môžeme povedať, 
že sa zvyšuje počet takýchto 
kožných ochorení? 
- Všetko záleží od toho, ako sa 
človek o seba a svoje telo a pleť 
stará. To znamená, že ak niekto 
dodržiava správnu starostlivosť 
o pokožku a roky sa jej venuje, 
bude potrebovať neskôr men-
šie zásahy chirurga. Dnes sú 
k dispozícii aj rôzne neinvazívne 
omladzujúce zákroky, ktoré vedia 
riešiť nielen problémy pokožky, ale 
nevyžadujú ani chirurgický zásah. 
Takéto zákroky a ošetrenia napo-
máhajú telu znovuvytvárať stratený 
kolagén a kyselinu hyalurónovú, 
ktoré sú najdôležitejšie pre pevnú 
a pružnú pleť. Napríklad spome-
niem celosvetovo veľmi obľúbené 
ošetrenie rádiofrekvenciou. Nemá 
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Martin Jurčo, foto: autor a archív JJ

Konštruktér Juraj Janoška prepojil dovedna 
Janoškovcov, Krásy Slovenska, Liptov a Trnavu 
V týchto dňoch si časopis Krásy Slovenska pripomína sto rokov od začiatku svojej existencie. Pri jeho 
vzniku stál Miloš Janoška (1884 – 1964), ktorý bol jeho šéfredaktorom do roku 1932. Z ďalších šéfre-
daktorov spomeňme Trnavčana Tibora Sásika, ktorý ho viedol v rokoch 1964 – 1986. Tieto osobnosti 
pripomenul súčasný vydavateľ časopisu Daniel Kollár už viackrát, dokonca Milošovi Janoškovi venoval 
aj knihu, ktorá mapuje jeho život, pôsobenie i okolnosti založenia časopisu. Bratom Miloša Janošku bol 
Juraj Janoška, právnik a milovník turistiky. Niekoľko rokov pôsobil ako verejný notár v Trnave, a jeho 
syn Juraj je celý život Trnavčanom. 

Pripomeňme, že Juraj Janoška 
(1882 – 1945) sa narodil v Liptov-
skej Sielnici v rodine evanjelické-
ho biskupa Jura Janošku. V roku 
1900 začal študovať teológiu 
v Prešove, avšak ako pansláva ho 
po vymyslenom čine podpisovej 
akcie zo štúdia vylúčili. Juraj so 
súhlasom rodičov zmenil štú-
dium a odišiel do Kluže v Sed-
mohradsku, kde sa dal zapísať na 
právo. Univerzitu ukončil v roku 
1906 a doktorát práv získal v Bu-
dapešti. Po prvej svetovej vojne 
pôsobil ako župan Novohradskej 
župy v Lučenci. Po niekoľkoroč-
nom pobyte v Lučenci sa stal 
verejným notárom v Trnave, kde 
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žiadne vedľajšie účinky, nie je 
bolestivá a ihneď po ošetrení sa 
pacient môže vrátiť späť do bežné-
ho života. Ak sa však rozprávame 
o problematických znamienkach 
a výskyte melanómu ako takého, 
musím povedať, že, bohužiaľ, ce-
losvetovo za posledných 35 rokov 
vzrástol výskyt rakoviny kože na 
celom svete až štvornásobne. Práve 
preto je prevencia melanómu taká 
dôležitá. Ide totiž o jeden z naj-
nebezpečnejších typov rakoviny 
kože, ktorý rýchlo metastázuje a je 
príčinou mnohých úmrtí. Je tomu 
možné predísť vďaka viditeľnému 
bujneniu buniek, tvoriacich pig-
ment - tzv. melanocytov. Svoje telo 
by sme si preto mali sledovať pra-
videlne najmä my sami. Aj keď je 
pravda, že široká verejnosť pozná 
toto ochorenie, mnohí ani netušia, 
aké je nebezpečné. Opakujem, 

že dôležité sú najmä pravidelné 
prehliadky znamienok, ktoré nám 
môžu zachrániť život. Stále je to-
tiž príliš veľa ľudí, ktorí prevenciu 
rakoviny kože podceňujú.
 Už je časť leta preč, čo by ste 
odporúčali všetkým tým, ktorí 
sa predsa len nevyhli nadmerné-
mu slneniu?
- Primárna prevencia pred mela-
nómom spočíva v obmedzovaní 
pobytu na slnku, respektíve dodr-
žiavaní istých pravidiel pri slnení. 
To znamená, vyhýbať sa slnečné-
mu žiareniu v čase jeho najinten-
zívnejšieho pôsobenia medzi už 
dobre známou 11. až 15. hodinou. 
Ak sa slnečným lúčom vyhnúť 
úplne nedá, tak aspoň obmedziť 
pobyt na slnku iba na kratšie chvíle 
v dĺžke niekoľkých minút. Priazniv-
ci plážových športov a záhradkári, 
ktorí sa slnku vystavia aj v tomto 

čase, by nemali zabudnúť na kré-
my s ochrannými faktormi 30 až 50 
a ľahký ochranný odev. Nie je ne-
vyhnutné, ba dokonca ani žiaduce 
vyhýbať sa slnku úplne. Slnečné 
žiarenie je v istom množstve pre 
zdravý organizmus veľmi dôležité, 
predovšetkým pre svoju úlohu pri 
metabolizme vitamínu D, ktorý je 
dôležitý pre náš imunitný systém, 
a teda celkové zdravie človeka.
 Vráťme sa ešte do Trnavy. 
Aké sú vaše návraty do rodného 
mesta a ako ho vnímate po ro-
koch?
- V centre Trnavy prebehla pekná 
rekonštrukcia viacerých budov. Ľu-
dia čoraz viac času trávia aktívne, 
chodia von, poprípade športujú. 
Chodím veľmi rada na osvedčené 
miesta na dobrú kávu. V Trnave 
mám rodinu a priateľov, cítim sa tu 
príjemne.  
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pôsobil v rokoch 1922 až 1938. 
Pôsobil tu aj v štruktúrach evan-
jelickej cirkvi a napr. z pozície 
cirkevného inšpektora a dozorcu 
bol pri stavbe evanjelického kos-
tola v Trnave. Je aj autorom knihy 
Z histórie prevratu (Trnava, 1927).
Juraj Janoška (nar. 7. októbra 
1940 v Palúdzke, dnes časť Lip-
tovského Mikuláša) sa narodil 
na Liptove po tom, čo jeho otec 
bol suspendovaný z Trnavy. Mi-
loš Janoška bol jeho krstným 
otcom. Otec Juraja Janošku ml. 
bol počas vojnového sloven-
ského štátu väznený v Ilave za 
prejav na výročí M. R. Štefánika 
a napokon zomrel v Lučenci 
tesne na sklonku vojny. Po vojne 
sa rodina presťahovala do ot-
covho domu, vtedy oproti kinu 
Rádio (Sloboda) na dnešnej 
Rázusovej ulici. Juraj v Trna-
ve absolvoval jedenásťročnú 
strednú školu a hrozilo mu, že 
ho ako syna tzv. buržoázneho 
advokáta nepustia k maturite. 
V štúdiu pokračoval na Stroj-
níckej fakulte SVŠT v Bratislave. 
Od januára 1964 pracoval 36 
rokov v Kovosmalte a neskôr 
trnavskej TAZke ako konštruktér, 
technológ a pracovník vývoja 
Š 1203. Počas aktívneho života 
publikoval rôzne technické zlep-
šenia v časopisoch VTM – Veda 
a technika mládeže, Svět mo-
torů, ABC a mnohých ďalších. 
 Pochádzate z významnej 
evanjelickej rodiny, váš starý 
otec bol biskup, dokonca od-
bavoval Služby Božie na poh-
rebe M. R. Štefánika. Babka 
Anna bola dcéra významného 
štúrovca Štefana Marka Dax-
nera. Otec bol právnik, strýko 
zakladal pred sto rokmi časo-
pis Krásy Slovenska. Ako vás 
to ovplyvnilo?
- Nebola to len janoškovská 
tradícia, ale aj riznerovská z ma-
minej strany. Moja druhá stará 
mama bola sesternicou Ľudmily 
Podjavorinskej a môj druhý dedo 

Ľudovít Kuchta bol evanjelický fa-
rár v Prenčove. Pôsobil tam aj ako 
osvetár vo vlasteneckom duchu 
a pomoci chudobným. Po pravde 
však musím povedať, že janoš-
kovská tradícia ma ovplyvnila len 
do istej miery. Možno môj starší 
syn si dnes janoškovské korene 
viac uvedomuje. U mňa to bolo 
trošku inak. Obidvoch dedov 
a prakticky ani otca som poriad-
ne nezažil. Otec zomrel, keď som 
nemal ani päť rokov. Do školy 
som začal chodiť po druhej sve-
tovej vojne. Po februári 1948 boli 
mnohé okolnosti života Janoš-
kovcov pre vtedajšiu spoločnosť 
takmer utajené. Myšlienky a činy 
môjho deda, otca a krstného otca 
sa nezhodovali s predstavami 
nastupujúceho režimu. A počas 

môjho štúdia či neskôr, keď už 
som pracoval, len veľmi málo ľudí 
vedelo o histórii našej rodiny. 
 Ako si spomínate na svojho 
otca?
- Keďže otec zomrel v roku 1945 
a mal som vtedy len štyri roky, 
moje osobné spomienky na 
neho sú len hmlisté. Jeho podo-
bizeň mám viac-menej zažitú 
len na základe fotografií. Už od 
mojich dvoch či troch rokov bol 
v odboji a neskôr v Slovenskom 
národnom povstaní a ani ja a ani 
mama sme s ním nemohli byť 
v kontakte. Gardisti na nás dávali 
pozor, lebo si mysleli, že raz ho 
u nás musia dolapiť. Najvýraz-
nejšiu spomienku v súvislosti 
s otcom mám, paradoxne, z jeho 
pohrebu. Smútočný sprievod 
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išiel Liptovským Mikulášom na 
vrbický cintorín po blatistej ceste 
v apríli 1945 a ja som držal v ru-
kách ako malé, ani nie päťročné 
dieťa modré kvietky, pretože 
modrú farbu mal otec najradšej. 
Niekedy si hovorím, že možno 
to tak bolo aj lepšie, že sa otec 
nedožil konca vojny a najmä 
obdobia, čo nasledovalo po roku 
1948. Mám fotografiu, kde mám 
na konfirmácii 14 rokov a krstný 
otec tam bol o 56 rokov starší. 
Takže keď som bol dieťa, už 
krstný otec nebol taký aktívny 
ako turista. 
 Nešli ste právnickými krok-
mi ako otec, ale cestou stroj-
níctva. Ste veľmi zručný a ako 
domáci majster vymýšľate 
rôzne vylepšenia, máte via-
cero bicyklov, donedávna ste 
ešte prešli z Trnavy na skútri 
celý Liptov. V spolupráci 
s Mariánom Makarom Mrvom 
ste ako pamätník niekdajšej 
Trnavy pripomínali rôzne his-
torky zo starej Trnavy. Zrejme 
vo vás zostalo niečo z tej ener-
gie otca a krstného otca.
- Mal som túlavé topánky a rád 
som chodil na výlety a turistiku. 
V mojej mladosti výlety často 
organizoval krstný otec Miloš, 
po jeho smrti som bol skôr sa-
moturista. Pochodil som však 
viaceré tatranské štíty. Mojou 
veľkou láskou boli aj bicykel či 
motorka a mnoho mojich výle-
tov sa viaže k týmto dopravným 
prostriedkom. Rád som športo-
val a hrával som najmä futbal, 
ale v mojej výbave nechýbali 
ani husle či obligátny klavír. Po 
skončení štúdia som celý ži-
vot zasvätil práci vo vtedajších 
Trnavských automobilových 
závodoch. Bavilo ma a do-
dnes ma baví všeličo vymýšľať 
a majstrovať. Mám za sebou aj 
viacero zlepšovacích návrhov 
a nejaké patenty. Napr. patent 
na riešenie bočných posuvných 
dverí na úžitkovom aute Škoda 

1203 či patent tzv. rotačného 
hradidla pre rozmetávač hnoja. 
Spolupracovali sme so závodom 
vo Vrchlabí – napríklad každý 
vyrábal inú časť vozidla. Snažil 
som sa pri výrobe áut presadiť, 
aby nerobil každý pracovník len 
jeden úkon, znižovalo to kvalitu 
výrobkov. Napríklad zvárač sa 
niekedy spoliehal na klampiara, 
že dorobí zaňho niektoré úkony. 
Napokon sa mi túto myšlienku 
nepodarilo presadiť. Keď sa ro-
bilo 22 kusov výrobkov za deň, 
to bol už veľký posun. Dnes 
sa to s robotickou výrobou ani 
nedá porovnať. Klampiarstvo, to 
bolo moje, takže ak bolo treba 
zaskočiť, nemal som problém. 
Okrem toho som dokázal vo 
svojej dielničke zmajstrovať 
takmer všetko od zapaľovača 
či hodiniek až po bicykel alebo 
motorku. Dodnes rád prerábam 
sériové výrobky podľa svojho 
gusta.
 Hovorili ste, že ste sa po 
smrti otca vrátili do Trnavy.
- Keďže celý náš rod bol z Lip-
tova, bol som taký odrodilec. 
V malom Ríme a s tvrdou tr-
navčinou. Náš dom na dnešnej 
Rázusovej ulici stále stojí, je 
druhý vľavo. Za bývalého re-
žimu na tomto mieste mala 

stavať komunistická strana svoj 
mestský výbor, ale napokon si 
ho postavili na Halenárskej uli-
ci. Dnes je tento dom zarastený 
zeleňou. Nebolo však v tomto 
dome dobré bývanie, keďže tam 
boli vysoké stropy a veľké dvere. 
A nebolo tam súkromie. Ak ste 
chceli z jednej izby vyjsť von, 
museli ste ísť cez všetky miest-
nosti. Bývali sme tam až do roku 
1981. Takže viete, že som takmer 
v centre zažíval celý život mesta 
so všetkými historickými udalos-
ťami. Potom sme sa presťahovali 
na sídlisko Šafárikova, kde man-
želka ako prekladateľka dostala 
byt od Kovosmaltu. Napokon sa 
nám neďaleko podarilo kúpiť 
usadlosť, ktorú som prerábal 
niekoľko rokov a presťahovali 
sme sa tam v roku 1989.  
  Čo vám prvé napadne, keď 
si predstavíte tento váš dom 
a trnavské detstvo?
- Naša ulica bola Slnečná, potom 
Rázusova, Engelsova a dnes je 
opäť Rázusova. Mama bola uči-
teľka a do základnej školy som 
chodil oproti. Napokon ochorela 
a bola penzionovaná. Pamätám 
si, že riaditeľ Lauko o mne mame 
hovoril, že som veľmi živý, že 
budem robiť neplechu. A tak to 
neraz aj bolo. Stará Trnava bolo 
typické korzo, kto nebol na kor-
ze, nebol Trnavčan. Pamätám 
si napríklad aj na motocyklové 
preteky, ktoré chodili okolo nás. 
Pamätám si to aj podľa toho, že 
chceli od nás, aby sme zaplatili 
vstupenku, lebo ich môžeme po-
zorovať. No mama ich hnala kade 
ľahšie, pretože nám vždy z tohto 
hluku sliepka zliezla z vajec. Do-
dnes si pamätám mená všetkých 
pretekárov. Napokon som aj 
preto išiel na strojnícku fakultu, 
lebo som si ako dieťa myslel, že 
kto chce byť vynálezcom, môže 
byť jedine inžinier. Zostal som 
v Trnave aj vďaka tomu, že po 
skončení štúdia bolo práve v Ko-
vosmalte voľné jedno miesto. 
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Veronika Slneková-Plesníková, do tlače pripravil: (mj)

K osudom židovskej komunity v Trnave 
v rokoch 1938 – 1945                               23. časť

1 JELINEK, Ješajahu, A. Židia na Slovensku 1945-1949. In JELINEK, Ješajahu, A.  Židia na Slovensku  19. a 20. storočí. 2. časť. 
Bratislava: Judaica Slovaca, 2000, s. 79. BÜCHLER, Robert, Yehošua. Znovuoživenie židovskej komunity na Slovensku po dru-
hej svetovej vojne. In Acta Judaica Slovaca, č.  4,  1997, s. 67.
2 ŠIŠJAKOVÁ, Jana. K niektorým problémom antisemitizmu na Slovensku v rokoch 1945 – 1948. Dostupné na 
www.sk.holokaust.sk/wp-content/sisjakova2.doc (8. 11. 2009). Podľa J. Franeka sa odhaduje, že z pôvodných 90 tisíc Židov 
sa konca vojny dožilo približne 12 tisíc osôb. Približne rovnaký počet Židov sa dožil konca vojny na južných územiach, teda 
povojnový počet židovských obyvateľov sa dá odhadnúť na cca 20 až 25 tisíc. Z rozhovoru s J. Franekom – dostupné na http:
//dnes.atlas.sk/slovensko/179973/ (8. 11. 2009)
3 Náboženské obce boli obnovené v mestách: Bratislava, Malacky, Dunajská Streda, Galanta, Horné Saliby, Nové Mesto nad 
Váhom, Piešťany, Senec, Trnava, Trenčín, Vrbové, Nitra, Bánovce nad Bebravou, Hlohovec, Levice, Komárno, Nové Zámky, To-
poľčany, Zlaté Moravce, Žilina, Čadca, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica, Lučenec, Rimavská Sobota, Šafáriko-
vo, Šahy, Košice, Kežmarok, Kráľovský Chlmec, Rožňava, Sečovce, Spišské Podhradie, Prešov, Bardejov, Humenné, Kapušany, 
Michalovce, Sobrance, Stropkov a Vranov nad Topľou.
4 VRZGULOVÁ, Monika. Návrat domov? (Biografické naratívy žien, ktoré prežili holokaust). In SALNER, Peter (ed.). Židovská 
komunita po roku 1945. Bratislava: Zing Print, 2006, s. 19.
5 KAMENEC, Ivan. Správa o pogrome. Topoľčany, september 1945. In KAMENEC, Ivan. Hľadanie a blúdenie v dejinách. Brati-
slava: Kalligram, 2000. s. 374.
6 Viac KAMENEC, ref. 5, s. 373-382. V roku 1945 sa pogrom odohral aj v Prešove, rokoch 1946 a 1948 aj v Bratislave.

Epilóg
Stav, v akom sa ocitla židovská 
komunita v Trnave po vojne, 
celkom symbolicky odzrkadľoval 
aj povojnový dezolátny stav jej 
ortodoxnej synagógy. Kým orto-
doxnú synagógu postupne zre-
konštruovali a 9. novembra 1947 
slávnostne otvorili, aby aj po voj-
ne ďalej riadne fungovala a slú-
žila potrebám židovskej komuni-
ty, straty, ktoré utrpela židovská 
komunita, boli také podstatné, že 
sa ju už nikdy dôkladne „zrekon-
štruovať“ nepodarilo. 

Po vojne žilo na Slovensku asi 28 
– 30 tisíc Židov.1 V tomto počte 
sú zahrnutí Židia, ktorí prežili na 
území slovenského štátu, naj-
menej 9 tisíc z celkového počtu 
predstavovali repatrianti (navrá-
tilci) z koncentračných táborov 
alebo z emigrácie (hlavne z Ma-
ďarska), ale sú sem zahrnutí aj tí, 
ktorí žili na územiach, ktoré cez 
vojnu okupovalo Maďarsko a po 
vojne opäť pripadli Českosloven-
sku. Židia, ktorí prežili holokaust, 
museli v každodennom zhone 
riešiť nielen dilemu minulosti, 
ale v prvom rade voľbu do bu-

dúcnosti. Po prežitých hrôzach 
kataklizmy nie každý z nich chcel 
ostať Židom. 
V prvých povojnových rokoch 
židovské náboženské obce neza-
isťovali len obnovu náboženské-
ho života. Nakoniec, nábožen-
stvo nebolo po vojne pre členov 
komunity hlavným integrujúcim 
článkom. Náboženské obce sa za 
pomoci zahraničných židovských 
organizácií starali tiež o zabez-
pečenie sociálnych a zdravotných 
potrieb svojich členov.2 
Koncom roku 1949 Ústredný 
zväz Židovských náboženských 
obcí na Slovensku registroval 
41 činných náboženských obcí. 
V roku 1955 tento počet stúpol 
na 42.3 Náboženské obce boli 
väčšinou malé a často mali do-
konca problém vytvoriť minjan. 
Len niekoľko ich bolo dostatočne 
veľkých na to, aby mohli vykazo-
vať normálny náboženský život 
s rabínom, šochetom, chederom 
a pohrebným bratstvom Chevra 
Kadiša. Židovský náboženský ži-
vot sa začal postupne z rôznych 
dôvodov obmedzovať najmä na 
vysoké židovské sviatky a na 
schádzanie minjan za účelom 

modlenia.
Preživší holokaust to nema-
li v povojnovom období ľahké 
hneď z viacerých dôvodov. Ich 
návrat domov sa totiž javí ako 
pokus o nemožné. Snažili sa 
o návrat k istotám, ktoré stratili 
a predpokladali, že koniec vojny 
tento návrat umožní. Reakciou 
majority na ich návrat bola však 
rezervovanosť, vyplývajúca mož-
no z obáv z výčitiek či odsudzo-
vania, ale aj odmietanie či igno-
rovanie skutočnosti, že sa vôbec 
vrátili, „takže pocit, že sú znova 
doma, sa nedostavil v tej kvalite, 
akú si predstavovali.“4 Majorita 
nebola príchodom Židov nadše-
ná, pričom v pozadí jej správania 
stáli predovšetkým majetkové 
záležitosti. Tisíce arizátorov, ale 
aj desaťtisíce drobných ľudí, 
ktorí v dražbách nakúpili veci po 
deportovaných Židoch, sa rýchlo 
stotožnili so svojím novým vlast-
níctvom.5 Tí, čo prežili, tak na 
mnohých miestach čelili ďalšej 
vlne nenávisti. Jej extrémnym 
prejavom bol pogrom v Topoľča-
noch v septembri 1945.6 K tomu 
sa pridružilo ešte aj pomerne 
neskoré schválenie reštitučného 
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zákona v Dočasnom národnom 
zhromaždení v máji 1946, ktoré 
majetkovo-právnu situáciu nevy-
riešilo.7 Z reštitúcie boli vylúčení 
Židia s maďarskou a nemeckou 
národnosťou (do úvahy sa bralo 
sčítanie v roku 1930), na ktorých 
sa vzťahovali Benešove dekréty, 
pričom samotné reštitúcie pre-
biehali veľmi pomaly a po febru-
árovom prevrate v roku 1948 boli 
úplne zastavené. 
Príchod do rodných miest zna-
menal teda konfrontáciu predstáv 
a reality povojnového života, 
ktorá, žiaľ, bola spätá so stratou 
priateľov i členov rodiny8, tých 
vzdialených, ale v mnohých 
prípadoch aj tých najbližších 
– mnohí stratili manželov, man-
želky, deti, rodičov či starých 
rodičov. Bolo potrebné sa s týmto 
otrasným faktom vyrovnať a žiť 
ďalej. Preživší obnovovali staré 
vzťahy a krátko po vojne zakla-
dali nové rodiny. „Nie náhodou 

práve v tomto období vzniklo 
mnoho manželstiev, rodil sa 
veľký počet židovských detí“.9 
Takmer všetci Židia na Sloven-
sku, ktorí prežili holokaust, sa 
ženili a vydávali medzi sebou. 
Manželstvá mimo vieru boli 
skôr sporadické. Nešlo však 
o rešpektovanie náboženských 
tradícií, ale skôr o pocit blízkosti, 
súdržnosti a spolupatričnosti. 
Manželov spájali spoločné zážit-
ky, prežitky, čo bolo korunované 
vzájomným porozumením, keď 
partnerovi s podobným osudom 
nebolo potrebné nič vysvetľovať. 
Tieto manželské zväzky boli pev-
né a vyznačovali sa malou roz-
vodovosťou. Po vojne narodené 
židovské deti pochádzali často 
práve z takýchto novovytvore-
ných rodín. Typickými demogra-
fickými charakteristikami týchto 
rodín bol významný rozdiel vo 
veku manželov, malé rodiny (1 
alebo 2 deti), chýbajúci členovia 

ľudia 
a udalosti
 1. 8. 1831 – V Trnave vy-
pukla epidémia cholery, ktorá 
si v nasledujúcich dvoch me-
siacoch vyžiadala niekoľko 
stoviek smrteľných obetí spo-
medzi obyvateľov mesta (190. 
výročie). 
 1. 8. 1861 – Stanovy Matice 
slovenskej boli predložené na 
schválenie Uhorskej kráľov-
skej miestodržiteľskej rade 
(160. výročie).  
 3. 8. 1671 – V Trnave um-
rel staviteľ talianskeho pôvodu 
PIETRO SPAZZO, trnavský 
mešťan, senátor a staviteľ 
Univerzitného kostola (350. 
výročie).  
 3. 8. 1986 – V Trnave 
umrela učiteľka a spisovateľ-
ka pre deti a mládež ETELA 
SVOBODOVÁ, absolventka 
Učiteľského ústavu v Trnave, 
ktorá používala pseudonym E. 
S. Trnavská (35. výročie).   
 5. 8. 1736 – V Bohda-
novciach sa narodil národný 
buditeľ, zakladajúci člen Slo-
venského učeného tovarišstva, 
pedagóg a kňaz ALFONZ 
PAVOL KRCHŇÁK, ktorý štu-
doval na Trnavskej univerzite 
a v Trnave, kde neskôr pôsobil 
ako profesor teológie a gvardi-
án františkánskeho kláštora, aj 
umrel (285. výročie)
 7. 8. 1971 – V Trnave um-
rela manželka spisovateľa 
Martina Kukučína PERICA 
BENCÚROVÁ (50. výročie).  
 9. 8. 1886 – V Ostrihome 
umrel biskup, pedagóg a pod-
porovateľ slovenskej literatúry 
HENRICH SAJBÉLI, zaklada-
júci člen Matice slovenskej 
i Spolku sv. Vojtecha v Trnave 
a jeho prvý predseda (135. 
výročie). 

august

7 Pozri Sbírka zákonů a nařízení, 1946, zákon č. 128/1946 Sb. zo 16.5.1946 o ne-
platnosti niektorých majetkove-právnych jednaní z doby neslobody a o nárokoch 
z tejto neplatnosti a z iných zásahov do majetku pochádzajúcich. Arizáciu síce 
vo svojej podstate vyhlásil za neplatnú už dekrét prezidenta republiky č. 5/1945 
Sb. o neplatnosti niektorých majetkovo - právnych jednaní z obdobia neslobody 
a o národnej správe majetkových hodnôt Nemcov, Maďarov, zradcov a kolaboran-
tov a niektorých organizácií a ústavov, ktorý však pre neexistenciu prevádzacieho 
zákona reštitučné pokračovanie neodštartoval. Všetky arizované podniky sa zatiaľ 
dostali iba pod národnú správu. 
8 VRZGULOVÁ, ref. 4, s. 24.
9 SALNER, Peter. Premeny židovskej Bratislavy. Bratislava: Albert Marenčin vydava-
teľstvo PT, 2008, s. 43.
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širšej rodiny, väčšina príbuzných 
buď zahynula, alebo žila v za-
hraničí. 10

Počiatočná povojnová eufória 
z oslobodenia sa začala čoskoro 
meniť na krízu osobnej identity. 
Povojnová realita kládla Židom 
naliehavú otázku, ako obnoviť 
svoju individuálnu existenciu, 
teda vyriešiť aj zásadnú otázku, 
či zostať „doma“, presťahovať sa 
niekam v rámci štátu (pomerne 
veľká skupina Židov sa presťaho-
vala do Čiech, hlavne do Prahy) 
či emigrovať (do západnej Eu-
rópy, USA alebo Izraela).11 
Tá časť židovskej komunity, kto-
rá zostala na Slovensku, sa buď 
pokúsila o splynutie s majoritou 
(menila si mená, dokonca aj krst-
né a nehlásila sa k judaizmu, ani 
k židovským koreňom), jej väčšia 
časť však zotrvala pri judaizme, 
tradíciách židovskej viery a kul-
túry, či už ako praktizujúci alebo 
ako sekularizovaní Židia, ktorí 
síce neboli veriacimi, ale hlásili 
sa k židovskej etnicite.12

V rokoch 1945 – 1947 sa vysťa-
hovalo 1 500 Židov do Palestíny. 
V súvislosti s tým silneli pozície 
sionizmu. Sionistické hnutie 
v tom čase kulminovalo a vyzý-
valo Židov na návrat do „zasľú-
benej zeme“. Prevrat vo februári 
1948 podnietil mnohých obyvate-
ľov ČSR k emigrácii. Medzi Židmi 
tento proces urýchlilo založenie 
štátu Izrael v máji 1948. V roku 
1948 podľa izraelských štatis-
tík emigrovalo do Izraela z ČSR 
2 558 ľudí, ďalší odchádzali 
ešte v roku 1949, keď emigračná 
vlna z Československa do Izra-
ela kulminovala. V rokoch 1948 
– 1949 využilo možnosť legálne 

sa vysťahovať do nového štátu 
Izrael 8 925 „slovenských“ Židov. 
Ďalších približne 1 000 emigro-
valo do iných krajín.13 Od polovi-
ce roka 1950 sa podmienky pre 
emigráciu do Izraela extrémne 
zhoršili. V roku 1949 totiž na-
stal obrat vo vzťahoch k Izraelu, 
inšpirovaný Moskvou. V súlade 
s vývojom vzťahov ZSSR k Izraelu 
sa predchádzajúce priateľstvo 
zmenilo na otvorené nepriateľ-
stvo a viedlo k rozpútaniu kam-
pane proti sionizmu (ako jednej 
z odnoží nebezpečného buržo-
ázneho nacionalizmu). Vyvrcho-
lením „boja proti sionizmu“ bol 
zinscenovaný politický proces 
s „vedením protištátneho sprisa-
haneckého centra“ na čele s Ru-
dolfom Slánskym v roku 1952, 
v ktorom odsúdili nielen špičku 
straníckeho vedenia, ale v kto-
rom zo 14 obžalovaných bolo 
až 11 Židov. Proces sprevádzala 
ostrá antisionistická propaganda 
tasiaca opäť zbrane politického 
a hospodárskeho antisemitizmu, 
zdôrazňujúca svetovládne úmys-
ly Židov. Bola to prvá otvorená 
oficiálna protižidovská propa-
ganda od konca druhej svetovej 
vojny.14 
Komunistický režim prísne sle-
doval život židovskej komunity. 
Pokles záujmu o vierovyznanie 
podporoval aj reštriktívnymi 
opatreniami voči židovským 
obciam, prísnym sledovaním 
ich náboženského života a v ne-
poslednom rade aj závislosťou 
židovských náboženských obcí 
na štátnom rozpočte, tak ako 
to bolo aj v prípade iných cirk-
ví v Československu. Ku koncu 
50. rokov došlo k poklesu počtu 

ľudia 
a udalosti
 9. 8. 1921 –V Trnave sa 
narodil zverolekár, historik, 
publicista a filatelista JÚLIUS 
MOLNÁR, nositeľ Uznania 
za zásluhy o rozvoj a re-
prezentáciu mesta Trnava 
za rok 2001 a Ceny TTSK za 
celoživotný prínos k rozvoju 
veterinárskej medicíny (100. 
narodeniny).
 16. 8. 1951 – V Trnave 
zaviedli mestskú autobusovú 
dopravu, ktorá pravidelnou 
linkou spojila Kovosmalt, 
železničnú stanicu, centrum 
mesta a Kopánku (70. výro-
čie).  
 17. 8. 1921 – V Trnave 
vznikla pobočka Robotníckej 
telocvičnej jednoty FRTJ (100. 
výročie). 
 18. 8. 2016 – V Bratislave 
umrel biochemik, endokri-
nológ, univerzitný profesor 
a odborný publicista RI-
CHARD KVETŇANSKÝ, tr-
navský rodák, ktorému roku 
2017 udelili čestné občianstvo 
mesta Trnava in memoriam 
(5. výročie). 
 19. 8. 2016 – V susedstve 
futbalového štadióna v Trnave 
slávnostne odhalili bronzovú 
sochu legendárneho futbalo-
vého trénera MILANA MALA-
TINSKÉHO (5. výročie). 
 20. 8. 1931 – V Košolnej 
sa narodil bibliograf, spiso-
vateľ a publicista ŠTEFAN 
HANAKOVIČ, správca Matice 
slovenskej, v r. 1993 – 2003 
riaditeľ Spolku sv. Vojtecha 
v Trnave a autor jeho dejín, 
ktorému roku 2002 udelili 
Uznanie za zásluhy o rozvoj 
a reprezentáciu mesta Trnava 
(90. výročie).  
 20. 8. 1931 – V Trnave sa 
narodil básnik, textár, dra-

10 HEITLINGEROVÁ, Alena. Ve stínu holocaustu a komunismu. Čeští a slovenští 
židé po roce 1945. Praha: GplusG, 2007, s. 72.
11 SINGEROVÁ, Silvia. Obraz povojnovej reality Židov v slovenskej spoločnosti 
z hľadiska identity. In SALNER, Peter (ed.). Židovská komunita po roku 1945. Brati-
slava: Zing Print, 2006, s. 51-52.
12 BUMOVÁ, Ivica. ŠtB a židovská mládež (na príklade Západoslovenského kraja 
v rokoch 1969 – 1980). In SALNER, Peter (ed.). Židovská komunita po roku 1945. 
Bratislava: Zing Print, 2006, s. 70.
13 BUMOVÁ, ref. 12, s. 69.
14 HEITLINGEROVÁ, ref. 10, s. 33.
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obcí, členov i religiozity.15 Židov-
ská náboženská obec v Trnave 
v roku 1958 evidovala asi 100 
Židov.16 Na náboženský život ži-
dovskej komunity v Trnave po dru-
hej svetovej vojne si pamätá Peter 
Ambros17, patriaci k prvej povojno-
vej generácii. Aktívny náboženský 
život v Trnave fungoval do roku 
1968. Aj P. Ambros sa až do roku 
1968, keď jeho rodina emigrovala 
do Nemecka, chodieval s otcom 
modliť do ortodoxnej synagógy, 
jedinej funkčnej v povojnovej Trna-
ve. Každý piatok sa v nej schádzal 
minjan. Na nádvorí neologickej 
synagógy sa aj po skončení vojny 
nachádzala kóšer kuchyňa a „sieň, 
ktorú sme ako deti nazývali moa-
dom – spotvorenie z hebrejského 
výrazu pre miesto zábav moadon, 
a v ktorej sa každoročne na sviatky 
Purim a Chanuka poriadali detské 
čurbesy“.18

Synagóga náboženskej obce sta-
tus quo ante po vojne stratila svoj 
pôvodný význam. Hoci sa spo-
čiatku zdalo, že sa mení na akýsi 
pamätník a symbol holokaustu, 
keď pred ňu za veľkej slávy v ro-

ku 1947 nainštalovali pamätník 
holokaustu „Našim umučeným“, 
vytvorený podľa návrhu architek-
ta Artura Szalatnaia-Slatinského. 
Dokonca sa hovorilo o tom, že 
sa v kauze osobne angažoval 
vtedajší minister národnej obrany 
L. Svoboda.19 Postupne však sy-
nagóga slúžila na úplne iné účely 
– ako sklad detských kočíkov 
a nábytku. V roku 1950 získala 
budovu synagógy firma, ktorá ju 
využívala ako sklad pre drobný 
tovar a do interiéru vstavala 5 po-
schodí a nákladný výťah.20 Nábo-
ženský život židovskej komunity 
v Trnave definitívne rozložila emi-
gračná vlna v roku 1968. Presný 
počet židovských emigrantov zo 
Slovenska nie je známy. Väčšina 
z nich sa usadila hlavne v Ne-
mecku a v iných západných kra-
jinách. Do Izraela sa vtedy prisťa-
hovalo asi 800 ľudí.21 Okupácia 
ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy 
a následné obdobie normalizácie 
sa odrazilo aj na poklese počtu 
náboženských obcí na Slovensku. 
V roku 1990 ich bolo registrova-
ných už len 15. 

ľudia 
a udalosti

august

matik a prekladateľ RUDOLF 
SKUKÁLEK, ktorý roku 1968 
emigroval do Nemecka, kde 
pôsobil ako pracovník Rádia 
Slobodná Európa a kde aj um-
rel (90. výročie). 
 20. 8. 2020 – V Galante 
umrel trnavský rodák a známy 
umelecký fotograf BLAŽEJ VIT-
TEK, ktorému v roku 2018 bola 
udelená Cena mesta Trnava za 
propagáciu Trnavy (1. výročie). 
 24. 8. 1936 – V Martine 
sa narodila herečka MARGITA 
ŠEFČOVIČOVÁ, ktorá pôsobi-
la od roku 1974 v Trnave ako 
členka hereckého súboru Di-
vadla pre deti a mládež a ne-
skôr ako jeho umelecká šéfka 
(85. výročie).   
 26. 8. 1976 – MNV v Trna-
ve vydalo uznesenie, ktorým 
vyhlásilo za erb mesta Trnava 
zlaté (žlté) šesťspicové koleso 
na modrom štíte neskorogotic-
kého tvaru (45. výročie). 
 28. 8. 1996 – V Trnave 
slávnostne otvorili Dvoranu 
slávy dobra, prvé a jediné 
múzeum rezofonických gitár 
v Európe (25. výročie).  
 29. 8. 1471 – Kráľ MATEJ I. 
na žiadosť richtára Juraja Pe-
hema a trnavských mešťanov 
vydal v Budíne výsadnú listi-
nu, ktorou časovo obmedzil 
predaj cudzieho vína v meste 
(550. výročie). 
 31. 8. 1886 – V Trnave 
umrel pedagóg, autor učeb-
níc, prekladateľ a publicista 
JOZEF ZELLIGER, riaditeľ Krá-
ľovského rímsko-katolíckeho 
učiteľského ústavu a funkcio-
nár Spolku sv. Vojtecha (135. 
výročie). 

P.R 

15 HEITLINGEROVÁ, ref. 10, s. 30-31.
16 ILTIS, Rudolf (ed.) Die jüdischen Gemeinden in der Tschechoslowakischen 
Republik nach dem zweiten Weltkrieg. B.m.:b.v., 1959, s. 201.
17 Peter Ambros, spisovateľ, historik a prekladateľ. Narodil sa v Trnave v roku 
1948. Študoval sociológiu, históriu a judaistiku v Bratislave, Jeruzaleme a Berlíne. 
V rokoch 1986-1998 do jeho kompetencie patrila práca s verejnosťou a médiami 
v Židovskej náboženskej obci v Berlíne. V rokoch 1999-2001 bol odborným riadi-
teľom v Židovskom múzeu v Prahe a docentom judaistiky na Univerzite Komen-
ského v Bratislave. Pracuje ako poradca primátora a zástupca predsedu Židovskej 
obce v Chemnitzi. http://www.delet.sk/showarticle.php?articleID=553 (5.11.2009). 
Zomrel v januári 2018 v Bratislave. 
18 AMBROS, Peter. O opustených, prázdnych synagógach. Dostupné na http://
www.delet.sk/showarticle.php?articleID=574 (5.11.2009)
19 Okrem modlitebne prevzala ortodoxná synagóga funkciu akéhosi pätníka holo-
kaustu, keď do nej boli v 50. rokoch nainštalované tabule s menami vyvraždených. 
Ďalšou pietnou akciou bolo prinesenie a umiestnenie popola z Osvienčimu a osa-
denie pamätnej tabule na židovskom cintoríne 7.6.1948. ILTIS, ref. 16, s. 199-205.
20 V roku 1978 bola synagóga navrhnutá na zápis do zoznamu národných kultúr-
nych pamiatok, v roku 1986 ju však poškodil požiar. V roku 1993 získala budovu 
Galéria Jána Koniarka v Trnave a zrekonštruovala ju pre výstavné účely. Prezentácii 
súčasného umenia slúži od januára 1995 ako Synagóga – Centrum súčasného 
umenia. Konajú sa tu výstavy založené na mimoriadnej atmosfére tohto miesta, 
rôzne koncerty či prednášky. Na ženskej galérii je inštalovaná stála expozícia ju-
daík Slovenského národného múzea - Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Ne-
dávno prešla komplexnou rekonštrukciou aj chátrajúca ortodoxná synagóga. Časť 
stropu bola prevalená, ale podarilo sa zachrániť aj časť povôdnej maľby, zostali 
v nej pôvodné schody, deliace steny a liatinové stĺpy ženskej galérie. Rovnako ako 
jej strašia sestra by mala slúžiť na galeristické účely.
21 BUMOVÁ, ref. 16, s. 69.
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Naši predkovia si rozhodne 
nenechávali ujsť príležitosti 

aspoň na chvíľu si oddýchnuť 
od tvrdej, namáhavej práce 

a každodenných strastí. Vy-
hľadávanými slávnostnými 

momentmi boli jarmoky, 
fašiangy, hody, oslavy vojen-
ských víťazstiev, slávnostné 

príchody rôznych hodnostárov 
do mesta, korunovácie a ju-

bileá panovníkov, významné 
rodinné príležitosti, cecho-
vé slávnosti, ale aj cirkevné 

sviatky a procesie a podobne. 
Pri týchto vzácnych okami-

hoch, ktoré sa tradične aspoň 
sčasti odohrávali aj vo verej-

nom priestore, sa určite nešet-
rilo vínom ani pivom. Bola to 
aj dobrá príležitosť zarobiť si 
pre členov trnavských cechov 
pekárov, mäsiarov či medov-

nikárov, rybárov, hostinských, 
a tiež domácich výrobcov tvr-

dého alkoholu.

Street food – pouličné jedlo 
a nápoje určené na priamu 
konzumáciu, predávané pri 
rôznych príležitostiach na ve-
rejných miestach, býva často 
považované na súčasný feno-
mén. Je to však omyl. Nejde 
o módu, ktorá sa rozvinula 
len v minulých desaťročiach, 
ale je tu s nami už celé stáro-
čia. Trnavskou street foodovou 
stálicou boli niekoľko storočí 
dodnes veľmi obľúbené slané 
neplnené či plnené pagáče, 
ktoré s čapovaným vínom tvo-
rili ideálnu dvojicu. Po týmto 
menom sú už po stáročia zná-
me od Nemecka až po Balkán 
a majú zrejme veľmi starobylé 
antické korene. Tradičný názov 
je totiž odvodený od latinského 

slova focacia, (t. j. upečené ces-
to). Už od polovice 16. storočia 
sa v Trnave v daňových súpi-
soch stretávame s viacerými 

pekárskymi majstrami, ktorí sa 
konkrétne špecializovali na ich 
výrobu. Zvyčajne ich po maďar-
sky označovali ako Pogácsasü-

PhDr. Radoslav Ragač, PhD., Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Od street foodu po hostiny, alebo čomu 
holdovali naši predkovia…

MGTT, III_97, 1644, s. 47
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tő. Veľmi obľúbenou korenenou 
sladkou pochúťkou a vyhľadá-
vaným darčekom pre blízkych 
boli zase medovníky. Medov-
nikársky cech si v neskoršom 
období v sezóne na ich predaj 
prenajímal mestské obchodné 
priestory.
Pomyselným protipólom stre-
et foodu boli v tomto období 
slávnostné hostiny. Len tí naj-
bohatší Trnavčania si mohli 
dovoliť zamestnávať vlastných 
kuchárov. Druhou možnosťou 
v ranonovovekom období boli 
profesionálni kuchári a kuchár-
ky, ktorých si bolo možné najať 
na prípravu slávnostnej hosti-
ny, napríklad na niekoľko dní. 
Ostatní sa museli o seba a svo-
jich hostí postarať sami… 
Najlepšie z mestských účtov-
ných kníh poznáme tie hostiny, 
ktoré v období 16. – 17. storočia 
organizovali trnavskí mestskí 
funkcionári. Život mestskej 
samosprávy sa prirodzene od-
víjal od každoročných volieb jej 
funkcionárov a skladania účtov 
za uplynulý rok. Slávnostné 
okamihy voľby richtára a účto-
vania si radní páni veľmi radi 
spríjemňovali vínom, pivom, 
drobnými darčekmi a hostina-
mi. V roku 1604 na zasadnutie 
okrem iného zakúpili gaštany 
a pomaranče. Niekedy je do-
ložený aj hudobný sprievod. 
Napríklad v roku 1603 počas 
fašiangov ich na radnici za-
bávali žiaci mestskej školy. Ak 
sa minuli zásoby z mestských 
pivníc a pivovaru, víno sa vždy 
dalo za mestské peniaze dokú-
piť zo súkromných zásob trnav-
ských mešťanov. Na mestskej 
radnici mali na organizovanie 
hostín vytvorené veľmi dobré 
podmienky. V reprezentatívnej 
hornej radnej sieni sa nachá-
dzal dlhý reprezentatívny stôl 
pokrytý plátnom a v radnici 
bola k dispozícii aj kuchyňa. Jej 
používanie kuchárom Jánom 

pre tieto účely je doložené v ro-
ku 1609, v roku 1619 tam varila 
kuchárka Záhadová (Zahada). 
V roku 1639 pri príležitosti voľ-
by richtára mesto od trnavského 
obchodníka dokúpilo 18 sklene-
ných pohárov. Platby kuchárom 
v roku 1644 nachádzame vo 
výdavkoch mesta niekoľkokrát. 
Kuchár varil napríklad počas 
vyúčtovania začiatkom februá-

ra, zrejme až dva dni. Pomáhal 
mu aj kuchtík (pomocný kuchár). 
Doložený jej aj špecializovaný 
kuchár na pečenie mäsa (pečien-
kár). Kuchár Ján (Horvát) varil 
richtárovi počas návštevy komi-
sára. V roku 1653 na sviatok sv. 
Marka mala mestská rada obed 
z rýb a výz. Už v renesancii boli 
obľúbené aj služobné výjazdy 
mestských funkcionárov do blíz-
keho Kamenného mlyna. Jeho 
veľkou výhodou bolo, že bol ďalej 
od zvedavých pohľadov spoluob-
čanov a manželiek. Bývalo taktiež 
zvykom postarať sa a pohostiť 
významných hostí, ktorí zavítali 
do mesta. V roku 1619 napríklad 
obdarovali sedmohradských 
vyslancov mäsom a klobásami, 
pre kuchára grófa Rhédeya Ada-
ma Kučeru poslali potraviny za 
takmer 212 zlatých. Z exotických 
návštev v roku 1650 obdarovali 
chlebom osemnásťčlenný sprie-
vod posolstva tatárskeho chána. 
Františkovi Bethlenovi zase daro-
vali 45 funtov hovädzieho mäsa, 
10 chlebov, 100 žemlí a 28 funtov 
baranieho mäsa. Niekedy mestskí 
funkcionári navštevovali aj miest-
nych duchovných. V roku 1659 
napríklad františkánom zaplatili 
hudobníkov, žemle, koláče, rybie 
mäso a zrejme múku.
Z uvedeného je zrejmé, že ani 
dnešný Trnavčan by v ranono-
vovekom meste hladom nezo-
mrel, i keď vegetariáni a absti-
nenti by to nemali ľahké. 

Pramene:
Ministerstvo vnútra SR, Štátny 
archív v Trnave, archívny fond 
Magistrát mesta Trnava III/102 
(rok 1650), s. 53, výdavky z 1. 8. 
(tatársky chán) a 26. 8. (František 
Betlen).

Ministerstvo vnútra SR, Štátny 
archív v Trnave, archívny fond 
Magistrát mesta Trnava III/ 97 
(rok 1644), s. 47-48 (výdavky na 
kuchárov).

MGTT, III_97, 1644, s. 48

MGTT, III_102, 1650, s. 56
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Cirkevné dejiny sú neoddeliteľnou 
súčasťou našej histórie. V každej 
jej epoche sa viac či menej pre-
lína život spoločnosti so životom 
cirkvi. Aj na historickej Trnavskej 
univerzite pôsobili viacerí cirkevní 
historici, ktorí svojimi dielami pri-
bližovali dejiny katolíckej cirkvi na 
našom území. Zameranie týchto 
tlačí mohlo byť pritom rýdzo his-
torické, ale z tohto obdobia máme 
dodnes zachované aj tituly z cir-
kevného práva či viaceré biografic-
ké publikácie venujúce sa čelným 
cirkevným predstaviteľom. 
Celkom osobitým druhom môže 
byť počin mladého trnavské-
ho básnika Františka Babaia 
sprostredkovať cirkevnú históriu 
prostredníctvom veršov. O Františ-
kovi Babaiovi sme už v minulosti 
písali v súvislosti s jeho básnickou 
zbierkou Uhorskí králi (Ungariae 
reges), ktorú ako svoju prvoti-
nu vydal v roku 1773 v trnavskej 
univerzitnej kníhtlačiarni. Len 
v krátkosti pripomeňme, že Babai 
sa narodil v roku 1742 s najväč-
šou pravdepodobnosťou v Skalici 
a zomrel pomerne mladý v roku 
1777 na tuberkulózu. Počas jeho 
pôsobenia v Trnave mu okrem 
Uhorských kráľov vyšli ďalšie tri 
epigramatické zbierky, čo akiste 
svedčí o jeho nespornom veršo-
tepeckom talente. V roku 1775 to 
boli Uhorskí palatíni, propalatíni 
a miestodržitelia (Ungariae palati-
ni, propalatini et locumtenentes), 
o rok neskôr Ostrihomskí arcibis-
kupi (Archiepiscopi Strigonienses) 
a v roku 1777 rozsahom najväčšia 
zbierka básní Tri knihy zmie-
šaných epigramov na cirkevné 
a svetské témy (Epigrammatum 
miscellaneorum, sacrorum et pro-

fanorum libri III).  
Dnes si bližšie predstavíme Baba-
iove verše venované ostrihomským 
arcibiskupom. Azda najlepším 
spôsobom, ako môžeme nahliad-
nuť do diela hocakého autora, 
je všimnúť si najskôr, čo hovorí 
o ňom samotný autor. Babai 
uvádza každú zo štyroch básnic-
kých zbierok nedlhým autorským 
predhovorom, ktorým čitateľa 
zoznamuje s okolnosťami vzniku 
diela, jeho stručným obsahom či 
možnými problémami, ktoré vznik 
diela sprevádzali. V súvislosti so 
zbierkou Ostrihomskí arcibisku-
pi píše: „Hneď potom, ako som 
prebásnil v metrickej príručke 
Uhorských kráľov a Palatínov, 
propalatínov a kráľovských mies-
todržiteľov a vydal ich v Trnave 
pre verejnosť v dvoch podobných 
neveľkých zbierkach, podnietili 
ma priatelia, aby som v podobnej 
príručke prebásnil aj činy ostri-

Známi i neznámi autori starej Trnavskej univerzity LIVIII.

Ostrihomskí arcibiskupi 
vo veršoch trnavského 
veršotepca Františka Babaia

Katarína Karabová, Katedra klasických jazykov, Trnavská univerzita

ľudia 
a udalosti

september

 1. 9. 1731 – V Prahe sa na-
rodil VÁCLAV JELINEK, neofi-
ciálny tlačiar a vydavateľ prác 
bernolákovcov, ktorý pôsobil 
v Trnave najprv ako typograf 
v univerzitnej tlačiarni, neskôr 
ako majiteľ vlastnej tlačiarne 
(290. výročie). 
 2. 9. 1966 – V Prahe um-
rel český akademický maliar 
a výtvarný pedagóg SVA-
TOPLUK HAVRLÍK, profesor 
kreslenia v Trnave, ktorú 
zachytil na mnohých svojich 
obrazoch (55. výročie). 
 3. 9. 1951 – V Trnave sa 
uskutočnilo slávnostné otvo-
renie Vyššej priemyselnej 
školy strojníckej, dnešnej SPŠ 
strojníckej (70. výročie). 
 3. 9. 2001 – Pred 10 rokmi 
bolo obnovené Arcibiskupské 
gymnázium v Trnave, ktoré 
nesie meno biskupa Pavla 
Jantauscha (20. výročie). 
 4. 9. 1686 – Vo Viedni um-
rel profesor Trnavskej univer-
zity a jej dvojnásobný rektor 
LADISLAV VID (335. výročie).  
 8. 9. 1686 – V Leviciach 
sa narodil profesor Trnavskej 
univerzity, jej kancelár a rek-
tor JÁN KAZI, riaditeľ akade-
mickej tlačiarne v Trnave, kde 
aj umrel (335. výročie). 
 10. 9. 1901 – V Čechách 
sa narodil pedagóg a zbor-
majster MIROSLAV JAURA, 
dlhoročný dirigent spevo-
kolu Bradlan, ktorý pôsobil 
ako učiteľ v Hrnčiarovciach 
a v Trnave, kde aj umrel (120. 
výročie). 
 10. 9. 1926 – V Trnave 
sa narodil krajčír a kožušník 
LADISLAV VITEK, spoluzakla-
dateľ trnavského Horolezecké-
ho klubu a člen slovenského 
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ľudia 
a udalosti

reprezentačného družstva 
horolezcov (95. výročie). 
 12. 9. 1921 – V Srbsku 
sa narodil psychológ, autor 
učebníc a odborný publicis-
ta JAROSLAV GREISINGER, 
ktorý pôsobil ako odborný 
asistent na Katedre psycho-
lógie PdFUK v Trnave (100. 
výročie). 
 13. 9. 1621 – V Trnave 
umrel ostrihomský kanonik 
a vacovský biskup PAVOL 
ALMÁŠI, ktorý kvôli Turkom 
sídlil v Trnave (400. výročie). 
 13. 9. 1996 – V Trnave 
sa uskutočnilo slávnostné 
otvorenie Domu hudby M. 
Schneidera Trnavského (25. 
výročie). 
 14. 9. 2006 – Počas 13. 
ročníka Trnavských dní sa 
v synagóge uskutočnilo 
slávnostné odhalenie pa-
mätnej tabule ALFREDA 
WETZLERA, ktorý r. 1944 po 
úteku z koncentračného tá-
bora v Osvienčime priniesol 
ako prvý správu o tom, čo sa 
tam dialo (15. výročie). 
 16. 9. 1601 – V Trnave 
umrel ostrihomský arcibis-
kup, diplomat a uhorský 
kancelár JÁN KUTASY (420. 
výročie).
 16. 9. 2016 – V Trnave 
umrel lekár a odborný pub-
licista LADISLAV ŽOLDOŠ, 
v 80. rokoch primár gyne-
kologicko-pôrodníckeho 
oddelenia vtedajšieho OÚNZ 
v Trnave (5. výročie).  
 18. 9. 2011 – Vo Švajčiar-
sku umrel trnavský rodák 
DANIEL BELLUŠ, chemik, 
vynálezca, univerzitný pro-
fesor a odborný publicista, 
ktorému roku 2008 udelili 

september
homských arcibiskupov, ktorí sa 
preslávili rovnako v posvätných 
ako aj svetských záležitostiach, 
vychádzajúc pritom z Dejín naj-
slávnejšieho Mikuláša Schmita zo 
Spoločnosti Ježišovej, čo isto oso-
žilo pamäti milovníkom histórie. 
Spočiatku som sa obával nesmier-
nej námahy, ktorá ma čakala, až 
povzbudený láskou k vlasti som 
poslúchol tých, ktorí mi dohovára-
li. A zaraz som pokročil vo svojom 
snažení, keď sa šíria veľmi priaz-
nivé správy, že vznešená pani Má-
ria Terézia povýšila najjasnejšieho 
grófa Jozefa Baťána za arcibiskupa 
v Ostrihome, ktorý bol už desať 
rokov bez svojho vysokého cirkev-
ného hodnostára.“
Z uvedeného teda vyplýva, že 
básnik dostal podnet od neme-
novaných priateľov, aby sa zhostil 
pomerne zodpovednej úlohy na-
písať takéto dielo. Takzvaný spi-
ritus movens je podobne ako pri 
predchádzajúcich dvoch zbierkach 
niekdajší dekan filozofickej fakul-
ty Štefan Katona. Babai si zjavne 
uvedomuje zodpovednosť zverenej 
úlohy, keďže v predhovore poskyt-
ne čitateľovi aj krátky historický 
exkurz, z ktorého časť na tomto 
mieste uvádzame: „Avšak skôr 
ako sme prikročili k veršovaniu 
skutkov, osožilo rozobrať niektoré 
zvláštnosti našich arcibiskupov, 
aby si čitateľ v tejto chvíli prezrel 
akoby jediným pohľadom tie úda-
je, ktoré bude v priebehu diela 
vidieť na rôznych miestach. Teda, 
čo sa týka zakladateľa, je známe, 
že ostrihomské arcibiskupstvo 
založil prvý, slávny apoštolský 
kráľ svätý Štefan na počesť veľkej 
panej Uhorska v roku 1000. Za 
prvého arcibiskupa vyhlásil Do-
minika I., ktorého potom potvrdil 
a arcibiskupským rúchom ozdobil 
svätý otec Silvester II. Rovnako je 
všeobecne známe, že samotný 
kráľovský zakladateľ a nasledujúci 
panovníci aj rímski pápeži pova-
žovali ostrihomského arcibiskupa 
vždy za hlavného v rámci celého 
Uhorska. Aby sa následne toto 
dôležité postavenie stalo ešte 

významnejším, potom ako Bela 
III. ovládol Uhorsko, Gregor VIII. 
ostrihomskému arcibiskupovi 
Jobovi a jeho nasledovníkom v ro-
ku 1187 prisúdil právo pomazať 
a slávnostne korunovať kráľov, čiže 
postaral sa o náležitejšie upevne-
nie, aby to, čo arcibiskupom pri-
náležalo podľa obyčaje, im patrilo 
podľa práva. Viacerí pápeži ako 
Inocent III., Gregor IX., Celestín III. 
a iní listinami obnovili toto právo. 
Posledný z menovaných k roku 
1195 pridal: „Ostrihomský arcibis-
kup má právo svoju moc presunúť 
na kaločského arcibiskupa.“ Toto 
jedinečné a vznešené právo zo-
stalo zachované v moci ostrihom-
ských arcibiskupov do dnešného 
dňa, a hoci v priebehu času oň 
neprišiel ani jeden z arcibiskupov, 
predsa však niekoľkých našich 
kráľov korunovali aj iní uhorskí 
biskupi.“
Babai vo svojom predhovore pri-
znáva, že vo veršoch sa sústredí 
na oslavu tých významnejších 
skutkov ostrihomských arcibisku-
pov, a povzbudzuje pritom čita-
teľa, že v prípade, ak by sa chcel 
dozvedieť o týchto ospevovaných 
vysokých cirkevných hodnostároch 
viac, má siahnuť po dielach už 
spomenutého Mikuláša Schmita, 
ale aj Ladislava Turóciho či Karola 
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ľudia 
a udalosti

Cenu mesta Trnavy (10. vý-
ročie). 
 19. 9. 2020 – V Trnave 
umrel hudobník STANISLAV 
GAJLÍK, bubeník Old Boys 
Jazz Bandu a viacerých ta-
nečných kapiel (1. výročie). 
 22. 9. 1986 – V Trnave sa 
uskutočnilo slávnostné otvo-
renie Strojársko-technologic-
kej fakulty SVŠT (35. výročie). 
 22. 9. 2006 – V Bratisla-
ve umrel novinár, dlhoroč-
ný redaktor denníka Šport 
a uznávaný futbalový odbor-
ník STANISLAV HLAVÁČEK, 
rodák z Trnavy (15. výročie). 
 24. 9. 1831 – V Trnave sa 
skončila epidémia cholery, 
ktorá si v priebehu dvoch 
predchádzajúcich mesiacov 
vyžiadala medzi obyvateľmi 
niekoľko stoviek smrteľných 
obetí (190. výročie).  
 27. 9. 1601 – V Zlatnej na 
Ostrove sa narodil profesor 
Trnavskej univerzity a v ro-
koch 1646 – 49 jej rektor 
ŠTEFAN KERESTEŠ, správca 
šľachtického konviktu v Tr-
nave, kde aj umrel (420. 
výročie). 
 29. 9. 1946 – V Trnave sa 
narodil ekonóm, univerzitný 
profesor a odborný publicis-
ta MIROSLAV MAJTÁN (75. 
narodeniny). 
 30. 9. 2006 – Atletický 
štadión Slávie Na Rybníku 
v Trnave bol na počesť zná-
meho trénera a propagátora 
atletiky a nositeľa Ceny mes-
ta Trnava in memoriam AN-
TONA HAJMÁSSYHO preme-
novaný na Mestský atletický 
štadión Antona Hajmássyho 
(15. výročie).                      
                                         P.R. 

september
Péterfiho. Skôr, než si uvedie-
me ukážku konkrétnej básne, 
spomeňme, že neodmysliteľnou 
súčasťou predhovorov je aj prejav 
autorskej pokory (humilitas), kde 
básnik priznáva, že jeho dielo 
nemusí byť a ani nie je dokonalé 
a na čitateľa sa obracia s prosbou 
o zhovievavosť: „Ja osobne nebu-
dem o mene básnika vyvolávať 
hádku s nikým, len jedno so všet-
kou horlivosťou tvrdím, že som sa 
usiloval byť prospešný pre pamäť 
milovníkov histórie a azda som aj 
v niečom prospel. Ty, šľachetný 
čitateľ, zmýšľaj lepšie o mojom 
zbožnom snažení v prospech 
vlasti a láskavo ma ušanuj aj pred 
prísnymi výrokmi. Buď zdravý.“
Básnická zbierka Ostrihomskí 
arcibiskupi obsahuje 63 básní 
členených do troch období, pri-
čom prvý epigram ospevuje činy 
arcibiskupa Dominika I. a posled-
ný Jozefa I. Baťána, ktorému autor 
celé dielo aj venuje vkusnou de-
dikáciou na jeho začiatku. Básne 
sú písané v elegickom distichu, 
metre, ktoré je typickým pre epi-
gramatickú poéziu, a obsahujú 
marginálne poznámky uvádzajúce 
rok nástupu do funkcie a rok jej 
ukončenia, resp. smrti arcibisku-
pa. Okrem toho autor zvolil na 
doplnenie dôležitých informácií 
pri niektorých arcibiskupoch aj 
poznámky pod čiarou. Pre úpl-
nosť uveďme, že podobne ako 
predchádzajúce dve Babaiove 
zbierky, aj táto má didaktický 
charakter. Spojenie verša a vý-
znamných udalostí, rozhodnutí 
a počinov viažucich sa na jednot-
livých arcibiskupov, malo čitate-
ľom, ktorým mohli byť a v čase 
vydania zbierky celkom určite 
aj boli predovšetkým študenti, 
priniesť možnosť rýchlejšieho 
zapamätania si a namemorovania 
informácií z cirkevných dejín. Na 
záver prinášame preklad úvod-
ného epigramu: „Dominik I. Ó, 
šťastná to voľba! Ako prvý na 
ostrihomský stolec nastupuje ten, 
ktorý sa volá podľa mena Pána. 
Vybral ho Štefan, potvrdil pápež 

ešte v čase, keď Štefan držal vla-
dárske žezlo. Pod týmto vodcom 
povstane popredná ostrihomská 
cirkev a dosiaľ malý zástup cti-
hodných otcov. Pod týmto vodcom 
zbožný kráľ obdaruje Benedikto-
vých žiakov, ktorí bývajú na vrcho-
le Panónskej hory. Na ostrihom-
skom pahorku dočkal sa poslednej 
pocty, tohto si, zbožný Hún, cti 
ako svojho prvorodiča.“    

Použitá literatúra:
František Babai: Archiepiscopi 
Strigonienses. Tyrnaviae: Typis 
Tyrnaviensibus, 1776. 
Karabová Katarína: Básnická 
zbierka Františka Babaia Ungariae 
reges. Trnava: Filozofická fakulta 
Trnavskej univerzity v Trnave, 2015.
József Szinyei: Magyar írók élete és 
munkái XIII. Kőtet A-Bz. Budapest: 
Kiadja Hornyánszky, 1891.

Súťažná otázka: 
Komu venoval František Babai 
básnickú zbierku Ostrihomskí ar-
cibiskupi?
Správne odpovede zasielajte do 
20. septembra 2021 na adresu: 
Katedra klasických jazykov, Trnav-
ská univerzita, Filozofická fakulta, 
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava 
alebo emailom na klasjaz@truni.sk. 
Z účastníkov súťaže vyžrebujeme 
jedného, ktorý získa knižnú cenu.

19august/september 2021

história



20 Novinky z radnice august/september 2021 21

PhDr. Martin Horváth

Trnavský kominár Peter Pennony 
a jeho testament z roku 1727
Trnava vznikla na križovatke dôležitých obchodných ciest, preto významnú zložku jej obyvateľstva 
tvorili vždy obchodníci aj remeselníci všetkého druhu. Postupom času k nim pribudli aj kominári, kto-
rých remeslo bolo na území Slovenska známe až od 17. storočia. Práve v tomto období začali kominári 
figurovať v zápisoch o nadobúdaní meštianstva v slovenských mestách. Zaujímavosťou je, že spočiatku 
išlo takmer výlučne o Talianov, ktorí pochádzali z oblasti Milána alebo talianskej časti Švajčiarska. 
Prichádzali sem nielen hotoví kominárski majstri, ale aj učni, ktorí sa na našom území učili remeslu od 
svojich krajanov. 
Zo začiatku sa títo remeselníci 
vyskytovali iba vo väčších mes-
tách, ich počet však postupne 
rástol.1 Skutočný rozvoj remesla 
nastal až za vlády Márie Terézie, 
ktorá v rámci svojej reformnej 
činnosti udelila kominárskym 
majstrom aj viaceré privilégiá.2 
V roku 1748 bol založený prvý 
celouhorský cech kominárov. 
Pri jeho vzniku boli kominár-
ski majstri z Bratislavy, Trna-
vy, Pezinku, Malaciek, Rábu, 
Magyaróvaru, Šopronu, Pápy 
a Stoličného Belehradu. Za svoje 
sídlo si najskôr zvolili Ráb, ale 
neskôr sa ním stala Bratislava. 
Už po piatich rokoch existencie 
cechu do neho vstúpili aj majstri 
z Nových Zámkov, Nitry, Pre-
šova, Skalice, Lučenca, Banskej 
Štiavnice, Kremnice, Banskej 
Bystrice, Modry, Bojníc, Šamorí-
na, Trenčína a Komárna. Do roku 
1828 pribudli kominárski majstri 
aj v Novom Meste nad Váhom, 
Hlohovci, Žiline, Leviciach, Ša-
hách, Kežmarku, Rimavskej 
Sobote, Bardejove, Humennom 
a v Michalovciach.3 Začiatkom 
19. storočia začali na našom 
území vznikať aj prvé samostatné 
cechy kominárov, najskôr v Bra-
tislave, a postupne aj v iných 
stoliciach, napríklad v Nitrian-

skej, Trenčianskej, Zvolenskej či 
Liptovskej.4 Rozvoj remesla mal 
istú súvislosť aj so stúpajúcou 
výstavbou murovaných stavieb. 
Už od počiatku remesla bolo 
hlavnou náplňou kominárskej 
práce predovšetkým čistenie ko-
mínov od sadzí, aby nespôsobili 
požiar.5 V staršom období túto 
úlohu plnili obvykle tí, ktorí mali 
na starosti kúrenie alebo chod 
kuchyne. Dôležitosť tejto práce 

si však časom vyžadovala určitú 
odbornosť, čo vyústilo do vzniku 
samostatného remesla. Kominár 
musel byť zdravotne v poriadku, 
fyzicky zdatný a plne mobilný, 
lebo pracoval vo výškach, často 
na rebríku. V minulosti sa zvykli 
stavať viaceré typy komínov. Jed-
nými z nich boli aj tzv. prielezné 
komíny, do ktorých kominár pria-
mo vstupoval a musel sa v nich 
šplhať až nahor, pričom vymetal 

1 ŠPIESZ, Anton. Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1972, str. 276. Ďalej len: 
ŠPIESZ, Remeslo na Slovensku.
2 POSPÍŠILOVÁ, Iveta. História kominárstva. In: Rádio Regina západ. [on-line], [cit. 2021-07-11]. Dostupné na internete: <https:
//reginazapad.rtvs.sk/clanky/z-regionu/39844/historia-kominarstva>. Ďalej len: POSPÍŠILOVÁ, História kominárstva.
3 ŠPIESZ, Remeslo na Slovensku, str. 276.
4 POSPÍŠILOVÁ, História kominárstva.
5 SEGEŠ, Vladimír. Remeslá a cechy v starom Prešporku. Bratislava: Vydavateľstvo Marenčin PT, 2010, str. 169.

Zápis sobáša Petra Pennonyho a Kláry Boffonetyovej z 22. novembra 1710. (Trnava, 
rímskokatolícka cirkev, Matrika sobášených 1707 – 1744, obr. č. 32. [on-line], [cit. 2021-
06-29]. Dostupné na internete: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-BCSC-
2R?i=31&wc=9P3H-HZH%3A107654301%2C114108901%2C114119601%2C162853001&c
c=1554443>)

Zápis narodenia dcéry Petra Pennonyho a Kláry Boffonetyovej, Márie, z 15. augusta 1713. 
(Trnava, rímskokatolícka cirkev, Matrika narodených 1707 – 1719, obr. č. 161. [on-line], 
[cit. 2021-06-29]. Dostupné na internete: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:
939F-BC9W-1S?i=160&cc=1554443>)
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steny komína od sadzí. Výška 
komínov bola rôzna, závisela od 
veľkosti stavby.6 
Ako už bolo spomenuté, skutoč-
ný rozvoj tohto remesla nastal 
za vlády Márie Terézie, a v tomto 
období vraj vznikla aj známa 
povera o tom, že kominár nosí 
šťastie. Samotná panovníčka 
údajne počas jednej zo svojich 
prechádzok stretla kominára, 
ktorý sa vracal z jej panstva. Spý-
tala sa ho, či sú už všetky komíny 
v kuchyni vymetené, a on jej od-
vetil, že áno. Na to ho pohladila 
rukou po čiernom odeve a keď 
zistila, že sa zašpinila od sadzí, 
povedala mu, že má šťastie. Špi-
navý odev bol dôkazom toho, 
že svoju prácu vykonal poctivo.7 
Odvtedy sa vraj traduje, že komi-
nár nosí šťastie a dodnes je zvy-
kom chytiť si gombík, keď vidíme 
kominára, prípadne dotknúť sa 
priamo jeho gombíka či odevu. 
V istom zmysle je táto povera 
pravdivá. Práca kominárov bola 
už od počiatku nesmierne dô-
ležitá z hľadiska protipožiarnej 
ochrany a v mnohých prípadoch 
isto zabránili tragédiám či majet-
kovým škodám. 
Žiaľ, ničivú silu ohňa Trnavčania 
v minulosti zažili na vlastnej koži. 
Trnavu počas jej histórie postihli 
viaceré požiare, najrozsiahlejšie 
boli v rokoch 1666 a 1683.8 Vtedy 
plamene poškodili takmer celé 
mesto a vyžiadali si aj množstvo 
obetí. V ďalších storočiach už 
mesto, našťastie, nezažilo požia-

re takýchto rozmerov, pod čo sa 
podpísalo viacero faktorov. Jed-
nak prišlo k upokojeniu vojnovej 
situácie, lebo začiatkom 18. sto-
ročia sa skončili protihabsburské 
stavovské povstania a mesto ne-
bolo ohrozované nepriateľskými 
vojskami. Mnohé požiare mesta 
v minulosti vznikli práve dôsled-
kom vojnových akcií. Význam-
ným počinom bolo tiež zavede-
nie nových protipožiarnych opat-
rení mestskej rady, ktorá koncom 
17. a v prvej polovici 18. storočia 
dbala o zavedenie dôslednejších 
nariadení a na ich dodržiava-
nie.9 V neposlednom rade treba 
zobrať do úvahy tiež fakt, že Tr-
nava patrila k prvým slovenským 
mestám, kde sa už v 17. storočí 
usídlili kominári a ich úlohou 
bolo prispievať k protipožiarnej 
ochrane. V roku 1688 naprí-
klad mestská rada okrem iných 
opatrení nariadila, aby kominári 
aspoň raz za štvrťrok prekontro-
lovali a vyčistili všetky komíny 
v meste.10 Títo nosiči šťastia sa 
postupne stali neodmysliteľnou 
a dôležitou súčasťou mesta. Hoci 
ich remeslo malo široký význam, 
netreba zabudnúť na to, že pod 
čiernym odevom a sadzami to 
boli muži, ktorí žili aj svoje vlast-

né životy, mali svoje rodiny, ma-
jetok, radosti aj starosti. V tomto 
článku preto bližšie spoznáme 
jedného z nich, trnavského ko-
minára Petra Pennonyho, a to 
predovšetkým prostredníctvom 
jeho testamentu z roku 1727, 
ktorý poskytuje veľmi cenné in-
formácie z jeho života. Bol to Tr-
navčan, ktorý svojou poctivou 
prácou prispieval k šťastiu iných 
ľudí a svoje skúsenosti odovzdal 
ďalším učňom a tovarišom. Hoci 
nepatril k slávnym Trnavčanom, 
zaslúži si, aby mu bola venovaná 
pozornosť.
Na základe zmienenej posled-
nej vôle je nám známe, že Peter 
Pennony bol riadnym trnavským 
mešťanom.11 Matrika novopri-
jatých mešťanov z rokov 1708 
– 1892 ho však neeviduje, čo 
nasvedčuje tomu, že meštianske 
práva v Trnave získal pravdepo-
dobne ešte pred rokom 1708. Na 
základe vtedajších podmienok, 
ktoré bolo potrebné splniť, aby 
sa človek stal trnavským mešťa-
nom, musel mať napríklad dobré 
mravy, dlhší pobyt v meste, 10 
– 20 rokov, vlastniť v meste dom 
a polia, prípadne meštianske 
živnosti.12 Je veľká škoda, že 
spred roku 1708 nemáme zacho-

6 POSPÍŠILOVÁ, História kominárstva.
7 POSPÍŠILOVÁ, História kominárstva.
8 JANKOVIČ, Vendelín. Pamiatkové bohatstvo mesta. In: ŠIMONČIČ, Jozef – WATZKA, Jozef a kol. Dejiny Trnavy. Bratislava: 
Vydavateľstvo OBZOR, 1988, str. 314.  
9 V roku 1688 napríklad mestská rada nariadila, aby sa z domov strhli slamené strechy a všetka nepotrebná slama, seno 
a drevo aby sa vyviezlo z mesta. Z Trnavy mali byť tiež vykázané všetky podozrivé osoby a všetci cudzinci sa mali by pri vstupe 
do mesta dôkladne prešetriť. Okrem toho bol každý obyvateľ povinný zachovávať vtedajšie predpisy týkajúce sa vykurovania. 
V roku 1722 vydal magistrát ďalšie nariadenie, ktoré prikazovalo strhnúť slamené strechy a nahradiť ich pevnou krytinou. 
V roku 1744 sa zase prijalo nariadenie, aby mali mešťania pred domami alebo v domoch vždy v sudoch pripravenú vodu na 
hasenie. Vo vnútri mesta a v stodolách pred hradbami sa tiež zakázalo fajčiť a strieľať a za sypanie horúceho popola na ulicu 
hrozila vysoká pokuta. KAZIMÍR, Štefan. Trnava v rokoch 1526 – 1849. In: ŠIMONČIČ, Jozef – WATZKA, Jozef a kol. Dejiny 
Trnavy. Bratislava: Vydavateľstvo OBZOR, 1988, str. 107. Ďalej len: KAZIMÍR, Trnava v rokoch.
10 KAZIMÍR, Trnava v rokoch, str. 107.
11 „...domo circumspecti Petri Pennony civis (et) caminarÿ...“ Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, fond Magistrát 
mesta Trnava, Testamenty, Testament Petra Pennonyho, 19. marec 1727, inv. č. 398, 3 – 9 – 33.  

Zápis Petra Pennonyho v celokrajinskom daňovom súpise, spísanom pre Trnavu 16. augusta 
1720. (Maďarský národný archív v Budapešti, Celokrajinské daňové súpisy, Daňový súpis 
z Trnavy, 16. august 1720, str. 3. [on-line], [cit. 2021-07-12]. Dostupné na internete: <https:
//kep.adatbazisokonline.hu>) 
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vané pramenné materiály, ktoré 
by nám poskytovali informácie 
o novoprijatých mešťanoch. 
Existujúca matrika novoprijatých 
mešťanov totiž poskytuje údaje 
aj o ich pôvode. No ako už bolo 
spomenuté, spočiatku vykonávali 
kominárske remeslo na našom 
území hlavne Taliani. Priezvisko 
Pennony nie je typické pre naše 
územie a nasvedčuje tomu, že aj 
tento človek mal taliansky pôvod. 
Konkrétny dátum a miesto jeho 
narodenia však nepoznáme.
V trnavských matričných prame-
ňoch je prvá zmienka o Petrovi 
Pennonym 22. novembra 1710, 
keď sa v Trnave zosobášil s Klá-
rou Boffonetyovou. Pre oboch to 
bol prvý sobáš a na základe ich 
oslovení možno predpokladať, že 
obaja boli mladého veku. Remes-
lo ženícha však predmetný zápis 
neuvádza.13 Z ich manželstva 
sa zrodili celkovo štyri deti, 11. 
novembra 1711 syn Martin14, 15. 
augusta 1713 dcéra Mária15, 12. 
októbra 1715 dcéra Mária Teré-
zia16 a 28. februára 1718 dcéra 
Františka.17 Žiadny zo zápisov 
narodenia detí jasne neuvádza 
remeslo, respektíve povolanie ich 
otca, zaujímavosťou však je, že 
v zápise narodenia dcéry Márie 
z roku 1713 je jej otec uvede-
ný ako Petrus Kominar. Či išlo 
o chybu pisára, alebo zámerne 
neuviedol priezvisko otca, však 
nie je známe. 
O jeho remesle nás už presne 
informujú mestské daňové re-
gistre, napríklad daňový register 
z roku 1711 bližšie uvádza aj to, 

Testament Petra Pennonyho z 19. marca 1727, strana 1. (Ministerstvo vnútra SR, Štátny 
archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnava, Testamenty, Testament Petra Pennonyho, 19. 
marec 1727, inv. č. 398, 3 – 9 – 33)

12 ŠIMONČIČ, Jozef. Mojej Trnave. K dejinám Trnavy a okolia. Trnava: Vydavateľstvo B – print, 1998, str. 158.
13 Trnava, rímskokatolícka cirkev, Matrika sobášených 1707 – 1744, obr. č. 32. [on-line], [cit. 2021-06-29]. Dostupné na 
internete: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-BCSC-2R?i=31&wc=9P3H-HZH%3A107654301%2C114108901%
2C114119601%2C162853001&cc=1554443>.
14 Trnava, rímskokatolícka cirkev, Matrika narodených 1707 – 1719, obr. č. 103. [on-line], [cit. 2021-06-29]. Dostupné na 
internete: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-BC9W-5F?i=102&cc=1554443>.
15 Trnava, rímskokatolícka cirkev, Matrika narodených 1707 – 1719, obr. č. 161. [on-line], [cit. 2021-06-29]. Dostupné na 
internete: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-BC9W-1S?i=160&cc=1554443>.
16 Trnava, rímskokatolícka cirkev, Matrika narodených 1707 – 1719, obr. č. 228. [on-line], [cit. 2021-06-29]. Dostupné na 
internete: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-BC9W-7Y?i=227&cc=1554443>.
17 Trnava, rímskokatolícka cirkev, Matrika narodených 1707 – 1719, obr. č. 305. [on-line], [cit. 2021-06-29]. Dostupné na 
internete: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-BC97-BZ?i=304&cc=1554443>.
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že Peter Pennony, kominár, býval 
v tretej mestskej štvrti a okrem 
celej dane platil aj daň z 20 ná-
dob vína a jednej kravy.18 Na zá-
klade celokrajinského daňového 
súpisu, spísaného pre Trnavu 
10. a 11. septembra 1715, zase 
možno vidieť, že vlastnil v meste 
jeden celý dom v prvej mest-
skej štvrti a k tomu patrila pôda 
v rozsahu 12 a pol bratislavskej 
merice.19 Ďalší celokrajinský 
súpis trnavských daňovníkov 
zo 16. augusta 1720 uvádza, že 
Peter Pennony, kominár, vlastnil 
v meste iba štvrtinu domu a k to-
mu pôdu v rozsahu 15 bratislav-
ských meríc.20 
Z uvedených pramenných ma-
teriálov možno vyčítať, že Peter 
Pennony bol riadnym obyvate-
ľom mesta, daňovníkom, založil 
si rodinu, vlastnil v meste nehnu-
teľnosti a vykonával kominárske 
remeslo. O jeho živote a osobe 
nám však najviac prezrádza 
jeho testament, datovaný 19. 
marca 1727 v Trnave. Testátor 
ho nadiktoval vyslanej mestskej 
delegácii vo svojom dome, na 
lôžku, v stave vážnej, bližšie ne-
špecifikovanej choroby. Svedkami 
jeho poslednej vôle boli senátor 
a mestský kapitán Ján Kurtössy, 
senátor Maximilián Ottický a no-
tár Žigmund Tószeghy.  
Originálny text testamentu bol 
napísaný v starej slovenčine. 
Tento fakt je zaujímavý, lebo za 
predpokladu, že Peter Pennony 
bol talianskeho pôvodu, ako cu-
dzinec sa naučil veľmi dobre po 
slovensky. Nie je však vylúčené, 
že sa narodil už na našom území 
a prinajmenšom jeho otec bol 
Talian. Kompletné znenie jeho 
poslednej vôle je nasledovné:

„Weg21 meno Otcza, ẏ Sina, ẏ Ducha 
Swateho Amen.
Ja Petrus Pennony wcžilagšeg 
mogeg tẏaškeg nemoczẏ postawenẏ 
sucze, a smrty terchu, kteru žaden 
obegtẏ nemuze, pred ocžima ma-
gicze, ā steg pricžiny od tohoto 
slobodneho ā kralowskeho mesta 
trnawskeho richtara, pana Endrödẏ 
Janoša geho milostẏ, na wislišanẏ 
meg ostatneg dispositie ā poradku 
obicžagnu exmissiu žadaicze, predne 
mu hrišnu dušu w milosrdne rucze 
Boha wšech mohucziho porucžam, 
ā zmeho malicžkeho hledanya, s pri-
tomnim ā zdrawim rozumem, zmeg 
dobreg wulẏ, takowito poradek ā 
testament czinim. 
1ᵒ. (Primō) Mam wcžilek gedneho 
towariša Dominicus Thonas meno-
waneho, kterẏ uš na dwanast rokuw 
ge primne, a gak tomuto slawnemu 
mestu, tak take ẏ ginim prespolnim 
panom dostateczne služy, skterim 

wšade contenty bolẏ, tehdẏ gestlẏ 
bẏ mnya Pan Buch wtegto meg 
nemoczẏ powolal, prosim ponižene 
slawny magistrat, abẏ prehledagicze 
na moge werne službẏ, ktere sem prẏ 
temto slawnem mestye, od mnohich 
rokuw, ā gak w pokognich, tak ẏ 
woganskich cžasoch wikonawal, 
gemu na misto me, wedle teho platu, 
kterẏ sem ga mel, službu kominarsku 
racžilẏ dat, wšak wiczmene stim 
spusobem, abẏ powinnẏ bol na moge 
wlasne dwe czerẏ Thereziu ā Fran-
cisku, dokud do sweho stawu prindu 
starost mat, gich chowat, ā šatit. Za-
tim pak, gestlẏ bẏ sa snich wolaktera 
trefila za kominara widat, tehdẏ abẏ 
slawnẏ magistrat, tomu, kterẏ czeru 
mogu wezme, službu tuto kominar-
sku racžil dat. 2ᵒ. (Secundō) Dum 
tento mug, wkterem nezdrawẏ ležim, 
zhorneg stranẏ wedle poctiweho su-
seda Vunder Janoša, ā zdolneg, proty 
dolneg meskeg brane, ā ulicze gako 

18 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnava, Daňový register 1711, str. 59, IIIb/120.
19 Maďarský národný archív v Budapešti, Celokrajinské daňové súpisy, Daňový súpis z Trnavy, 10. a 11. september 1715, str. 6. 
[on-line], [cit. 2021-07-12]. Dostupné na  internete: <https://kep.adatbazisokonline.hu>; Jedna bratislavská merica, ako plošná 
miera, predstavovala plochu poľa, na ktorú bolo možné vysiať jednu mericu sypaniny. Jej rozloha bola približne 1800 – 2100 
m², v závislosti od bonity pôdy.
20 Maďarský národný archív v Budapešti, Celokrajinské daňové súpisy, Daňový súpis z Trnavy, 16. august 1720, str. 3. [on-line], 
[cit. 2021-07-12]. Dostupné na internete: <https://kep.adatbazisokonline.hu>. 
21 Namiesto písmena „j“ písali písmeno „g“ napríklad slovo „weg“ teda čítame ako „wej“. 

Testament Petra Pennonyho z 19. marca 1727, strana 2 – 3. (Ministerstvo vnútra SR, Štátny 
archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnava, Testamenty, Testament Petra Pennonyho, 19. 
marec 1727, inv. č. 398, 3 – 9 – 33)
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sa do hradu yde, suczẏ, kterẏ sem 
ga zmeho wlasneho nadobiwanya 
kupil, po meg smrtẏ nech se preda, 
wedle šaczowanya, ā spenyezmẏ 
nech se nagprw dluhẏ, ā restantie 
portowe poplacza, a gak wolacžo od 
dluhow zustane, to nech se rowna-
ko rozdelẏ mezẏ predmenowanima 
dwuma czeramẏ mogima, Theresiu, 
ā Francisku. 3ᵒ. (Tertiō) Mam tež 
piet winohradow; z kterich trẏ su na 
hore cžastowskeg, stwrtẏ, na hore 
pudmericzkeg, ā patẏ na noweg 
hore sintawskeg. stich(t)o pietẏ 
winohradow nech se štirẏ prodagu, 
to gest trẏ cžastowske, ā štwrty 
pudmericzkẏ, ā gestlẏ bẏ z czenẏ 
domoweg dluhẏ se wiplatit nemohlẏ, 
tehdẏ nech se zwinohradow, doplatẏ, 
a cžo zostane, nech se rozdelẏ mezẏ 
predmenowanima czeramẏ mogimẏ. 
Sintawskẏ pak winohrad nech zusta-

ne prẏ towarišowẏ zwrchu menowa-
nem Dominicus Thonasowẏ, pokad 
czerẏ moge do sweho stawu prindu, 
ale stim spusobem abẏ ho dal do-
ložite robit, ā wino cžo Pan Buch 
bude sneho požehnawat, nech bude 
czeram mogim spolu ẏ snim, na 
prewendu. 4ᵒ. (Quartō) Bile šatẏ, tak 
take domaczẏ rad, gakošto czinowe 
misẏ kterich ge sedem, stolicze, 
stolẏ, armarie, a czo kolwek takowe-
ho gest, z pohnutedlnich weczẏ, to 
wšetko nech mezẏ sebu rownako 
rozdela predmenowane czerẏ moge 
Theresia, ā Francisca. 5. (Quintō) 
Mam tež na kabate stribrne gombẏ, 
stima nech sa tež rownako rozdela, 
ty že czerẏ moge.
Debita Activa, aneb dluhẏ, zkterima 
su mne dlužnẏ takto nasledugu. 1ᵒ. 
(Primō) Dlužne mẏ ge Praesidium 
Leopoldske, za moge službẏ (zlatich) 

740, to gest sedemsto, a štiriczet zla-
tich, ktere penize magu se we Widnẏ 
zložit gakosto aj sollicituge gich 
stricz mog Petrus de Martinẏ, sused 
ā kominár widenskẏ, gako zlistu 
geho, kterẏ gest mezẏ ynima mogima 
listy, se muže widet; atak prosim 
slawnẏ magistrat, že bẏ wtegto 
weczẏ po meg smrtẏ sirotam mogim 
racžil assistowat, ā gestlẏ bẏ se ten 
dluh za platil, nech penize panẏ si-
rotnẏ, ā curatorẏ ksebe weznu, a ne-
ch gich na užitek widagu, a takowẏ 
užitek nech bude na wižiwenẏ pred-
menowanim czeram mogim, pokud 
do stawu sweho ne dogdu. 2ᵒ. (Se-
cundō) Pan Petránẏ Ferencz, geho 
excellentÿ pana pana grofa feld 
marschala Palffẏ Janoša uradnik 
pezinskẏ dluzen mẏ gest za službu 
mogu kteru sem w zamku pezinskem 
wikonaval, patnast zlatich. Pan 

Testament Petra Pennonyho z 19. marca 1727, strana 4 – 5. (Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnava, 
Testamenty, Testament Petra Pennonyho, 19. marec 1727, inv. č. 398, 3 – 9 – 33)
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Osztaricž pak geho excellentÿ pana 
pana groffa Palffẏ Mikloša duchod-
nẏ dlužen mẏ ge dwanast zlatich. 3ᵒ. 
(Tertiō) Na Cžerwenem Kamenẏ su 
mẏ dlužnẏ wedle conventie na dwa 
rokẏ sto zlatich, ā na tento rok ā 
prima januarÿ aš do wcžilagšku cžo 
bude prichazat pro rata temporis22. 
A tento cžerweno kamenskẏ dluh, 
nech ge na wiplaczenẏ towarišow. 
4ᵒ. (Quartō) Mam take dluhẏ w 
Cžekliszẏ, za me službẏ u oswiczene-
ho groffa pana Eszterhazẏ Josepha, 
kterẏ dluh winaša okolo sedemdesat 
zlatich. 5ᵒ. (Quintō) A gestlẏ bẏ esc-
že krem predloženich dluhow wedle 
recognitÿ a obligatorow kole kolwek 
se našlo; to take nech ge na wiplac-
zenẏ towarišow, ā dluhuw.
Debita Passiva, cžo ga sem ẏnim 
dlužen takto nasledugu. 1ᵒ. (Primō) 
Towarišowẏ Dominicus Thonasowẏ 
dlužen sem (zlatich) 100. 2ᵒ. (Se-
cundō) Towarišowẏ Joseph Balan 
menowanemu (zlatich) 30. 3ᵒ. (Ter-
tiō) Towarišowẏ Joseph Bareẏ rec-
ženemu, kterẏ ma do roka (zlatich) 
40 dlužen sem mu na tento rok cžo 
prichaza ā 1ᵃ. (prima) januarÿ pro 
rata temporis. 4ᵒ. (Quartō) Služeb-
neg diwcze meg Katerinye dlužen 
sem (zlate) 4. 5ᵒ. (Quintō) Panu 
Pernicž Lukacžowẏ, susedowẏ zde-
gšimu, dlužen sem sto zlatich, wedle 
obligatora, a gestlẏ bẏ pan creditor 
od tohoto dluhu interes žadal, nech 
ma na to reflexiu, že sem mu we 
trech domoch za piet rokow darmo 
služil.
Ultimo ā na posledẏ. Jestlẏ mnya 
Pan Buch wtegto meg nemoczẏ ze 
sweta powola, žadam, abẏ telo me 
pochowane bẏlo, do kostela panow 
patrow francišcanow, kterẏ mẏ ẏ 
prislubilẏ, ponewacž som gim mno-
ho rokuw služiwal. Nad mim telem 
kedẏ se pochowawat bude, zadam 
abẏ deset swatich mšẏ se dalo služit. 
Na utratu pak pohrebnu muže se 

wino predat, ktere ge w piwniczẏ 
okolo triczet okowẏ. Na kterẏ pohreb 
nech ma starost towariš Dominicus 
Thonas, porozumenẏ magicze spanẏ 
testamentariušmẏ. Pritom prosim 
panow testamentariušow, abẏ aẏ 
panom patrom franciskanom nitran-
skim, ā fraštaczkim, take ẏ mnichom 
zoborskim o smrtẏ meg dalẏ na-
znamost, kterẏ, wim že na dušu mu 
budu pamatowat. A tato gest moga 
ostatna wula.“23  
Testament bol prezentovaný v se-
náte 31. marca 1727. Žiaľ, presný 
dátum úmrtia Petra Pennonyho nie 
je možné presne zistiť, lebo matri-
ky zomrelých z rokov 1670 – 1747 
sa nám dodnes nezachovali. Bolo 
však zvykom, že testament sa 
prezentoval niekoľko dní po smrti 
testátora, na základe čoho možno 
usúdiť, že Peter Pennony zomrel 
zrejme niekedy na konci marca 
1727. Pretože nepoznáme presný 
dátum jeho narodenia, nie je mož-
né presne určiť, v akom veku zo-
mrel. Z dostupných údajov je však 
možné usúdiť, že sa nedožil príliš 
vysokého veku, lebo svoje remeslo 
aktívne vykonával takmer do smrti. 
Na základe uvedeného testamen-
tu je možné stručne zhodnotiť, že 
Peter Pennony bol zbožný človek, 
starostlivý otec, mešťan a skúsený 
majster svojho remesla, ktorý sa 
nebál ušpiniť si ruky. Sám uvie-
dol, že mestu Trnava slúžil dlhé 
roky, ako v pokojných, tak aj vo 
vojenských časoch. V knihe mest-
ských príjmov a výdavkov z roku 
1713 sa napríklad uvádza, že Peter 
Pennony inkasoval za vyčistenie 
štyroch komínov 12 zlatých.24 Ob-
sah závetu vypovedá tiež o tom, 
že v čase jeho datovania bol 
testátor už vdovec, lebo manželku 
Kláru v ňom vôbec nespomínal. 
Rovnako už museli byť zosnulé 
aj jeho dve deti, Martin a Mária. 

V dôsledku nezachovania už spo-
mínaných matričných prameňov 
tiež nie je možné zistiť presný 
dátum ich úmrtia. Smutnou sku-
točnosťou však je, že obe deti 
zomreli ešte v mladom veku a je-
ho manželka, ktorá mu ešte v ro-
ku 1718 porodila dcéru Františku, 
musela zomrieť pomerne mladá. 
Dve maloleté dcéry, Teréziu, ktorá 
bola pokrstená ako Mária Terézia, 
a Františku, odkázal do starost-
livosti svojho tovariša Dominika 
Thonasa, kým sa nevydajú. Za 
starostlivosť o dcéry sa zároveň 
za zmieneného tovariša zaručil 
a požiadal samotné mesto Trna-
vu, aby ho po jeho smrti zamest-
nalo. Ak by sa však v budúcnosti 
niektorá z jeho dcér vydala za 
kominára, žiadal, aby mesto po-
skytlo kominársku prácu práve 
manželovi jeho dcéry.
Na sklonku života bol jeho ma-
jetok tvorený domom v Trnave 
neďaleko vtedajšej Dolnej mest-
skej brány, piatimi vinohradmi, 
zariadením domu a menšími 
hnuteľnosťami, z čoho konkrétne 
spomínal iba bielizeň, sedem cí-
nových mís, stoličky, stoly, alma-
ry, respektíve skrine, a strieborné 
gombíky na kabáte. Dom nariadil 
predať, výnos z predaja použiť 
najskôr na vyplatenie dlhov a da-
ňových dlhov, a zbytok spolu 
s hnuteľnosťami si mali rozdeliť 
jeho dve dcéry rovnakým dielom. 
Z piatich vinohradov vlastnil tri 
v Častej, jeden v Budmericiach 
a jeden v Šintave. Vinohrady 
v Častej a Budmericiach nariadil 
taktiež predať, a v prípade, že by 
výnos z predaja domu nebol do-
statočný na vyplatenie dlhov, mal 
sa na tento účel použiť aj výnos 
z predaja vinohradov. Zostatok 
si mali opäť rozdeliť jeho dcéry 
rovnakým dielom. Piaty vinohrad 

22 Výška sumy, ktorá má byť vyplatená pro rata temporis sa ustanoví úmerne k odpracovanému času za dané obdobie, v tomto 
prípade išlo o obdobie od 1. januára do 19. marca 1727. 
23 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnava, Testamenty, Testament Petra Pennonyho, 19. 
marec 1727, inv. č. 398, 3 – 9 – 33.
24 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnava, Kniha príjmov a výdavkov 1713, str. 162, III/156.
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v Šintave odkázal Dominikovi 
Thonasovi, dokým sa obe dcéry 
nevydajú, pričom zatiaľ sa mal 
o neho riadne starať a víno vy-
robené z jeho úrody malo ostať 
všetkým trom na úžitok.  
Zo zoznamu jeho pohľadávok je 
vidieť, že jeho služby nevyuží-
vali iba Trnavčania, ale aj ľudia 
v iných oblastiach Slovenska. Za 
povšimnutie stojí to, že svoju prá-
cu vykonával napríklad v Čeklísi 
(Bernolákove), na hrade Červený 
Kameň či v pezinskom zámku, 
teda na majetkoch významných 
šľachtických rodov, Pálffyovcov 
a Esterházyovcov, pričom niekto-
rých príslušníkov daných rodov aj 
priamo menoval. Výška jeho po-
hľadávok značne prevyšovala výš-
ku jeho dlhov, možno preto usú-
diť, že často vykonal svoju prácu, 
aj keď za ňu nedostal okamžite 
zaplatené. Hodnotu uvedených 
pohľadávok nie je možné pres-
ne určiť, išlo však o sumu viac 
ako 937 zlatých. Isté leopoldské 
prezídium mu ostalo dlžné 740 
zlatých, ktoré sa mali zložiť vo 
Viedni u jeho strýka a taktiež 
kominára, Petra de Martinyho, 
ktorý sám naliehal na vyplatenie 
tejto pohľadávky. Testátor záro-
veň požiadal trnavský magistrát, 
aby po jeho smrti dcéram v tejto 
veci pomohol, a keby leopold-
ské prezídium svoj dlh splatilo, 
peniaze mali následne prevziať 
kurátori a sirotskí otcovia a použiť 
ich na zabezpečenie starostlivosti 
o obidve dcéry, kým sa nevydajú. 
V tomto bode treba poukázať na 
to, že testátorov strýko mal priez-
visko de Martiny, ktoré je cha-
rakteristické pre oblasť Talianska. 
Potvrdzuje to domnienku, že Peter 
Pennony bol skutočne talianskeho 
pôvodu. Ďalšiu pohľadávku mal 
u Františka Petrányho, pezinské-
ho úradníka u grófa, poľného 
maršala Jána Pálffyho, ktorý mu 
za jeho prácu, ktorú vykonal na 

pezinskom zámku, ostal dlžný 
15 zlatých. Istý pán Ostarič, zrej-
me pokladník u grófa Mikuláša 
Pálffyho, mu zase dlžil 12 zlatých. 
Nedostal zaplatené ani na Čer-
venom kameni, kde mal uzavretú 
zmluvu na dva roky. Vznikla mu 
tam pohľadávka v hodnote 100 
zlatých a ostatok mu mali vyplatiť 
úmerne k jeho odpracovanému 
času od 1. januára do 19. marca 
1727. Presná výška tejto sumy je 
neznáma, inkasované peniaze 
z predmetnej pohľadávky však na-
riadil použiť na vyplatenie tovari-
šov. V Čeklísi (Bernolákove) mu za 
jeho prácu u grófa Jozefa Esterhá-
zyho ostali dlžní okolo 70 zlatých, 
presnú výšku tejto pohľadávky si 
testátor zrejme nepamätal. 
Zároveň uviedol, že ak by sa zistili 
aj iné pohľadávky, peniaze z nich 
inkasované sa mali použiť na vy-
platenie jeho tovarišov a dlhov. 
Pokiaľ ide o dlhy, deklaroval ich 
v celkovej hodnote najmenej 234 
zlatých. Pretože tovarišovi Jozefovi 
Bareyovi, ktorý mal ročný plat 40 
zlatých, bol za predmetný rok 
dlžný od 1. januára do 19. marca 
1727 sumu úmernú k jeho odpra-
covanému času, výška tohto dlhu 
sa nedá presne určiť. Tovarišovi 
Dominikovi Thonasovi ostal dlžný 
sumu 100 zlatých, tovarišovi Jo-
zefovi Balanovi 30 zlatých a svojej 
služobnici Kataríne štyri zlaté. 
Zaujímavosťou je, že priznal dlh 
vo výške 100 zlatých, ktorý mal 
u pána Lukáša Perniča, avšak 
zároveň upozornil na to, že ak 
by veriteľ plánoval z tohto dlhu 
žiadať úroky, má pamätať na to, 
že mu v troch domoch po dobu 
piatich rokov zadarmo poskytoval 
kominársku službu. 
V poslednom rade vyslovil pria-
nie, aby ho pochovali do krypty 
františkánskeho kostola v Trnave, 
na čom už bol s tunajšími fran-
tiškánmi dohodnutý, lebo mno-
ho rokov využívali jeho služby. 

Okrem toho nariadil, aby sa za 
neho odslúžilo desať zádušných 
omší. Vyplatením pohrebných 
nákladov poručil Dominika Tho-
nasa, ktorý mohol na tento účel 
predať približne 30 okovov25 vína, 
ktoré bolo uskladnené v pivnici. 
Svedkov testamentu požiadal, 
aby o jeho smrti informovali aj 
nitrianskych a hlohovských fran-
tiškánov a zoborských mníchov 
(kamaldulov), ktorí sa budú mod-
liť za jeho dušu. Svoje kominárske 
služby pravdepodobne poskytol 
aj zmieneným kláštorom, a preto 
ho tamojší mnísi dobre poznali.  
Na záver možno zhodnotiť, že Pe-
ter Pennony bol zaujímavým oby-
vateľom nášho mesta. Svoj život 
zasvätil kominárskemu remeslu, 
pričom svoje verné služby posky-
toval nielen v Trnave, ale aj za jej 
hradbami. S dobre odvedenou 
prácou ľuďom vždy prinášal do 
ich obydlí kúsok šťastia a možno 
ho rozdal až toľko, že mu z neho 
veľa neostalo. V osobnom živote 
totiž zažil chvíle smútku, keď sa 
musel zmieriť s úmrtím dvoch 
detí a manželky a napokon sám 
podľahol vážnej chorobe. Na dru-
hej strane však žil život riadneho 
trnavského mešťana, vychoval dve 
dcéry a zabezpečil, aby bolo o ne 
postarané aj po jeho smrti. 
Svoje skúsenosti odovzdal ďal-
ším generáciám kominárov, ktorí 
ich isto zúročili. Význam a dô-
ležitosť jeho práce, respektíve 
kominárskeho remesla, pretrvali 
dodnes, dnešní kominári sú však 
už vybavení modernejšími prí-
strojmi a zmenila sa aj technika 
čistenia komínov. V súčasnosti je 
už takmer raritou stretnúť na ulici 
kominára odetého v typickom 
čiernom odeve s kovovou štetkou 
v ruke. Ale ak sa tak stane, neza-
budnite si chytiť gombík, prípad-
ne, ak vám to dovolí, dotknúť sa 
jeho odevu. Možno vám to prine-
sie šťastie. 

25 V Trnave sa od konca 16. storočia takmer nepretržite používal bratislavský okov, ktorý mal obsah 54,2976 litrov. HÚŠČAVA, 
Alexander. Poľnohospodárske miery na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1972, str. 145.
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Mgr. Milan Ševčík

Taliansky humanista Pierio Valeriano 
a jeho Hieroglyphica z roku 1614
Pierio Valeriano sa narodil ako 
Giovanni Pietro dalle Fosse v ro-
ku 1477 v talianskom Bellune. 
Bol to prominentný taliansky 
humanista, ktorý sa špecializoval 
na štúdium starovekých symbo-
lov. Jeho najznámejšie diela sú 
De litteratorum infelicitate a Hie-
roglyphica. 
Valerianov otec Lorenzo zomrel 
v roku 1492 a pätnásťročný chla-
pec sa stal hlavou päťčlennej 
domácnosti. Študoval na škole 
u Giosippa Faustina, no kvôli 
nedostatku financií odišiel oko-
lo roku 1493 do Benátok. Vzal 
ho tam jeho strýko Fra Urbano 
Bolzanio, františkán a odborník 
na grécky jazyk. Bolzanio naučil 
Valeriana gréčtinu a umožnil 
mu študovať u významných 
benátskych učiteľov, akými boli 
Giorgio Valla a Marcantinio Sa-
bellico. Okolo roku 1500 sa Va-
leriano presťahoval do Padovy, 
kde študoval u Leonica Tomea. 
Tam sa stal zároveň učiteľom 
syna budúceho benátskeho 
dóžu Andreu Grittiho. Medzi 
rokmi 1500 a 1506 sa Valeriano 
často presúval medzi Padovou 
a Benátkami a postupne získaval 
dôležité kontakty, napríklad na 
francúzskeho veľvyslanca, a stal 
sa známou persónou v benát-
skych učených kruhoch. Stal sa 
aj priateľom a zamestnancom 
známeho benátskeho kníh-
tlačiara Alda Manuzia. V tom 
čase začal cestovať po Blízkom 
Východe, kde ho zaujali najmä 
egyptské hieroglyfy. 
Medzi rokmi 1506 a 1509 Va-
leriano žil v Olivé pri Verone. 
V roku 1509 sa kvôli Vojne ligy 
z Cambrai stal utečencom a pre-
sťahoval sa do Ríma. Tam sa 
čoskoro zoznámil s Egidiom di 

Viterbom, ktorý podporoval Va-
lerianovu prácu o hieroglyfoch 
a predstavil ho v intelektuálnych 
kruhoch. V tom istom roku ho 
pápež Július II. vymenoval za 
farára v Limane. Medzi rokmi 
1509 a 1513 sa Valeriano snažil 
presadiť sa v Ríme, no nedoká-
zal urobiť dojem na pápeža, ani 
na cisára Maximiliána. Napriek 
tomuto neúspechu jeho úsilie 
o získanie patronátu nad cisá-
rom umožnilo jeho dielu vyvolať 
záujem u zaalpských humanis-

tov. Všetko sa zmenilo v roku 
1513 po zvolení Giovanniho de 
Medici, bývalého žiaka Valeria-
novho strýka Urbana, za pápeža 
Leva X. Vďaka tomu bol Valeria-
no pozvaný, aby doučoval pá-
pežových synovcov vrátane mla-
dého Ippolita de Medici, a tak 
sa dostal na pápežský dvor. 
Pontifikát Leva X. (1513 – 1521) 
bol obdobím veľkej popularity 
a podporovania humanizmu. 
Valeriano so svojimi rozsiahlymi 
vedomosťami o hieroglyfoch bol 
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veľmi populárny v odborných 
kruhoch a vďaka svojim znalos-
tiam a kontaktom získal mnoho 
významných pozícií, bol naprí-
klad tajomníkom kardinála Giu-
lia de Medici, budúceho pápeža 
Klementa VII. Počas pontifikátu 
Leva X. Valeriano získal takmer 
neobmedzený prístup k hiero-
glyfom a starožitnostiam vo ve-
rejných aj súkromných zbierkach 
roztrúsených po celom Talian-
sku. Stretával sa aj s mnohými 
významnými maliarmi svojej 
doby vrátane Raffaela, Michelan-
gela a Tiziana. 
Po smrti Leva X. v roku 1521 Va-
leriano stratil pápežský patronát. 
Pontifikát nového pápeža Ad-
riana VI. priniesol oveľa menšiu 
podporu humanistov ako za čias 
Júlia II. a Leva X., čo spôsobilo 
masový exodus humanistov z Rí-
ma – vrátane Valeriana. Netrvalo 
to však dlho a Valeriano sa v ro-
ku 1523 do Ríma vrátil, keď sa 
stal novým pápežom Klementom 
VII. jeho bývalý zamestnávateľ 
Giulio de Medici. Pod patro-
nátom mediciovských pápežov 
Valeriano získal množstvo funk-
cií a titulov vrátane apoštolského 
protonotára, tajného komorníka 
a kanonika vo svojom rodisku 
v Bellune. Počas tohto obdobia 
medzi rokmi 1523 a 1527 Vale-
riano maximálne využil relatívnu 
prosperitu a bezpečnosť príjmov 
na to, aby mohol pokračovať vo 
výskume hieroglyfov a antických 
symbolov. Zároveň pokračoval 
vo vyučovaní svojich študen-
tov vrátane Giorgia Vasariho, 
Alessandra Farneseho a Ippolita 
de Medici. Pápež Klement VII. 
v roku 1529 vymenoval svojho 
synovca a Valerianovho žiaka 
Ippolita za kardinála. Valeriano 
bol odmenený za svoju vernosť 
a stal sa kardinálovým sekretá-
rom. V roku 1538 bol vysvätený 
za kňaza v rodnom Bellune, 
kde strávil posledných dvadsať 
rokov svojho života na svojich 
vedeckých projektoch. Patrilo 

medzi ne viacero kníh gréckej 
gramatiky a dielo Hieroglyphica. 
Okrem cesty do Ríma v rokoch 
1536 – 1537 prežil Valeriano 
zvyšok svojich dní medzi Pado-
vou a Bellunou, kde v roku 1558 
zomrel. Jeho práca učiteľa inšpi-
rovala mnohých vrátane slávne-
ho spisovateľa a maliara Giorgia 
Vasariho. 
Spomedzi Valerianových diel 
spomeňme dve najvýznamnejšie, 
a to De litteratorum infelicitate 
(O nešťastí učencov) a Hierogly-
phica sive de sacris Aegyptiorum 
litteris commentarii (Hieroglyfia 
alebo Komentáre o posvätných 
spisoch Egypťanov). De littera-
torum infelicitate je pojednanie 
o nešťastí učených mužov, ktoré 
obsahuje anekdoty o ich chudo-
be, životoch a úmrtiach. Aj keď 
niektoré príbehy majú pochybnú 
autenticitu, kniha poskytuje po-
hľad na životy talianskych huma-
nistov prvej polovice šestnásteho 
storočia. V súčasnosti značne 
nedocenená Hieroglyphica býva 
pokladaná za predchodcu ikono-
grafických kníh typu Iconologia 
Cesareho Ripu a je akýmsi sprie-
vodcom renesančnej ikonografie. 
Treba si uvedomiť, že Valeriano 
sa nezaoberal (iba) egyptskými 
hieroglyfmi. Venoval sa všetkým 
starovekým symbolom, snažil sa 
ich zozbierať, popísať a dešifro-
vať. Toto dielo napriek tomu, že 
bolo takmer dokončené už kon-
com 20. rokov 16. storočia, tla-
čou vyšlo až v roku 1556. Vzniklo 
v čase popularity znovuobjave-
ného starovekého diela Hierogly-
phica antického autora Horapolla 
z piateho storočia n. l. Valeriano-
va Hieroglyphica bola vo svojej 
dobe najvýstižnejším renesanč-
ným slovníkom symbolov a tešila 
sa veľkému záujmu. Kniha bola 
do značnej miery ovplyvnená 
spomínaným antickým dielom 
Horapolla, Valerianovým celo-
životným štúdiom starovekých 
pamiatok nachádzajúcich sa po 
celom Taliansku a vedomosťami 

získanými od svojho strýka Fra 
Urbana. Každá kapitola obsahuje 
venovanie rôznym ľuďom, kto-
rí Valeriana podporovali alebo 
ovplyvňovali. O popularite svedčí 
aj množstvo vydaní – prvýkrát 
kniha vyšla v Bazileji v roku 1556 
a následne bola v priebehu na-
sledujúcich 120 rokov sedemkrát 
znova vydaná v latinčine, dvakrát 
vo francúzštine (1576 a 1615) 
a raz v taliančine (1602). V histo-
rickej knižnici Západoslovenské-
ho múzea v Trnave sa nachádza 
latinské vydanie s názvom Ioan-
nis Pierii Valeriani Bellunensis 
Hieroglyphica, sive De Sacris 
Aegyptiorum..., ktoré vyšlo v ne-
meckom Kolíne v roku 1614. Záu-
jemcovia si môžu túto historickú 
tlač pozrieť v rámci výstavy Se-
demnáste storočie slovom a ob-
razom v Múzeu knižnej kultúry 
(23. 4. 2021 – 31. 3. 2023). 

GAISSER, Julia Haig. 1999. Pie-
rio Valeriano on the Ill Fortune 
of Learned Men : A Renaissan-
ce Humanist and his World. 
Ann Arbor : University of Mi-
chigan Press, 1999. ISBN 978-
0472110551.
GIEHLOW, Karl. 2015. The Hu-
manist Interpretation of the 
Hieroglyphs in the Allegorical 
Studies of the Renaissance : With 
a Focus on the Triumphal Arch 
of Maximilian I. Brill, 2015. ISBN 
978-9004281721.

28 Novinky z radnice

história



28 Novinky z radnice august/september 2021 29

Peter Martinko, foto Martin Jurčo, Ján Horník, nákres Ivan Kačo

V júlovom vydaní nášho časopisu sme sa v článku Pohľad do dejín mestskej hromadnej dopravy v Trnave 
venovali dejinám mestskej autobusovej dopravy v našom meste. Ako sme avizovali, dnes sa pozrieme na 
nezrealizovaný, málo známy a iste už aj zabudnutý projekt zavedenia trolejbusov. Nepriaznivá doprav-
ná situácia v meste na konci osemdesiatych rokov minulého storočia bola podnetom pre vedenie mesta 
hľadať vyhovujúce východisko pre vtedajšie aj očakávané dopravné problémy. Cieľom bolo nájsť vhodné 
systémové riešenie. Jedným z riešení mali byť trolejbusy. Pred tridsiatimi rokmi sme však tento koncept 
odložili na neurčito. 

Trolejbusová doprava v Trnave? Pred 
tridsiatimi rokmi sme k nej nemali ďaleko

Stačilo málo a trnavská MHD 
by vyzerala trocha inak. Miesto 
autobusov by sme sa vozili tro-
lejbusmi. Napriek tomu, že by 
prvotné náklady boli vysoké, vý-
znamne by to prispelo k lacnejšej 
prevádzke a väčšej ekologizácii 
dopravy. Pre spomínanú zlú do-
pravnú situáciu v druhej polovici 
80. rokov sa začal spracovávať 
Generálny dopravný plán sídel-
ného útvaru Trnava, ktorý mal 
slúžiť ako dopravno-inžinierska 
dokumentácia pre prípravu pod-
kladov na Smernom územnom 
pláne sídelného útvaru Trnava. 
Rýchlou pomocou pri riešení 
situácie v mestskej hromadnej 
doprave mal byť začiatkom 90. 
rokov Návrh okamžitých opatrení 
MHD v Trnave, ktorý mal opti-
málne riešiť vedenie trás, liniek aj 
dĺžky intervalov s cieľom skrátiť 
čas cestovania. Bola to snaha 
o koncepčný prístup k riešeniu 
problematiky MHD a dopravy 
vôbec. 
Aké boli najväčšie problémy 
mestskej dopravy? Obyvatelia 
sa sťažovali na vysokú nutnosť 
prestupovania, nedostatočné 
spojenie pri cestách do a zo 
zamestnania, na nezosúladenie 
spojov MHD s vlakovou dopra-
vou, na nedostatočné spojenie 
s poliklinikou a na sústavné 
meškania spojov. Kvalitu a efek-
tívnosť vtedy navrhovaných opat-
rení a zmien možno pretaviť do 
takýchto ambícií vedenia mesta: 
Zvýšenie počtu prepravených 
osôb o 14 %, zvýšenie počtu 
ubehnutých kilometrov o 19 %, 

zníženie počtu liniek z 26 na 
12, skrátenie času a zvýšenie 
kultúry cestovania zavedením 
pravidelných a kratších intervalov 
dopravy. Pri zavádzaní okamži-
tých opatrení sa však ukázalo, že 
tento projekt nie je realizovateľný 
s technickými možnosťami pre-
vádzkovateľa, teda vtedajšieho 
dopravného závodu ČSAD. Pro-
jekt opatrení vychádzal z turnu-
sovej potreby 37 vozidiel – au-
tobusov pre MHD. V skutočnosti 
ich bolo len 33 a ich technický 
stav bol neuspokojivý, preto do-
chádzalo k pravidelnému vyne-
chávaniu spojov.
Svetlom na konci tunela doprav-
ných problémov malo byť zave-
denie trolejbusovej dopravy, aj 
prepracovanie a zmena koncep-
cie autobusovej dopravy v meste. 
Do roku 1993 mal byť aplikovaný 
nový systém autobusovej dopra-
vy s optimalizovanými traťami 

a zastávkami. V roku 1996 sa 
mali v trnavských uliciach ob-
javiť prvé trolejbusy. Tie, ako 
súčasť trnavskej dopravy, boli 
navrhované vo všetkých vtedy 
spracovávaných materiáloch. 
Mali tvoriť nosný systém MHD, 
autobusy mali tvoriť doplnkový 
systém k trolejbusovej doprave. 
Dokonca sa objavili aj úvahy 
o medzimestskej trolejbusovej 
trati Trnava – atómová elektráreň 
Jaslovské Bohunice. Pre zaujíma-
vosť spomeňme, že v rovnakom 
čase sa uvažovalo o podobnej 
trolejbusovej trati aj medzi Čes-
kými Budějovicami a atómovou 
elektrárňou Temelín, ktorá sa tiež 
nezrealizovala. 
Zdalo sa, že Trnava sa stane 
ďalším mestom na Slovensku 
s trolejbusovou dopravou. Vývoj 
udalostí, hlavne zmena politické-
ho systému, premena fungovania 
hospodárskych mechanizmov, 

Ivan Kačo, hlavný inžinier projektu zavedenia trolejbusovej dopravy v Trnave.
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Smerové a linkové vedenie trolejbusov – výsledný variant (trasy sú kvôli dostatočnému rozlíšeniu položené na súčasnú mapu mesta). Zadanie 
stavby. Archív Dopravoprojekt Bratislava (Ivan Kačo).
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zmena kompetencií v oblasti fi-
nancovania projektov takéhoto 
rozsahu mali za následok, že 
tento zámer sa, žiaľ, nepodarilo 
zrealizovať.
Vráťme sa však do obdobia dru-
hej polovice 80. rokov, keď sa 
tento koncept zdal reálny a reali-
zovateľný. A štát o ňom záväzne 
uvažoval. V snahe prezentovať čo 
najpresnejší, dnes už historický, 
obraz zámeru zavedenia trolej-
busovej dopravy v Trnave, sme 
oslovili projektanta Ivana Kača 
z Bratislavy. Po skončení Vysokej 
školy dopravnej v Žiline v roku 
1968 pracoval 10 rokov na ČSD 
Správe Východnej dráhy v Bra-
tislave a v roku 1979 prešiel do 
Dopravoprojektu Bratislava. Za-
čiatkom 90. rokov minulého sto-
ročia bol aj hlavným inžinierom 
projektu zavedenia trolejbusovej 
dopravy v Trnave. Okrem toho 
sa vo funkcii hlavného inžiniera 
podieľal na projektoch prípravy 
a výstavby ďalších trolejbu-
sových tratí, výstavby nových 
a rekonštrukcií električkových 
tratí v Bratislave, pracoval na 
projekte ľahkého metra VAL pre 
naše hlavné mesto, na projekte 
prepojenia železničných korido-
rov TEN-T 17 na území Bratislavy 
a na mnohých ďalších. Aj keď od 
prípravy projektu uplynulo viac 
ako tridsať rokov, poskytol nám 
v rozhovore cenné informácie. 

 Kedy a ako vzniklo rozhod-
nutie zaviesť v Trnave trolej-
busovú dopravu?
- Bolo to politické rozhodnutie 
na niektorom zo zjazdov KSČ 
začiatkom 80. rokov minulého 
storočia. Tento zjazd stanovil 
na najbližšiu päťročnicu úlohu 
ekologizácie verejnej hromad-
nej dopravy. Federálna vláda vo 
svojom programovom vyhlásení 
rozdelila túto úlohu medzi jed-
notlivé rezorty. To znamenalo 
zabezpečiť projekty, stavebné 
kapacity, výrobu a dodávku vo-
zidiel, teda lokomotívy, električ-

ky, trolejbusy, ďalej výrobu a do-
dávku technológie – pre me-
niarne, výrobu káblov, teda za-
bezpečiť výrobu medi, stožiarov 
trakčného vedenia, iné suroviny 
a ďalšie výrobky. Základným 
podkladom, ktorý definoval roz-
sah prác a dodávok, bola štúdia 
Výskumného ústavu dopravného 
v Prahe, ktorá pre Slovensko 
v segmente MHD navrhovala pre 
splnenie tejto úlohy realizovať 
rozšírenie existujúcej siete elek-
tričkovej dopravy v Bratislave 
a Košiciach, rozvoj trolejbusovej 
dopravy vo forme výstavby a jej 
zavedenia v mestách Banská 
Bystrica, Žilina, Nitra, Trnava, 
Trenčín, Martin, Vysoké Tatry 
a v Bardejovských kúpeľoch. 
Prvým stupňom bolo vypraco-
vanie projektovej dokumentácie. 
V tej dobe boli projektové ústa-
vy aj výrobné podniky v gescii 
príslušných ministerstiev. MHD 
patrila pod ministerstvo vnútra 

spoločne s cestami, pretože sa 
realizovala prakticky na cestách. 
Rezortným projektovým ústavom 
bol Dopravoprojekt Bratislava.
 V 80. rokoch minulého sto-
ročia boli na Slovensku len 
dve trolejbusové prevádzky, 
v Bratislave a v Prešove. Ich 
zavedenie sa však plánovalo 
aj v ďalších mestách. Ako do-
padli iné mestá, kde sa tiež 
uvažovalo o trolejbusovej do-
prave?
- Banská Bystrica – príprava 
bola zabezpečovaná v gescii 
Krajského národného výboru, 
stavba bola realizovaná a pre-
vádzka sa začala v roku 1989, 
Košice – prevádzka sa začala 
v roku 1993, Žilina – príprava 
bola zabezpečovaná v gescii 
mesta, stavba bola realizovaná 
a prevádzka I. etapy sa zača-
la v roku 1994. Následne bola 
realizovaná aj II. etapa s na-
pojením sídliska Vlčince. Nitra 

Zastavovací plán vozovne trolejbusov. Popis objektov: 1 – vrátnica a prístrešok. 2 – sociálno-
prevádzková budova. 3 – čerpacia stanica pohonných hmôt. 4 – umyváreň. 5 – opravovňa. 6 
– garáž trolejbusov. 7 – vymenníková stanica. 8 – garáž osobných vozidiel. 9 – trafostanica. 
10 – pomocné prevádzky. 11 – sklad horľavín. 12 – sklad plynov. 13 – sklad šrotu a odpadu. 
14 – lakovňa. 15 – oplotenie vozovne. Archív Dopravoprojekt Bratislava (Ivan Kačo).
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– príprava bola zabezpečovaná 
v gescii mesta, projektové práce 
boli ukončené vypracovaním 
dokumentácie pre stavebné po-
volenie v roku 1998. Následne 
bola príprava stavby zastavená 
pre nemožnosť financovania 
stavby mestom. Trnava, Trenčín, 
Martin – príprava vo všetkých 
troch mestách bola zabezpečo-
vaná v gescii miest. Projektové 
práce boli ukončené vypraco-
vaním, presnejšie povedané, 
rozpracovaním dokumentácie 
potrebnej na vydanie územného 
rozhodnutia. Vysoké Tatry – po-
kiaľ si pamätám, príprava bola 
ukončená vo fáze dopravno-
-inžinierskych prieskumov pre 
všeobecný nesúhlas s trolejovým 
vedením. Z architektonického 
hľadiska bolo trolejové vedenie 
nevhodným prvkom, narúšalo 
výhľady na prírodu. Bardejovské 
kúpele – príprava bola ukončená 
vo fáze dopravno-inžinierskych 
prieskumov. Účelom bolo pre-
pojenie kúpeľov s mestom Bar-
dejov. Projekt sa však javil ako 
ekonomicky neúspešný.
 Boli ste hlavným inžinierom 
projektu trolejbusovej dopra-
vy v Trnave. V akých krokoch 
spočíval postup projektovej 
prípravy?
- Treba skonštatovať, že vý-
stavba a prevádzka systému 
trolejbusovej dopravy je eko-
nomicky náročná, keďže tržby 
a výnosy nepokrývajú náklady. 
Je to v podstate sociálna činnosť. 
Preto projekt, teda návrhy trás 
a liniek, musí byť pripravený tak, 
aby na seba stiahol čo najväčší 
objem prepravy cestujúcich. 
Z toho dôvodu bolo potrebné 
poznať vtedajšie a aj výhľado-
vé objemy ciest medzi zdrojmi 
– obytnými zónami a sídliskami, 
a cieľmi, teda výrobnými pod-
nikmi, školami a nemocnicou. 
Príprava tejto stavby spočívala 
v spracovaní dopravno-inži-
nierskej dokumentácie a v spra-
covaní štúdie súboru stavieb. 

V rámci dopravno-inžinierskej 
dokumentácie sa realizoval 
hlavne dopravno-sociologic-
ký prieskum vtedajšej osobnej 
a nákladnej dopravy, hromadnej 
dopravy, nemotorickej dopravy. 
Zisťovali a analyzovali sa zdroje 
a ciele denných ciest obyvateľov 
mesta, počty obyvateľov ako 
potencionálnych cestujúcich, 
kvalita a stav komunikačného 
systému a jeho vhodnosť pre 
vedenie trolejbusov, polohy za-
stávok. Výstupom bol návrh trás 
autobusov a trolejbusov ulicami 
mesta, ich začiatok a koniec, 
premietnutý hlavne do karto-
gramov, ktoré uvádzali počty 
potencionálnych cestujúcich, 
vypočítané pre rannú a poobed-
ňajšiu špičkovú hodinu. Trasy, 
ktoré vykazovali najvyššie počty 
prepravených cestujúcich, boli 
navrhnuté na prevádzkovanie 
trolejbusovou dopravou ako 
nosným systémom MHD. Ostat-
né trasy boli navrhnuté na ob-
sluhu autobusmi.
 Keď sa dnes pozeráme na 
návrh liniek, tak v podstate sa 
zhoduje s hlavnými trasami 
mesta. 
- Linkové vedenie bolo navrhnu-
té tak, aby zostávalo nezmenené 
aj pri postupnom dobudovávaní 
trolejbusového systému. Vtedajší 
trnavský závod ČSAD ako pre-
vádzkovateľ MHD v Trnave mal 
zmeniť vedenie autobusových 
liniek podľa odsúhlasenej kon-

cepcie cieľového riešenia s tým, 
že po vybudovaní zariadení pre 
prevádzkovanie trolejbusov v I. 
etape by boli autobusy nahrade-
né trolejbusmi, a po vybudovaní 
zariadení pre prevádzkovanie 
trolejbusov v II. etape by boli aj 
tieto linky autobusov nahradené 
trolejbusmi. V Trnave je možné 
uviesť ako príklad úseky ulíc 
s predpokladanými hodnota-
mi počtu cestujúcich v rannej 
špičkovej hodine, ktoré mali byť 
prevezené navrhovanými trolej-
busovými linkami. Údaje z vte-
dajšieho obdobia nám hovoria 
takéto čísla pri prevádzke trolej-
busov: Zelenečská ul. – smer do 
centra: 5 127 osôb, Kollárova ul. 
–  smer do centra 6 584 osôb, 
Ul. B. Smetanu – smer do cen-
tra: 3 749 osôb, Študentská ul. 
– smer do centra 6 660 osôb, Ul. 
V. Clementisa – smer do centra 
6 482 osôb.
Vzhľadom na návrhy riešenia 
vyplývajúce z tejto dokumentá-
cie bolo potrebné závery pre-
mietnuť aj do iných súvisiacich 
dokumentácií, a to hlavne do 
Generálneho dopravného plánu 
sídelného útvaru Trnava a Smer-
ného územného plánu sídelného 
útvaru Trnava. 
Na základe prerokovanej do-
pravno-inžinierskej dokumentá-
cie, bol návrh linkového vedenia 
trolejbusovej dopravy rozpraco-
vaný do dokumentácie Štúdia 
súboru stavieb. Cieľom štúdie 

Trolejbus Škoda 14Tr Dopravného podniku Bratislava. Foto: Ján Horník.
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bolo navrhnúť etapizáciu a po-
stupné uvádzanie navrhovaného 
riešenia do prevádzky, návrh 
stavebného riešenia. Patrilo tam 
trolejové vedenie, napájanie me-
niarní, napájanie trakčného ve-
denia, návrh napájacích úsekov 
trolejového vedenia, dispozičné 
a stavebné riešenie meniarní, 
sociálne zariadenia vodičov na 
konečných zastávkach, umiest-
nenie zastávok, potom techno-
logické riešenia, teda vybavenie 
meniarní na prevod 22 kV strie-
davého na 750 V jednosmerného 
prúdu, vozovňa trolejbusov, do-
pravná potreba a celková potre-
ba trolejbusov, odhad nákladov 
stavby a iné. 
 Súčasťou tejto etapy bolo 
zrejme aj hľadanie vhodnej 
lokality, kde umiestniť vozov-
ňu trolejbusov. 
- S areálom vtedy platný územný 
plán mesta neuvažoval. Lokalita 
musela čo najviac rešpektovať 
návrhy vedenia liniek trolejbuso-
vej dopravy tak, aby tzv. jalové 
jazdy, ktoré musia uskutočniť 
trolejbusy pri ranných, večer-
ných nástupoch do prevádzky, 
boli čo najkratšie. Dispozičné 
a stavebné riešenie objektov 
vozovne a ich technologické vy-
bavenie muselo zabezpečiť ka-
pacity pre pravidelné prehliadky 
vozidiel, opravy vozidiel, počty 
stojísk pre prehliadky, počty 
garážových a vonkajších stojísk, 
umyváreň vozidiel, trafostanicu, 
dispozičné a priestory pre ria-
denie prevádzky podniku a so-
ciálne zázemie zamestnancov. 
V spolupráci s mestom bola na 
umiestnenie vozovne vytipova-
ná lokalita v tvare trojuholníka, 
vymedzená zo severovýchodnej 
strany Nerudovou ulicou, zo 
severozápadnej strany Bratislav-
skou ulicou a z východnej strany 
záhradkárskou osadou. Na plo-
che 48 510 m2 boli umiestnené 
objekty ako sociálno-prevádzko-
vá budova, opravovňa, lakovňa, 
garáže, umyváreň, teda vrátnica, 

trafostanica, sklady a iné. 
 Ako si dnes môžeme pred-
staviť navrhovanú sieť trolej-
busov zo začiatku 90. rokov 
minulého storočia? Kadiaľ 
mali trolejbusy premávať?
- Dokumentácia Štúdie súboru 
stavieb navrhovala realizovať 
trolejbusovú dopravu v dvoch 
stavbách. Pri prvej stavbe bol 
predpokladaný začiatok výstav-
by v roku 1993, ukončenie v ro-
ku 1996. Po jej dokončení mala 
byť trnavská MHD obsluhova-
ná štyrmi linkami trolejbusov 
a šiestimi linkami autobusov. 
Sieť trolejbusov bola navrhovaná 
takto:  
Linka 1 mala byť dlhá 5 900 m, 
plánovaný interval bol 6 minút. 
Mala viesť zo sídliska Predná-
dražie na sídlisko Zátvor ulicami 
Tajovského – Bedřicha Smeta-
nu – Jána Bottu – Študentská 
– Hospodárska – Rybníková 
– Špačinská – Okružná – Veter-
ná a končiť sa mala otočkou pri 
SOŠ energetickej.
Linka 2 mala byť dlhá 7 900 m, 
plánovaný interval bol 6 minút. 
Mala viesť od TAZ (vtedy krát-
ko s názvom ZŤS) na sídlisko 
Zátvor ulicami: Bratislavská 
– Nerudova – generála Golia-
na – Zelenečská – Dohnányho 
– železničná stanica – Kolláro-
va – Spartakovská – Vladimíra 
Clementisa – Veterná a končiť 
sa mala otočkou znovu pri SOŠ 
energetickej.

Linka 3 mala byť dlhá 6 400 m, 
plánovaný interval bol 12 minút. 
Mala viesť zo sídliska Predná-
dražie k závodu TAZ (vtedy ZŤS) 
ulicami: Tajovského – Bedřicha 
Smetanu – Jána Bottu – Študent-
ská – Andreja Hlinku – Dohná-
nyho – Zelenečská – generála 
Goliana – Nerudova – Bratislav-
ská a končiť sa mala otočkou pri 
TAZ.
Linka 4 mala byť dlhá 10 000 m, 
plánovaný interval mal byť 6 
minút. Mala prepojiť závod TAZ 
so sídliskami Družba s ukonče-
ním na sídlisku Prednádražie. 
Viesť mala ulicami: Bratislavská 
– Nerudova – generála Golia-
na – Zelenečská – Dohnányho 
– železničná stanica – Kollárova 
– Spartakovská – Vladimíra Cle-
mentisa – Bučianska – Rybníko-
vá – Hospodárska – Študentská 
– Jána Bottu – Bedřicha Smeta-
nu – Jozefa Gregora Tajovského.
Prevádzka navrhovaných liniek 
vyžadovala vybudovať v rámci 
prvej stavby celkom 12 754 m 
dvojstopového trolejového vede-
nia, 2 162 m jednostopového ve-
denia v areáli vozovne a 1 197 m 
v otočkách trate na konci liniek. 
Súčasťou stavby bol návrh vybu-
dovania napájacieho systému, 
pričom na základe energetických 
výpočtov boli meniarne situova-
né v lokalitách ulíc Dohnányho 
a Veterná. Tieto vyžadovali na 
primárnej strane napojenie dvo-
jicou káblov na 22 kV (striedavý 

Trolejbus Škoda 15Tr Dopravného podniku Bratislava. Foto: Ján Horník.
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prúd) a na strane výstupu 750 V 
(jednosmerný prúd). Na každej 
konečnej linky (otočke) boli na-
vrhované pre vodičov sociálne 
zariadenia.
 Z dostupných materiálov 
o riešení trolejbusovej dopra-
vy v Trnave sa môžeme do-
zvedieť, že v centre mesta boli 
navrhované dve alternatívy 
vedenia trolejbusov. Pri vý-
slednom variante vedenia tro-
lejbusovej siete bolo v centre 
mesta trasovanie pozmenené. 
Prečo?
- V Štúdii súboru stavieb bolo 
navrhované vedenie liniek cez 
centrálnu mestskú zónu. Na 
základe spracovania nového 
územného plánu centrálnej 
mestskej zóny však Stavopro-
jekt Trnava upozornil na možné 
problémy riešenia priestoru 
centrálnej pešej zóny, smerové 
pomery komunikácií, problémy 
s možným rozptyľovaním peších 
do námestia, ale aj na kompliká-
cie organizácie dopravy v centre 
mesta pri rekonštrukcii historic-
kých objektov. Navrhované tro-
lejové vedenie na uliciach Rad-
linského a Štefánikovej by naru-
šilo urbanistické a individuálne 
hodnoty historického interiéru 
a koncept pešej zóny v rámci 
centrálnej mestskej zóny. Z toho 
dôvodu sa zvolila alternatíva ve-
denia trolejbusovej dopravy po 
tangentách tvoriacich vnútorný 
mestský okruh, teda bez prejaz-
du centrom.
V rámci projektovej prípravy vy-
budovania trolejbusovej dopravy 
boli v súlade s vtedy platnou 
legislatívou vypracované aj iné 
dokumentácie nevyhnutné pre 
pridelenie finančných prostried-
kov na výstavbu aj na umiest-
nenie stavby v území. Jedinou, 
ale zásadnou zmenou, ktorá 
vyplynula z prerokovania Štú-
die súboru stavieb, bola zmena 
trasy Halenárska – Dolné Bašty 
– Andreja Žarnova na vedenie 
po Kollárovej ulici.

 Rozvoj trolejbusovej dopra-
vy mal pokračovať aj druhou 
stavbou. Ktoré ďalšie lokality 
mali byť obsluhované trolej-
busmi?
- V rámci druhej stavby sa 
trolejbusová sieť mala rozšíriť 
o ďalšie dve linky. Linka 5 mala 
byť dlhá 7 400 m. Mala viesť od 
závodu TAZ (ZŤS) na sídlisko 
Družba II ulicami Bratislavská 
– Nerudova – generála Golia-
na – Zelenečská – Dohnányho 
– železničná stanica – Andreja 
Hlinku – Študentská – Hospo-
dárska – Rybníková – Bučianska 
– Vladimíra Clementisa – Te-
odora Tekela s otočkou pred 
mestskou plavárňou.
Linka 6 mala byť dlhá 7 800 m. 
Mala viesť od závodu TAZ (ZŤS) 
na sídlisko Kopánka ulicami: 
Bratislavská – Maxima Gorké-
ho – Zelenečská – Dohnányho 
– železničná stanica – Andreja 
Hlinku – Študentská – Hospo-
dárska – Rybníková – Špačinská 
– Kukučínova – Slnečná – Jána 
Hlúbika s otočkou na Námestí 
Slovenského učeného tovariš-
stva.
V druhej etape bolo navrhované 
dobudovať celkom 2 949 m dvoj-
stopového trolejového vedenia 
a 521 m jednostopového vedenia 
v otočkách trate na konci liniek. 
Po jej dokončení do roku 2010 
mala byť trnavská MHD obslu-
hovaná šiestimi linkami trolejbu-
sov a štyrmi linkami autobusov.
 Boli vypracované aj ďalšie 
dokumentácie súvisiace s tro-
lejbusovou dopravou v Trna-
ve?
- Vypracované a dodané bolo aj 
Zadanie stavby, ktorá definovala 
obsah a skladbu dokumentácie 
prikladanej k návrhu na vyjad-
renie rozhodnutia o umiestnení 
stavby. Investičný zámer defino-
val obsah a skladbu dokumen-
tácie, ktorou sa žiadalo o pride-
lenie finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu. Vypracovaný 
bol pre I. etapu zavedenia trolej-

busovej dopravy do dopravného 
systému MHD v Trnave a kladne 
posúdený štátnou expertízou. 
Každá z uvedených dokumentá-
cií bola priebežne prerokovaná 
na pracovných rokovaniach za 
účasti dotknutých mestských 
a štátnych orgánov, po vypraco-
vaní konceptu bola dokumen-
tácia odovzdaná objednávate-
ľovi na pripomienkovanie a po 
zapracovaní pripomienok bola 
znovu odovzdaná objednávate-
ľovi.
 Aká bola odhadovaná cena 
zavedenia trolejbusovej do-
pravy?
- Ako bolo konštatované na 
zasadaní komisie pre výstavbu 
trolejbusovej dopravy v meste 
Trnava, náklady na výstavbu 
trolejbusovej dopravy predsta-
vovali 300 miliónov Kčs, celková 
cena s vyvolanými investíciami, 
napríklad s úpravou komunikácií 
a vybudovaním zastávok, mala 
byť 500 miliónov Kčs.
 Čo nakoniec celkom pocho-
valo zavedenie trolejbusovej 
dopravy v Trnave?
- Mesto Trnava napriek znač-
nému vynaloženému úsiliu ne-
dostalo od Ministerstva financií 
SR prísľub finančných dotácií na 
túto akciu zo štátnych fondov 
a mesto samotné nebolo schop-
né z vlastných zdrojov kryť tak 
rozsiahlu výstavbu. V auguste 
1991 mesto navrhlo po ukončení 
projektových prác na zadaní I. 
stavby ďalšie práce pozastaviť. 
Nepredpokladalo sa však, že 
práce budú definitívne ukonče-
né, ale len prechodne zastavené, 
aby sa v prípade zlepšenia fi-
nančnej situácie alebo získania 
prostriedkov z iných zdrojov 
mohlo v prácach pokračovať 
v logickej nadväznosti ďalej, bez 
časových a finančných strát.

* * *
O téme zavedenia trolejbusovej 
dopravy v minulosti a dnes sme 
sa rozprávali aj s ďalšími od-
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borníkmi. Oslovili sme riaditeľa 
Výskumného ústavu dopravného 
v Žiline Ľubomíra Palčáka a spý-
tali sme sa ho na to, aká je per-
spektíva zavedenia trolejbusovej 
dopravy v takom meste ako je 
Trnava. „Patrí jednoznačne me-
dzi environmentálne najpriaz-
nivejšie formy verejnej osobnej 
dopravy. Oproti investične ná-
ročnejšej električkovej doprave 
má však nižšiu prepravnú kapa-
citu a oproti lacnejšej autobuso-
vej doprave je vo väzbe na svoju 
vymedzenú dráhu zase menej 
flexibilná a zároveň náchylná 
na občasné výpadky trakčnej 
energie, z čoho vyplýva aj nižšia 
miera spoľahlivosti. Nevýhodou 
je aj nevyhnutnosť vybudovať 
trakčnú infraštruktúru,“ hovorí Ľ. 
Palčák a pripomína „Zohľadňo-
vať by sa mali aktuálne potreby 
dopravného systému v danom 
meste, dopyt, resp. mieru využí-
vania MHD. Zároveň je potrebné 
pri návrhu siete prihliadať aj na 
aktuálnu dopravnú situáciu a pri 
trasovaní aj na aktuálne a poten-
ciálne zdroje a ciele cestujúcich. 
Navrhnuté variantné riešenia 
projektu je následne nevyhnut-
né komplexne a multikriteriálne 
posúdiť v rámci štúdie realizova-
teľnosti. Hovoríme najmä o prí-
nosoch vo forme skrátenia času 
prepravy, zníženia nehodovosti 
a pod. Nesmie sa zabudnúť ani 
na alternatívne možnosti za-
bezpečenia prepravných služieb 
v rovnakom rozsahu a kvalite, 
ale inými mestskými systémami 
hromadnej dopravy s alternatív-
nym pohonom, napr. hybridný-
mi, príp. plynovými autobusmi, 
elektrobusmi a podobne.“ 
Ľ. Palčáka sme sa opýtali aj na 
reálnosť financovania takéhoto 
projektu v dnešnej dobe. Dnes 
by zrejme investorom nebol 
orgán samosprávy, ktorý by 
žiadal o financie z ministerstva 
a európskych zdrojov, ale skôr 
dopravca. „Pri dnešnej rastúcej 
miere zadlženia štátnej správy 

a samospráv je zabezpečenie 
financovania takýchto projek-
tov z vlastných rozpočtových 
prostriedkov naozaj náročné. 
Dostupným zdrojom financova-
nia by pre mestá alebo dopravné 
podniky ako žiadateľov o spolu-
financovanie mohli byť európske 
štrukturálne a investičné fondy 
(EŠIF). V súčasnosti sa projekty 
zamerané na budovanie a mo-
dernizáciu infraštruktúry verej-
nej osobnej dopravy, ale aj na 
nákup dopravných prostriedkov 
realizujú prostredníctvom Ope-
račného programu Integrovaná 
infraštruktúra v gescii Minister-
stva dopravy a výstavby SR. Ten 
sa však už pomaly končí, ale 
na programové obdobie 2021 
– 2027 sa v súčasnosti finalizu-
je príprava nového jednotného 
operačného programu Sloven-
sko, pričom jednou z predpokla-
daných hlavných priorít bude aj 
položka Zatraktívnenie verejnej 
dopravy a podpora ekologických 
foriem dopravy. To vytvára po-
tenciálny priestor na realizáciu 
takýchto projektov. V oblas-
ti podpory verejnej dopravy 
v mestách by mali byť zo zdrojov 
EŠIF 2021 – 2027 implemen-
tované predovšetkým projekty 
s významným vplyvom na fun-
govanie verejnej osobnej dopra-
vy na Slovensku. Pôjde hlavne 
o projekty výstavby prestup-
ných terminálov a záchytných 
parkovísk vo veľkých sídlach, 
projekty zamerané na výstavbu 
a modernizáciu električkových 
a trolejbusových tratí pre zlep-
šenie dopravnej obslužnosti 
a rozšírenie prepravných mož-
ností obyvateľstva ekologickou 
formou MHD, projekty nákupu 
mobilných prostriedkov dráhovej 
dopravy a modernizácie údrž-
bovej infraštruktúry. Konkrétne 
investičné zámery však musia 
byť zaradené do zásobníka 
prioritných projektov, ktoré 
budú z uvedeného operačného 
programu financované, s po-

tenciálom projektovej prípravy 
a realizácie v rámci sedemroč-
ného programovacieho obdobia. 
Existuje aj možnosť podpory 
takýchto projektov z Plánu ob-
novy a odolnosti, ktorý spomína 
podporu environmentálne priaz-
nivých dopravných systémov aj 
v rámci verejnej osobnej dopra-
vy. Konkrétne podmienky a po-
žiadavky na projekty však zatiaľ 
neboli špecifikované,“ dodal 
Ľubomír Palčák. 

* * *

Napriek snahe o získanie ďalších 
informácií k tomuto projektu 
a štúdie súboru stavieb sa nám 
nepodarilo zistiť viacero dôleži-
tých informácií najmä v archíve 
spomínanej projektovej inštitúcie 
pre neumožnenie nahliadnuť do 
archívu a do dokumentácie. Za-
ujímalo nás napríklad plánované 
zloženie vozového parku, teda 
počet a typ trolejbusov, ktoré 
mali byť k dispozícii pre tro-
lejbusovú prevádzku v Trnave. 
Vychádzajúc z obdobia vzniku 
vypracovaných dokumentácií, 
plánovaného času zavedenia 
trolejbusovej dopravy v našom 
meste a uvažovanom vzniku 
ďalších nových trolejbusových 
prevádzok v bývalom Česko-
slovensku predpokladáme, že 
flotila trolejbusovej dopravy 
v čase jej plánovaného uvedenia 
do prevádzky by bola tvorená 
asi tridsiatkou trolejbusov od 
spoločnosti Škoda z Ostrova nad 
Ohří a bola by zložená z typov 
Škoda 14Tr (sólo voz) a Škoda 
15Tr (kĺbový voz). 
Ak máte k dispozícii relevantné 
informácie k téme trolejbusovej 
dopravy v Trnave, môžete ich 
zaslať na adresu autora článku: 
peter_martinko@yahoo.fr.  

Zdroje: archívne fondy Štátneho ar-
chívu Trnava, archívne fondy Knižnice 
Juraja Fándlyho v Trnave, súkromné 
archívy – Dopravoprojekt Bratislava 
– Ivan Kačo, Ján Horník.
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Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

Štefan Cyril Parrák – život a dielo

Autorský kolektív pod vedením 
riaditeľky Západoslovenského 
múzea v Trnave PhDr. Martiny 
Bocánovej, PhD., tvoria odborní 
zamestnanci múzea Mgr. Lucia 
Duchoňová, Mgr. Aneta Vlčková, 
PaedDr. Simonne Jurčová a Mgr. 
Andrej Sabov, autormi fotografií sú 
Tomáš Vlček a Miroslav Malacký. 
Knihu recenzovali prof. PhDr. Pavol 
Tišliar, PhD. a PhDr. Zdenka Kriš-
ková, PhD.
Reprezentatívna publikácia pribli-
žuje život Štefana Cyrila Parráka cez 
príbeh človeka, ktorý prežil dospe-
losť v Trnave v 20. storočí, v dobe 
plnej politických zmien. Pôvodne 
z remeselníka – vyučeného cukrára 
a pekára s prevádzkou na hlavnej 
trnavskej ulici sa časom stal neú-
navný a nadšený zberateľ, obdivo-
vateľ ľudového umenia a histórie. 
Spočiatku koníček časom prerástol 
do zmyslu života. Jeho životným 
poslaním bolo zachrániť dedičstvo 
predkov pre nasledujúce generá-
cie. Najkrajšie kúsky vystavil vo 
vitrínach vo svojej cukrárni, ktorú 
navštevovali Trnavčania každý deň. 
Popri ľudovej keramike a ľudových 
predmetoch zbieral i zaujímavé 
historické predmety z meštianskeho 
prostredia. Tak sa v jeho zbierke 
okrem ľudovej fajansy a skla, hrn-
čiarskeho riadu, ľudovej plastiky, 
obrázkov na skle, drevených črpá-
kov a črpačiek nachádza aj bohatá 
kolekcia meštianskeho porcelánu, 
skla, kameniny, medeného a cíno-
vého riadu, židovských predmetov, 
kláštorných prác, obrazov, plastík, 
nábytku a drobných doplnkov do-
mácnosti, aj niekoľko artefaktov 
z oblasti archeológie. 

Súkromné múzeum si Parrák 
otvoril v roku 1935 a hneď sa stalo 
jednou z trnavských pozoruhod-
ností. Navštevovali ho jednotlivci, 
aj školské výpravy s učiteľmi. 
V päťdesiatych rokoch 20. storočia 
sa veľká časť ním zozbieraných 
predmetov stala základom etnolo-
gického a historického zbierkové-
ho fondu novo založeného Kraj-
ského múzea v Trnave. Parrák ako 
jeden z jeho prvých zamestnancov 
sa spočiatku sám o predmety aj 
staral. Neskôr bola časť vystave-
ná v prvej etnografickej expozícii 
a ním zozbierané predmety sa 
stali súčasťou výstav a expozícií 
múzea. Pri príležitosti 120. výročia 
narodenia zberateľa sprístupnilo 
Západoslovenské múzeum v Tr-
nave reprezentačný výber viac 
ako 200 predmetov ľudového 
i meštianskeho charakteru. Ex-
pozícia nesie názov Štefan Cyril 
Parrák – pocta kráľovi zberateľov. 
Parrákovo múzeum z tridsiatych 
rokov 20. storočia je v expozícii 
prezentované okrem predmetov aj 
prostredníctvom súboru čierno-
bielych fotografií, originálnymi vit-
rínami, v ktorých predmety vysta-
voval, a jeho podoba a predmety 
sú priblížené i krátkym filmovým 
medailónom z prvej expozície. 
Parráka ako zberateľa v múzeu 
pripomína i jeho busta osadená 
v priestore prvého poschodia.
Úvodná časť knihy je venovaná 
najmä životu Štefana Cyrila Parrá-
ka. Prostredníctvom citácií z jeho 
denníkov, ktorých štúdium bolo 
možné i vďaka spolupráci so Štát-
nym archívom v Trnave, sa otvára 
čitateľovi životný príbeh človeka, 

ktorý obetoval svojmu koníčku 
všetko, napokon i svoje povolanie 
a rodinu. Parrákom písané texty 
predstavujú bohatstvo informácií 
od jeho mladosti a učňovských 
rokov, cez vandrovku až po otvo-
renie vlastnej prevádzky. Spomína 
tiež roky strávené v prvej svetovej 
vojne a návrat domov z talianskeho 
frontu.
Zvyšok knihy je venovaný pred-
metom z Parrákovej kolekcie. Po 
prijatí do múzea sa rozdelili do 
jednotlivých zbierok podľa druhu 
a začali ich skúmať a spravovať 
odborní zamestnanci. Najviac 
predmetov sa nachádza v historic-
kej a etnografickej zbierke, v rámci 
ktorých boli skupiny predmetov 
rozdelené a spracované. Výsledky 
z výskumu v depozitároch Zápa-
doslovenského múzea v Trnave 
priblížia čitateľovi slovom i obra-
zom krásu predmetov, ktoré ke-
dysi očarili Štefana Cyrila Parráka. 
Pri zbieraní sa riadil spočiatku 
vlastným citom, estetikou pred-
metov a vrodenou intuíciou – ako 
amatér a nadšenec. Postupne už 
isto poznal známe výrobne ľudo-
vej fajansy v okolí Trnavy, ich vý-
robcov či charakteristické črty. Ale 
až dlhoročný výskum odborných 
zamestnancov múzea v oblasti 
histórie, etnografie a archeológie 
odhalil skutočné bohatstvo, ktoré 
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Práve vyšla nová reprezentatívna monografia o zberateľovi Štefa-
novi Cyrilovi Parrákovi, ktorého predmety sa stali základom zbier-

kového fondu Krajského múzea v Trnave založeného v r. 1954, dnes 
Západoslovenského múzea v Trnave. Knihu napísali zamestnanci 

tohto múzea a vydala ju Národopisná spoločnosť Slovenska pri 
Slovenskej akadémii vied v Bratislave s finančným prispením Fondu 
na podporu umenia. Kniha Štefan Cyril Parrák – život a dielo bude 

oficiálne uvedená vo štvrtok 26. augusta o 18.00 h v Západosloven-
skom múzeu v Trnave aj s možnosťou jej zakúpenia.

kultúra



36 Novinky z radnice august/september 2021 37

nám Parrák zanechal. V kolekci-
ách predmetov objavili odborníci 
nielen zaujímavé autorské arte-
fakty, ale i produkciu dobových 
výrobní – porcelánok, sklární, 
remeselníckych dielní a pod. 
Prostredníctvom opisov a fotogra-
fií tých najkrajších kúskov v tejto 
knihe poskytnú čitateľom pohľad 
na krásu predmetov, z ktorých 

mnohé nie sú momentálne súčas-
ťou expozícií a touto formou sú 
divákovi priblížené po prvýkrát.
O uvedení knihy Štefan Cyril Par-
rák – život a dielo bude múzeum 
verejnosť informovať aj prostred-
níctvom plagátu a mediálnej 
správy v regionálnych médiách, 
na internete a na webovej stránke 
múzea.  

Martina Bocánová a kol.: Šte-
fan Cyril Parrák – život a dielo. 
Národopisná spoločnosť Slo-
venska Bratislava, 2021. ISBN  
978 – 80 – 973341 – 4 – 7. EAN  
9788097334147. 200 s.

Publikácia vyšla s finančným 
prispením Fondu na podporu 
umenia
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Martin Jurčo, foto: ŠA

Kráľovský hudobný nástroj v slobodnom 
kráľovskom meste: Organ od minulosti po dnešok

Prvá časť výstavy je pozvánkou na 
koncerty Trnavských organových 
dní (festival potrvá ešte do konca 
augusta) a zároveň je obzretím za 
predchádzajúcim štvrťstoročím 
festivalu. Trnavské organové dni 
sa prvýkrát uskutočnili v roku 
1996 ako súčasť kurzu pre chrá-
mových organistov. Organistu 
(dnes jubilujúceho) Stanislava Šu-
rina viedla k tomu nutnosť vzde-
lávania slovenských organistov. 
Aby kurz ponúkol aj niečo viac 
– kultúrne vyžitie nielen pre kur-
zistov, ale aj pre laickú verejnosť 
– bol doň zahrnutý aj koncert. Už 
v roku 1999 sa ale Trnavské orga-
nové dni osamostatnili, a to z dô-
vodu rastúcej náročnosti organi-
zovania čoraz väčšieho festivalu. 
Fotografie, bulletiny, ocenenia, 
hudobné nosiče, to je len zlomok 
z poldruha stovky koncertov, kto-
ré sú nadčasovými dokumentmi 
koncertov. „Významná pozornosť 
je venovaná organovému virtu-
ózovi Petrovi Ebenovi, ktorý sa 
na Trnavských organových dní 
zúčastnil dvakrát, v rokoch 2001 
a 2002. Zaujímavosťou je Cena 

ministra kultúry – pamiatka roka 
2012 za rekonštrukciu organového 
pozitívu Valentina Arnolda z roku 
1783. Bolo ju možné zrealizovať 
s finančných prostriedkov zís-
kaných vďaka festivalu,“ hovorí 
Stanislav Šurin. Raritou prvej časti 
výstavy je aj exponát súvisiaci 
nepriamo s hudbou a organom. 

Sú to fragmenty stredovekých 
cirkevných spevníkov z 15. storo-
čia, ktoré boli v 17. storočí použité 

na potiahnutie knižných väzieb 
daňových kníh. Druhá časť výsta-
vy je priamo ukážkou archívnych 

Prepojiť súčasnosť – medzinárodný hudobný festival Trnavské 
organové dni s minulosťou a dokumentmi o nej, chce nevšed-

ná a zaujímavá výstava, ktorá je do 15. septembra sprístupnená 
v priestoroch Štátneho archívu na Štefánikovej ulici v Trnave. Cez 

dokumenty z osobného archívu koncertného organistu a organizá-
tora podujatia Stanislava Šurina predstavuje festival, jeho osobnosti 

a udalosti, a cez archívne dokumenty význam organa ako kráľov-
ského hudobného nástroja v živote trnavských kostolov. Výstava 

vznikla zo spolupráce Štátneho archívu v Trnave a Bachovej spoloč-
nosti na Slovensku. 

Daňová kniha

II. manuál v jezuitskom chráme

kultúra
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dokumentov zo štátneho archívu. 
Časť výstavy je venovaná archív-
nym dokumentom a fotografiám 
dvoch osobností. Trnavský or-
ganista Ernest Schumer (1883 
– 1962) bol nielen hráčom, ale aj 
skladateľom a návrhárom orga-
nov. Keďže stratil zrak, celú or-
ganovú agendu pretransformoval 
do písma pre nevidiacich, a tak 
mohol pokračovať vo svojej prá-
ci. Druhou osobnosťou je Július 
Nagy (1908 – 1984). V úlohe 
organistu Cirkevného hudobného 
spolku v Trnave začal pôsobiť 
ako devätnásťročný absolvent 
bratislavského konzervatória. 
Od 1. októbra 1927 bol aj orga-
nistom Kostola sv. Mikuláša. Za 
organom v bazilike zotrval až 
do svojej smrti, teda 57 rokov. 
Okrem organa bol v spolku aj 
korepetítorom a archivárom. 
„Podľa pracovnej zmluvy, ktorú 
ako organista uzatvoril s farským 
úradom, mal nespočetne viac 
povinností. Okrem každodennej 
hry pri všetkých Službách Bo-
žích sa mal starať aj o svedomi-
tú údržbu organu a dobrý stav 
všetkých hudobných nástrojov. 
Mal obstarávať a opisovať hu-
dobniny pre zbor a orchester, 
starať sa o dobrý chod vežových 
hodín, udržiavať v dobrom stave 
hudobný archív chóru a zvonovú 
traktúru, vypracovávať celome-
sačné vyúčtovania zamestnancov 
kostola a dokonca bol zodpoved-
ný aj za pohrebné zvonenie. Ako 
odborník komunikoval s organár-
skymi firmami a v druhej polovici 
minulého storočia pomohol za-
dovážiť nový nástroj vo viacerých 
kostoloch nielen v Trnave, ale aj 
naprieč celým regiónom. Za nový 
organ – alebo aspoň opravu toho 
starého – mu môžu vďačiť naprí-
klad kostol na Tulipáne, jezuitský 
chrám, ale aj kostol v Trstíne 
alebo vo Vištuku. Z tejto činnosti 
sa v jeho fonde zachovalo množ-
stvo nákresov, ponúk, reklám 
firiem, ako aj rozpočtov pre nové 
organy,“ hovorí riaditeľka archívu 
Júlia Ragačová. 

Z ďalších dokumentov na výsta-
ve spomeňme súpis inventárov 
z Kostola sv. Mikuláša z prvej 
polovice 19. storočia, ich súčasťou 
sú aj sakrálne diela, ktoré sa hrali 
priamo v tomto kostole. Zaujímavé 
sú napr. kvitancie z 19. storočia, 
ktorými sa v minulosti financovali 
organisti v trnavských kostolov. 
Notovaný rukopisný zborník cir-
kevných skladieb františkánskeho 
kláštora v Trnave pochádza zo 17. 
storočia. V knihe príjmov a výdav-
kov mesta Trnavy z roku 1558 sa 
nachádza položka o ročnej od-
mene pre organistu Maximiliána 
v Kostole sv. Mikuláša. Z fondu 
Cirkevného hudobného spolku 
je napríklad rukopis z roku 1748, 
v ktorom je možné nájsť sonáty 
určené priamo pre organ. 
Ak si chcete vychutnať výstavu 
Kráľovský hudobný nástroj v slo-
bodnom kráľovskom meste aj 
s odborným výkladom, využite 

možnosť komentovanej prehliad-
ky výstavy, ktorá bude v pondelok 
13. septembra o 17.30 h, alebo si 
ju môžete prezrieť počas stránko-
vých hodín archívu.  

30. 9. 1934 Schumera, nevidiaci organista a jeho žiak Lacko

Mladý Július Nagy
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Martin Jurčo

Počúvanie, semináre a stretnutia s tvorcami 
ponúkne Festival rozhlasovej hry v Trnave
Zvukové knihy sú pre poslucháčov čoraz atraktívnejšie, no nielen čítania na pokračovanie, ale aj zvuko-
vo spracované drámy do podoby rozhlasovej hry. Aj preto od 21. do 23. septembra 2021 už po druhý-
krát zavíta do Trnavy Festival rozhlasových hier. Z vyše stovky titulov z produkcie Rozhlasu a televízie 
Slovenska za posledné dva roky vybrali organizátori päťdesiatpäť rozhlasových hier, ktoré budú súťa-
žiť na Festivale rozhlasovej hry v Trnave. 

Aktuálny ročník nadväzuje na 
ten pilotný z roku 2019. Vtedy sa 
tvorcom potvrdilo, že sa tvorcom 
rozhlasových hier vyplatí vyjsť si 
za poslucháčmi, podobne ako je 
to pri festivale Zázračný oriešok 
v Piešťanoch. 
Ako zdôraznila vedúca odboru lite-
rárno-dramatickej výroby Sloven-
ského rozhlasu v BratislaveZuzana 
Belková, mesto Trnava ako hostiteľ-
ská destinácia je pre RTVS vhod-
nou voľbou. Okrem iného aj pre 
kompaktnosť centra a plánované 
presuny divákov, pre blízkosť zain-
teresovaných inštitúcií ako divadlo, 
knižnica či kultúrne centrum Malý 
Berlín. Na všetkých týchto miestach 
sa uskutoční festivalové dianie 
v podobe festivalových odposlu-
chov alebo sprievodných podujatí. 
Uplynulé dva roky priniesli poslu-
cháčom dramaturgicky i realizačne 
rôznorodé diela, ktoré oslovujú 
ctiteľov klasiky aj prívržencov expe-
rimentálnejšieho pohľadu na tvor-
bu. V kategórii rozhlasových hier 
nad 45 minút vzniklo od 1. februára 
2019 do 1. apríla 2021 spolu 47 hier, 
v kategórii rozhlasových hier do 
45 minút spolu 42 hier, v osobitnej 
kategórii študentských prác Fórum 
mladých autorov to bolo 15 hier. 
Zahŕňali dramatizácie zásadných 
diel klasickej i aktuálnej svetovej 
a domácej literatúry, pôvodné roz-
hlasové hry renomovaných autorov, 
verejné nahrávky rozhlasových 
realizácií divadelných hier až po 
inovatívne pohľady debutantov. 
Dramaturgická rada tvorená z roz-
hlasových dramaturgov sa ujala 
neľahkej (a nevďačnej) úlohy a pri-
pravila pre porotu zúžený výber: 
dvadsiatku súťažných titulov v kate-
górii rozhlasových hier nad 45 mi-

nút a dvadsiatku súťažných titulov 
v kategórii rozhlasových hier do 45 
minút. V kategórii Fórum mladých 
autorov súťažia všetky zrealizova-
né tituly. A kto ich bude hodnotiť? 
„Účasť v porote prijali spisovateľ, 
dramatik Karol Horák, režisér Patrik 
Lančarič, scenáristka a dramatur-
gička Vanda Feriancová, hudobný 
skladateľ Jakub Rattaj a dramatur-
gička Divadla Jána Palárika Lucia 
Mihálová. Ako organizátori festivalu 
od nich očakávame čo možno naj-
objektívnejší pohľad na produkciu 
Odboru literárno-dramatickej výro-
by v uplynulých dvoch rokoch. Áno, 
tvoríme pre poslucháčov v širokom 
vkusovom i hodnotovom spektre. 
Ani na okamih sa však nesmieme 
spreneveriť základnej línii tvorby 
s umeleckým, nie spotrebným 
a ľahko voľnočasovým charakte-
rom,“ odpovedá na našu otázku Z. 
Belková. 
Pripomeňme, že súčasťou festiva-
lu je napríklad odborný seminár 
o aktuálnych trendoch v najnovšej 
produkcii rozhlasových hier RTVS, 
ktorý bude 23. septembra 2021 
v Pazmaneu Trnavskej univerzity. 
Reflektovať slovenské rozhlasové 
hry uplynulých dvoch rokov budú 
poprední dramaturgovia a scená-
risti, odborníci na rozhlasovú hru 
zo Slovenska i Českej republiky. 
„Okrem hlavného stanu v Divadle 
Jána Palárika zavíta festival aj do 
Nádvoria a Malého Berlína, do 
Knižnice Juraja Fándlyho a Gym-
názia Jána Hollého. Po prvý raz 
zájdeme aj do akademického 
prostredia Trnavskej univerzity 
a Univerzity Cyrila a Metoda. Na 
gymnazistov v prvý deň festivalu 
čaká workshop Naša zabudnutá 
klasika s dramaturgičkou Mi-

chaelou Materákovou, režisérom 
Adamom Hanuliakom a zvukovým 
dizajnérom Rudim Fritzmanom, 
tiež aj beseda so spisovateľom 
Lacom Keratom. So spisovateľkou 
Veronikou Šikulovou, ďalšou z ak-
tuálnej desiatky Anasoft litera, sa 
gymnazisti stretnú 22. septembra,“ 
dopĺňa Zuzana Belková.
Každý, kto počas festivalu zavíta 
do Divadla Jána Palárika, má veľkú 
šancu, že natrafí na niektoré zo ži-
vých vysielaní RTVS, napríklad Rá-
dia Slovensko, Rádia Regina Západ 
alebo Rádia Devín. Návštevníci sa 
môžu naživo stretnúť s obľúbený-
mi moderátormi a tvorcami rozhla-
sových relácií, napríklad Danielou 
Kapitáňovou a Gabrielou Magovou 
či Andreou Makýšovou Volárovou. 
Úvodný večer v Malom Berlíne 
i záverečný večer festivalu vo veľkej 
sále divadla budú konferovať Jar-
mila Vitovičová a Štefan Chrappa. 
V spolupráci s Fakultou masmedi-
álnej komunikácie UCM sa v druhý 
deň festivalu uskutoční v kine OKO 
na Námestí Jozefa Herdu semi-
nár Vývin literárno-dramatického 
vysielania v Slovenskom rozhlase 
a Adaptácia literárnej predlohy do 
podoby rozhlasovej hry. V čitárni 
Knižnice Juraja Fándlyho okrem 
možnosti individuálne počúvať 
rozhlasové hry na návštevníkov 
čaká beseda so spisovateľmi a roz-
hlasovými tvorcami Evou Borušo-
vičovou a Jánom Uličianskym a pre 
všetkých, ktorých zaujíma zákulisie 
rozhlasovej umeleckej tvorby, je 
v druhý deň festivalu určené živé 
vysielanie Rádia Devín z Malého 
Berlína – Kritikon Hany Rodovej 
s dramaturgmi Zuzanou Galkovou, 
Petrom Pavlacom a Jánom Šimkom 
a Folkfórum Sone Horňákovej.  
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Martin Jurčo, foto: autor

Emil Nedielka celý život spojil s divadlom
Trnavská kultúrna verejnosť sa dozvedela smutnú správu, že z tohto sveta náhle odišiel Emil Nedielka, 
ktorý celý svoj pracovný život spojil s naším divadlom. Bol už pri vzniku súboru v roku 1974, keď sa 
vtedajšie Divadlo pre deti a mládež formovalo v podstate nanovo ako inštitúcia. Emil Nedielka (* 25. 
mája 1947 Dolná Poruba – †27. jún 2021 Trnava) bol absolventom pražskej Divadelnej akadémie mú-
zických umení. Bol posilou súboru hlavne v organizačnej oblasti. V rokoch 1996 – 2018 bol riaditeľom 
divadla. Patril k osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozšírenie technického zázemia divadla, vybudovanie 
divadelného štúdia, aj o poslednú veľkú rekonštrukciu divadla. 

Pri vzniku divadla sa stal vedú-
cim umelecko-technickej pre-
vádzky a položil základy pre jej 
fungovanie. Staral sa o plynulú 
výrobu v dielňach divadla a bol 
nápomocný umelcom, ktorí neza-
budnú na jeho ochotu, trpezlivosť 
a pozitívnu energiu. Bol súčasťou 
slávnej éry trnavského divadla, 
keď pomáhal režisérom usku-
točňovať inovácie, experimenty 
a netradičné nápady, ktoré robili 
trnavské divadlo celoslovenským 
unikátom. V roku 1998 vymenoval 
za umeleckého šéfa divadla scé-
nografa Jána Zavarského, s kto-
rým sa počas dvadsiatich rokov 
usilovali o pozdvihovanie umelec-
kej kvality divadla, rast hereckého 
súboru a zvyšovanie diváckej 
návštevnosti. 
Počas éry Emila Nedielku prešlo 
divadlo viacerými zmenami. V ro-
ku 2002 sa stalo Divadlom Jána 
Palárika, o rok na to bolo vytvo-
rené Štúdio DJP, ktoré je dodnes 
priestorom pre experimenty, 
mladých umelcov a súčasnú drá-
mu. Budova sa rekonštruovala, 
pribudli moderné šatne v centrál-
nom priestore a divadlo sa stalo 
mediálne výraznejším. 
S Emilom Nedielkom sme sa stre-
távali pravidelne, keďže rád pro-
pagoval nielen program divadla, 
premiéry, ale aj históriu budovy, 
ktorá je najstaršou fungujúcou 
budovou divadla na Slovensku. 
Jeho súčasníci si ho pamätajú 
ako riaditeľa, ktorý bol v divadle 
nielen na každej premiére, ale 
takmer na každom predstavení. 
Kultúrnymi podujatiami oživil aj 
Zrkadlovú sieň. Boli to nielen uve-
denia kníh, predstavenia osob-

ností, ale aj verejné rozhlasové 
nahrávky. Z tých významnejších 
spomeňme napríklad niekoľko 
desiatok Divadelných kaviarní 
Mirky Čibenkovej alebo verejnú 
nahrávku spomienky na herca 
a nášho rodáka Martina Gregora. 
Emil Nedielka povedal o sebe 
viac pri príležitosti výročia divadla 
v roku 2014, keď pripomenul aj 
svoje pražské obdobie: „Na VŠMU 
do Bratislavy ma neprijali, a tak 
som dva roky strávil v Dubnici 
nad Váhom pri výrobe lokomotív. 
Nastúpil som na základnú vo-
jenskú službu do Prahy k útvaru, 
ktorý patril ministerstvu vnútra, 
a kde predo mnou vojenčili napr. 
Miloslav Šimek s Jiřím Gross-
mannom i Karel Černoch. Chodili 
sme často do pražských divadiel 
i pripravovali vlastné programy. 
Každý rok som viac ako mesiac 
strávil na rôznych armádnych 
súťažiach. Čírou náhodou sa mi 
raz dostali do rúk legendárne 
Literární listy, v ktorých bol inze-
rát, že na Divadelnej fakulte AMU 
v Prahe sa otvára nový študijný 
odbor organizácia a riadenie 
divadiel a kultúrnych zariadení. 
Prihlásil som sa – a ako jediného 
zo Slovenska ma prijali,“ hovoril. 
„Štúdium na DAMU v Prahe mi, 
predovšetkým, otvorilo okná i oči 
do sveta divadla a primälo ma 
radikálne zmeniť rebríček hodnôt, 
ktoré som dovtedy rešpektoval. 
Písal sa rok 1969 a postupne 
nastupovali normalizačné časy. 
V pražských divadlách však bolo 
stále cítiť intenzívne uvoľnenie, 
ktoré predovšetkým do oblasti 
dramaturgie priniesli 60. roky. 
Hralo sa viac autorov zo západu, 

súčasná európska i americká drá-
ma, absurdné divadlo a zaujímaví 
domáci autori. Priznám sa, že 
najmä absurdnému divadlu som 
spočiatku nevedel prísť na chuť. 
Mne, odchovanému na Urbán-
kovi, Tajovskom či Timrave nešlo 
dlho do hlavy, čo je pre divákov, 
ktorí plnili hľadiská divadiel, zau-
jímavé na týchto inscenáciách pl-
ných nezrozumiteľných ľudských 
vzťahov, odcudzenia a nihilizmu. 
Práve škola mi v tomto pomohla. 
Štúdium nášho odboru, ktorý 
bol zaradený pod katedru réžie 
a dramaturgie, bolo vystavané 
podľa vzoru už vtedy fungujúcich 
študijných odborov na divadel-
ných akadémiách vo vtedajšom 
Leningrade či Londýne,“ spomínal 
E. Nedielka. 
Herec divadla Michal Jánoš sa 
s Emilom Nedielkom rozlúčil 
imaginárnym listom, v ktorom aj 
takto charakterizoval dlhoročného 
riaditeľa divadla vo chvíli diva-
delnej premiéry: „Najdôležitejšie 

kultúra
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bolo pre vás vždy to, aby sa každý 
jeden divák cítil výnimočne a naj-
mä aby si bol vedomý, že naše 
divadlo slúži a patrí trnavskému 
divákovi. Napriek tomu, že nie ste 
rodák z Trnavy, práve lokálpatrio-
tizmus dopomohol vytvoriť silnú 
a vernú divácku základňu. To všet-
ko by sa nedalo dosiahnuť, nebyť 
jednej vašej schopnosti, v divadel-
nom svete ojedinelej, schopnosti 
utiahnuť sa do pozadia. Úprimne 
a pravdivo to dokážu len vyspelí 
a pokorní ľudia. S prísnosťou vám 
vlastnou ste počas všetkých tých 
rokov držali ochrannú ruku nad 
nami všetkými. Častokrát sme 
vtipkovali, že dozeráte aj na stav 
toaletného papiera. Záležalo vám 
na každom detaile, na každej ma-
ličkosti, pretože práve ony tvoria 
celok. A to isté ste vyžadovali aj 
od nás. A keď sa nám to darilo, 
vedeli ste to oceniť. To však do-
káže len ten, kto pozná problémy 
a nástrahy toho, čo hodnotí. A vy 

ste poznali a svoju pozornosť ve-
novali rovnako všetkým, dielňam, 
prevádzke, aj umeleckému súboru. 
Prenikli ste do fungovania nášho 
divadla tak hlboko, až sa pre vás 
neraz stávalo reálnejším svetom 
ako ten za jeho bránami. O to 
ťažšie muselo byť rozhodnutie 
prenechať tento svet svojim na-
sledovníkom. I tu ste opäť ukázali 
svoju pokoru, ale i veľkosť, keď 
ste odišli bez toho, aby to musel 
každý vedieť. Dodnes si spomí-
nam na moment, keď ste sa na 
javisku lúčili so svojimi najbližšími 
spolupracovníkmi. Vaše poďa-
kovanie bolo úprimné a prosté. 
Vyrovnané. Keď vám vtedy diváci 
tlieskali, nesmelo ste hľadeli do 
zeme a jemne sa usmievali. Bolo 
vidno, že nie ste zvyknutý, aby sa 
tlieskalo priamo vám. Ten potlesk 
bol zaslúžený. Ako správny hos-
podár ste divadlo odovzdali v per-
fektnom technickom stave, možno 
ešte i pamätajúc na vaše vlastné 

začiatky, keď ste museli v divadle 
budovať všetko od piky,“ povedal 
pri poslednej rozlúčke v imaginár-
nom liste Emilovi Nedielkovi herec 
divadla Michal Jánoš. 
Emil Nedielka hovoril, že dôležité 
je priniesť nielen zaujímavé di-
vadlo, ale myslieť aj na to, aby si 
inscenácia našla svojich divákov. 
Možno skonštatovať, že sa mu 
to darilo. „Je prirodzené, že sa 
snažíme robiť dobré a zaujímavé 
divadlo. Plne obsadené hľadisko 
je len jedným z kritérií, ktorými sa 
musíme riadiť. Sme si však vedo-
mí, že divadlo financované z ve-
rejných prostriedkov musí mať 
i náročnejšie kritériá a ponúknuť 
popri zábavných tituloch aj hry 
a repertoár, ktorý prináša vážne 
témy. Ten by mal reflektovať po-
city, problémy a životné situácie, 
s ktorými sa stretávajú naši sú-
časníci, a tiež kvalitné tituly z do-
mácej i svetovej klasiky,“ povedal 
v roku 2014. 
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Veteráni The Breakers sú Stále nažive  
(B)

Známa trnavská bigbítová sku-
pina The Breakers má za sebou 
viac ako polstoročie svojej exis-
tencie. Nedávno sa dostala aj do 
knihy Rekordy Trnavy a okolia, 
kde je uvedená ako „Najdlhšie 
existujúca bigbítová skupina v 
pôvodnom zložení na Sloven-
sku“. Bigbítoví veteráni, ktorí v 
septembri minulého roka oslá-
vili špeciálnym koncertom 55. 
výročie svojho založenia, sú aj 
naďalej aktívni. V predchádza-
júcich mesiacoch, keď sa kvôli 
protipandemickým opatreniam 
nedalo vystupovať naživo, pri-
pravili pre svojich fanúšikov 
nové koncertné CD Still Alive 
(Stále nažive). 
Novinka trnavských bigbiťákov 
obsahuje 12 skladieb, ktoré za-
chytávajú búrlivú spomienkovú 
atmosféru z vystúpení skupiny v 
rokoch 2013 – 2020. Nechýbajú 
ani dve bonusové ukážky z roku 
2015, keď na jubilejnom kon-

certe s názvom 50 rokov bigbítu 
hrali viacerí hostia, vrátane Laca 
Lučeniča. 
Nové CD s autentickým bigbí-
tom zo sixties skupina The Bre-
akers venovala pamiatke Petra 
Horvátha, bývalého manažéra a 
priateľa, ktorý nečakane zomrel 

začiatkom tohto roka. 
Hudobnú novinku predstavia na 
podujatí Poézia beatnikov a big 
beat, ktoré sa uskutoční v piatok 
10. septembra v záhrade Kniž-
nice Juraja Fándlyho v Trnave so 
začiatkom o 18. hodine. Vstup 
voľný.   



42 Novinky z radnice august/september 2021 43

kultúra

42 Novinky z radnice

Martin Jurčo, foto: Anton Sládek

Naša spevácka súťaž aj tento rok otvára 
víťazom brány na elitné svetové pódiá
Začiatkom júla sa uskutočnil 24. ročník vzkriesenej Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schnei-
dera Trnavského. Jeho tradícia siaha až do začiatku 70. rokov, keď sa stala odrazovým mostíkom na-
príklad aj pre Petra Dvorského, ktorý sa k nej hrdo hlási dodnes. A bol aj jej súčasťou na tomto aktuál-
nom ročníku. Význam tejto súťaže sa v našich kultúrnych mikropodmienkach Trnavy trochu podceňuje, 
ale víťazom doslova otvára brány na elitné pódiá a scény.

Tento rok sa niesol v znamení 
viacerých výročí. Predovšetkým sa 
pripomenulo 140 rokov od naro-
denia Mikuláša Schneidra-Trnav-
ského (toho výročie si pripomenu-
la trnavská verejnosť samostatným 
koncertom Maestrovi zo srdca 
v Dome hudby), rovnako uplynulo 
50 rokov od uskutočnenia prvého 
ročníka speváckej súťaže. Dušou 
aj iniciátorkou obnovenia festivalu 
pred niekoľkými rokmi je peda-
gogička operného spevu prof. Eva 
Blahová, súťaž organizuje Mesto 
Trnava v spolupráci s Trnavským 
samosprávnym krajom, pričom 
celý priebeh pripravuje Hudobné 
centrum. 
Ako pripomenula Lýdia Dohnalová 
v jednej z recenzií tohto ročníka 
súťaže, zo zúčastňovaných krajín 
má najbohatšie zastúpenie tradič-
ne Poľsko, Rusko a Chorvátsko, 
paradoxne, menší záujem je zo 
strany slovenských interpretov. 
Pripomeňme hodnotenie L. Do-
hnalovej: „Z početnejšej poľskej 
zostavy na záverečnom koncerte 
víťazov popri vágnejších muž-
ských protagonistoch, barytonistu 
Grzegorza Rubacha a tenoristu 
Tomáša Diwisza, viac presvedčili 
výsostne kultivovaná mezzosop-
ranistka Natalia Płonka a najmä 
noblesná, precízne formulujúca 
sopranistka Kamila Dutkowska. 
Jediný slovenský zástupca na kon-
certe, barytonista Martin Morháč 
v málo efektnej, skôr fádnej árii 
T. Frešu z opery Martin a slnko 
iba sotva mohol uplatniť svoj 
potenciál. Hlboké mužské hlasy 
u mladých adeptov ešte zďaleka 
nepredstavujú definitívu, tak to 

napokon dokazovali aj výkony: 
solídny barytón Davor Nekjaka 
z Macedónska či Robina Červínku 
z Česka. Na galakoncerte bodovali 
Chorváti, sopranistka Darija Au-
guštan, no najmä nevídaný, kulti-
vovaný kontratenor Franka Kliso-
vića. Perfektným výkonom očaril 
nielen v Rossiniho árii, ale hlavne 
kreáciou známeho Schneiderovho 
hitu Ružičky. Inšpirujúcimi sprie-
vodmi počas celej súťaže a kon-
certu boli klaviristi Xénia Šuleř-
-Maskalíková a Róbert Pechanec,“ 
konštatovala muzikologička L. 
Dohnalová. 
Ešte sumár 24. ročníka: Do finá-
le sa prebojovali mladí speváci 
zo siedmich krajín – Slovenská 
republika, Chorvátsko, Rusko, 
Poľsko, Ukrajina, Kanada a Česká 
republika. Súťaž bola uzatvorená 
slávnostným odovzdávaním cien 
a koncertom víťazov v sále Maria-
num. V prvej kategórii v ženskej 
časti cena nebola udelená, v muž-

skej si ju odniesol Davor Nekjak 
z Macedónska, v druhej kategórii 
si ceny odniesli Darija Auguštan 
z Chorvátska a v mužskej kategórii 
cena nebola udelená. Cenu pri-
mátora mesta Trnava interpretovi 
do 21 rokov získala Nina Krížová 
a Cenu predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja Darija Au-
guštan z Chorvátska. Udelené boli 
aj Cena dr. Janka Blaha pre ná-
dejného tenoristu, Cena prof. Evy 
Blahovej za najlepšiu interpretáciu 
Mozartovej árie, Cena prof. Márie 
Kišonovej-Hubovej za najlepšiu 
interpretáciu piesne Ružičky, Cena 
Hudobného fondu, Cena Spoloč-
nosti Mikuláša Schneidera-Trnav-
ského za najlepšiu interpretáciu 
piesne Mikuláša Schneidera-Tr-
navského a niekoľko ďalších cien. 
Traja interpreti si odniesli ocene-
nie v podobe možnosti účinkovať 
v roku 2022 na Medzinárodnom 
festivale Jana Kiepuru v Krynici-
-Zdrój v poľských Beskydách.  

Prof. Eva Blahová, Peter Dvorský a účastníci súťaže Tomáš Diwisz a Martin Morháč.
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Anna Valová iniciovala založenie časopisu 
i Trnavskej hudobnej jari a jesene
V mikrosvete kultúrneho života mesta pôsobili osobnosti, ktorých práca mala dôležitý význam nielen 
v danom období, ale presahuje až do súčasnosti. Napriek tomu je ich meno dnes takmer neznáme. 
K takýmto osobnostiam patrila aj niekdajšia riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Trnave Anna 
Valová. Bola aj pri formovaní mesačníka Kultúra a život Trnavy, speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-
-Trnavského a hudobnej jesene. 

Anna Valová rodená Hrebíčková 
(*26. júl 1938 Trenčianska Teplá 
– †17. marec 2021 Senica) po ab-
solvovaní Gymnázia v Trenčíne po-
kračovala v Bratislave na Strednej 
kultúrno-osvetovej škole a neskôr 
absolvovala aj štúdium na Filozo-
fickej fakulte UK v Bratislave. 
Už vo svojom rodnom regióne 
bola jednou z tých, ktorí sa anga-
žovali pri prípravách kultúrneho 
leta v Trenčianskych Tepliciach. 
Potom pôsobila v Piešťanoch 
a napokon dlhší čas v Trnave 
a napokon aj v Mestskom dome 
kultúry a osvety v Bratislave. Jej 
sestra Mária pôsobila v bratislav-
skom PKO, druhú sestru Elenu 
Hrebíčkovú sme poznali aj ako 
očnú lekárku na trnavskej polikli-
nike. Do Trnavy sa Anna Valová 
dostala jednoducho – jej manžel, 
okresný funkcionár Rudolf Valo 
(zomrel v roku 2012), bol Trnav-
čan a dlhé roky žili v byte na Hos-
podárskej ulici.
Bohumil Chmelík, ktorý sa okrem 
lekárskeho povolania celý život po-
hyboval aj v oblasti kultúry, má na 
Annu Valovú viacero spomienok, 
ktoré súviseli najmä s érou mesač-
níka Kultúra a život Trnavy, ktoré-
ho vznik datujeme do roku 1969. 
„Bola milá a príjemná. Pri vydávaní 
tohto mesačníka mala pochopenie 
pre témy, ktoré sme pripravovali, 
kryla naše prípadné priestupky 
a nechávala nám voľnú ruku. Mne 
pomohla uviesť do kultúrneho 
života verejnosti v Trnave osobnosť 
Jána Koniarka. V MsKS sa schá-
dzala príjemná spoločnosť, praco-
vala tam napríklad ako výtvarníčka 
Ria Dóková. Keď sme boli inten-
zívnejšie v kontakte, bývala Anna 

Valová v Piešťanoch. Pamätám sa, 
že tesne po revolúcii komunikovala 
s Japoncami, ktorí chceli v Trnave 
vysadiť japonskú záhradku,“ spo-
mína Bohumil Chmelík. 
Túto spomienku rozšírila Ria 
Dóková, ktorú poznáme ako fun-

dovanú odborníčku na výtvarné 
umenie (dlhé roky mala predajňu 
umenia na Hlavnej ulici, dnes pô-
sobí na Ulici Horné Bašty). „Bola 
riaditeľkou na úrovni, cieľavedo-
má a ambiciózna v tom najlepšom 
slova zmysle. Aká bola na seba, 

Anna Valová (v čiernom); Trnavská hudobná jar

Anna Valová s opernou speváčkou Elenou Kittnarovou
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Malý Dobrofest 2021 opäť v letnom termíne, 
rezofonické dobro oslávi 95. narodeniny

P.R.

Letná sezóna po mnohomesačnom pôste ponúka namiesto alternatívy internetových live streamov 
bez publika celý rad koncertov a hudobných festivalov naživo. K tým najzaujímavejším hudob-
ným podujatiam v Trnave bude nepochybne patriť ďalší, v poradí už siedmy ročník festivalu Malý 
Dobrofest, ktorý sa uskutoční v piatok 27. augusta na Nádvorí v Trnave. Vďaka nemu Trnava ani 
v tomto roku nepríde o jedinečný zvuk rezofonickej gitary – dobro. 

Malý Dobrofest nadväzuje na tra-
díciu medzinárodného hudobné-
ho festivalu Dobrofest Trnava a je 
podobne ako on venovaný pa-
miatke slovenského rodáka Jána / 
Johna Dopyeru, vynálezcu rezo-
fonickej gitary, ktorú pomenoval 
pekným slovenským názvom 
– dobro. Je potrebné pripomenúť, 
že tento svetoznámy slovenský 
rodák, ktorý vyrastal v Dolnej 
Krupej pri Trnave a Mesto Trnava 
mu v roku 2003 udelilo Čestné 
občianstvo in memoriam, si podal 
žiadosť o prvý americký patent 
na svoju gitaru v roku 1926, takže 
festival bude zároveň aj oslavou 
95. narodenín dobra.  
Jednodňový festival s podtitulom 
Koncert pre Johna Dopyeru si 
udržuje medzinárodný status 

a aj v tomto roku ponúkne pestrú 
nádielku
výbornej a kvalitnej muziky v po-
daní viacerých umelcov zo zahra-
ničia, ktorú bude spájať špecifický 
zvuk dobra. Návštevníci sa budú 
môcť stretnúť s charizmatickým 
spevákom, gitaristom a hráčom 
na rezofonickú gitaru Hansom 
Theessinkom z Rakúska, ktorý mal 
vystúpiť v Trnave už v minulom 
roku, no panujúca situácia mu 
v tom zabránila. Ďalej to bude 
legendárna česká bluesgrassová 
kapela Cop z Plzne so spevákom 
Míšom Leichtom a dobristom Pet-
rom Slámom a slovenskú scénu 
bude reprezentovať známa dvojica 
hráčov na rezofonické gitary a ich 
veľkých propagátorov Ľuboš Beňa 
a Bonzo Radványi. 

Organizátorom podujatia je 
Trnavská hudobná spoločnosť 
o.z., ktorá na Malý Dobrofest 
2021 pozýva všetkých priazniv-
cov dobrej hudby. Festival, ktorý 
organizátori presunuli podobne 
ako v predchádzajúcom roku 
kvôli pandémii z pôvodného 
jarného termínu až na leto, sa 
uskutoční pri dodržaní aktuál-
nych protipandemických opatre-
ní ako open-air podujatie v his-
torickom centre Trnavy.
Festival z verejných zdrojov pod-
porilo Mesto Trnava.
Festival ďalej podporili: Nádvo-
rie – priestor súčasnej kultúry, 
Kultúrne centrum Malý Berlín, 
Libros, Edit Print, Penzión Oáza, 
WebHouse a HALADA advokát-
ska kancelária.  
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to vyžadovala aj od kolektívu stre-
diska. Počas jej éry bolo MsKS 
pojmom s bohatou kultúrnou 
a osvetovou činnosťou. Trnava žila 
vtedy kultúrou veľmi intenzívne. 
Okrem ekonomického oddelenia 
pôsobili hlavne tie, ktoré postup-
ne tvorili hlavnú činnosť MsKS. 
Programové oddelenie zahŕňalo 
vážnu a populárnu hudbu, výtvar-
né oddelenie pripravovalo výstavy, 
podujatia spojené s premietaním 
náučných filmov a diapozitívov, čo 
bolo veľmi obľúbené pre materské 
a základné školy. Súčasťou výtvar-
ného oddelenia bola aj redakcia 
spomínaného mesačníka. Ďalším 
oddelením boli jazykové a hudob-
né kurzy. Pamätám si, že považo-
vala za potrebné, aby sa informo-
valo o všetkom v oblasti umenia 
a kultúry v našom meste. Pamä-

tám si, že založenie mesačníka sa 
riešilo až u vtedajšieho ministra 
kultúry Miroslava Válka. Napo-
kon sa mesačník podarilo založiť. 
Jeho základom bolo predstavovať 
podujatia, osobnosti a informovať 
o kultúrnom dianí v meste. A tieto 
úlohy mesačník plnil,“ hovorí R. 
Dóková a pokračuje v spomien-
kach: „Anna Valová inklinovala ku 
klasickej hudbe, preto sa zamerala 
najmä na túto oblasť. Založila 
Trnavskú hudobnú jeseň a celo-
štátnu Spevácku súťaž Mikuláša 
Schneidra-Trnavského. Pamätám 
si, že predsedníčkou poroty bola 
vtedy Mária Kišoňová-Hubová 
a víťazom napríklad aj Peter Dvor-
ský. Obe podujatia pokračujú 
dodnes.“ 
Mnohé projekty, o ktorých sme 
už hovorili, vznikli aj vďaka 

osobnému entuziazmu Anny Va-
lovej. „Zamestnancov si vyberala 
veľmi zodpovedne, bola nároč-
ná, ale vedela oceniť schopnosti 
a dobrý nápad. Takže dávala 
šancu šikovným a zodpovedným. 
Bola šťastná v kolektíve, ktorý 
si sama vytvorila a vedela sa ho 
zastať a obhájiť jeho aktivity na 
najvyšších miestach,“ hovorí R. 
Dóková a pripomína, že v kompe-
tencii MsKS bolo aj spravovanie 
domov kultúry v Hrnčiarovciach 
nad Parnou a v Modranke. „Kul-
túrne stredisko bolo napokon na 
začiatku 90. rokov z nepochopi-
teľných príčin zrušené a verejnosť 
sa vlastne ani nedozvedela prečo. 
Anna Valová odišla, no priateľské 
putá medzi kolegyňami zostali 
a pretrvávajú dodnes na pravidel-
ných stretnutiach.“  

kultúra
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Aneta Vlčková, Západoslovenské múzeum v Trnave

Krehké svety v Západoslovenskom múzeu
Verejnosť má od konca júna 2021 jedinečnú príležitosť uvidieť v Západoslovenskom múzeu šesťdesiat 
žiarivo pestrofarebných, no na fyzický kontakt mimoriadne citlivých obrazov na skle. Prostredníctvom 
diel starých majstrov i novodobých umelcov môžeme spoznať duchovný i hmotný svet našich prarodičov. 

Technika maľby na sklo z rubovej 
strany sa rozvíjala už v období 
renesancie na území dnešného 
Talianska. Odtiaľ postupom času 
prenikla cez Nemecko, Čechy, 
Moravu, Poľsko a Rakúsko až 
k nám. Výrobky zo skla boli 
pôvodne veľmi vzácne a patrili 
medzi luxusné komodity. Preto 
aj obrazy maľované na skle boli 
spočiatku určené výhradne bo-
hatým vrstvám obyvateľstva – 
šľachte, cirkevným hodnostárom 
a mešťanom. Na výstave je pre-
zentovaná menšia maľba na skle 
s motívom Sv. Jána Nepomuc-
kého, ktorá zrejme patrila k vy-
baveniu meštianskeho interiéru. 
Profesionálne prevedenú detailnú 
maľbu s jemnými farebnými pre-
chodmi vytvoril niekedy koncom 
18. – začiatkom 19. storočia ano-
nymný, výtvarne školený maliar, 
pochádzajúci pravdepodobne 
z Augsburgu v Nemecku. 
V priebehu 18. storočia rástol po-
čet sklárskych hút, aj ich produk-
cia. Množstvo menej kvalitného 
tabuľového skla začali sklárski 
zamestnanci i výtvarne nadaní 
jednotlivci či skupiny využívať 
ako podklad na maľované ob-
razy určené pre široké vrstvy 
vidieckeho obyvateľstva. Šírenie 
maľovaných obrazov s nábo-
ženskou tematikou podporovali 
i predstavitelia rímsko-katolíckej 
cirkvi, ktorí sa v tomto období vo 
zvýšenej miere snažili o posilne-
nie viery obyvateľstva v rakúskej 
monarchii, územie Slovenska 
nevynímajúc. Výrazná farebnosť 
a lesk skla obrazov maľovaných 
na skle zodpovedali estetickému 
cíteniu dedinského obyvateľstva. 
Sakrálne motívy uspokojovali 
zároveň jeho duchovné potreby. 
Dôležitú úlohu zohrala i cenová 

dostupnosť obrazov maľovaných 
na skle. Hoci boli obrazy na skle 
známe u viacerých vierovyzna-
ní, najrozšírenejšie boli práve 
v domácnostiach katolíckych 
veriacich, kde sa uplatňovali 
najmä motívy z Nového zákona. 
Postavy Panny Márie a Ježiša 
Krista v rozličných ikonografic-
kých podobách, spolu so svätý-
mi Jozefom, Annou, Floriánom, 
Jánom Krstiteľom, Vendelínom, 

Katarínou, Barborou a i. Obrazy 
na skle si veriaci prinášali ako 
pamiatku z púte. Získať sa dali aj 
na jarmokoch, od podomových 
predajcov, alebo si ich mohli 
objednať priamo u výrobcu. 
Umiestňovali ich na čestnom 
mieste, v tzv. kultovom kúte, 
ktorý bol centrom domu, kde sa 
odohrávali každodenné i sviatoč-
né chvíle v živote rodiny. Štylizo-
vaný kultový kút so stolom, ro-

Sv. Korona, maľba na skle, autor Ferdinand Salzmann, Pata, Slovensko, okolo 1870

kultúra
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hovou lavicou, na stene s nábo-
ženskými obrazmi maľovanými 
na skle tvorí preto dominantný 
prvok spomínanej výstavy. Už 
pri príchode návštevníka upúta 
v kultovom kúte na obrazoch 
záplava pestrých farieb s výraz-
nou červenou. Vytvorili ich Ferdi-
nand a Alexander Salzmannovci, 
najznámejší maliari obrazov na 
skle na západnom Slovensku. 
V niektorých domácnostiach 
mávali obrazy na skle zavesené 
aj v úzkom priestore nad dvera-
mi. Obmedzenému miestu bol 
prispôsobený aj ich tvar s veľmi 
nezvyčajnými rozmermi, výškou 
30 a dĺžkou až 80 centimetrov. 
Formátovo obdobnú maľbu na 
skle sme vo výstavnom priestore 
zámerne umiestnili nad vstupný-
mi dverami, ako to bývalo v pô-
vodných ľudových interiéroch. 
Svätci na obrazoch mali ochra-
ňovať obyvateľov domu a zabez-
pečiť im prosperitu a zdravie. 
Maliari obrazov na skle použí-
vali ako vzory rovnaké, cirkvou 
schválené grafické predlohy, 
medirytiny, litografie, oceľoryti-
ny, neskôr farebné tlače. Avšak 
v každom regióne pôsobili od-
lišne tvoriace maliarske dielne či 
jednotlivci s osobitým výtvarným 
prejavom. 
Na výstave z územia Slovenska 
nájdeme diela západoslovenskej 
i stredoslovenskej skupiny ma-
lieb na skle. Západoslovenská 
maľba na skle sa vyznačuje 
precíznou modeláciou detailov 
tváre, vlasov a odevu a bohatým 
kvetinovým dekórom, ktorý je 
rovnocenný hlavnému motívu. 
Typická je i veľkorozmernosť 
obrazov, ktoré bežne dosahovali 
60 až 90 centimetrov. Jej zástup-
cami boli predovšetkým členovia 
rodiny Salzmannovcov, ktorí 
na západnom Slovensku tvorili 
v období 2. polovice 19. storočia 
až prvej polovice 20. storočia. 
Ich rodina pochádzala z Ba-
vorska, odkiaľ pravdepodobne 
prevzali i v slovenskej maľbe na 

sklo málo známe motívy. Na-
príklad legendu o sv. Genovéve 
Brabantskej, manželke bohatého 
šľachtica nespravodlivo obvi-
nenej z nevery. Uctievaná bola 
ženami ako príklad zbožnej, 
trpezlivej manželky. Na obra-
zoch na skle bolo z legendy naj-
častejšie spodobované objavenie 
Genovévy žijúcej v jaskyni ka-
júcim manželom a jej honosný 
pohreb. Na výstave prezentuje-
me obraz Nájdenie sv. Genovévy 
od Alexandra Salzmanna, ktorý 
vytvoril okolo roku 1930. 
Zvlášť môžeme upozorniť na 
vystavovanú maľbu s motívom 
sv. Korony, ktorá je v súčasnosti 
uctievaná ako ochrankyňa proti 
epidémii koronavírusu. V minu-
losti však mala zabezpečiť veria-
cim hlavne bohatstvo a prospe-
ritu, čo vyplýva i z jej mena Ko-
rona, čo po slovensky znamená 
koruna, vo význame peňažnej 
meny. Autorom obrazu sv. Koro-
ny je Ferdinand Salzmann, ktorý 
ho namaľoval pravdepodobne 
okolo roku 1870, a dokazuje, že 
jej uctievanie nebolo ani na na-
šom území neznáme.  
Obrazy stredoslovenskej skupiny 
malieb na skle pôsobia na vní-
mateľa oveľa ľudovejšie. Vyzna-
čujú sa jednoduchými líniami 
a menej výrazným kvetinovým 
dekórom. Súvisí to s tým, že sú 
staršie ako diela západosloven-
skej skupiny malieb na skle. 
Pochádzajú z prvej polovice 19. 
storočia, keď sa ľudové ume-
nie prejavovalo striedmejšie 
a menej ozdobne. Spomedzi 
prezentovaných obrazov môže-
me spomenúť Jasličky s typom 
tzv. bezvlasej Madony, ktorá 
predstavuje jednu z charakte-
ristických výtvarných čŕt malieb 
stredoslovenskej skupiny. Po-
merne zriedkavo sa v ľudovom 
výtvarnom umení objavuje motív 
dojčiacej Madony (lat. Madony 
lactans), ktorá je spodobovaná 
v značne štylizovanej, cudne 
pôsobiacej podobe. 

Obdivovať na výstave môžeme 
i obrazy na skle, ktoré vznikli 
za hranicami Slovenska – na 
Morave, v Čechách, Poľsku i Ra-
kúsku. V čase existencie ra-
kúskej monarchie predstavovali 
tieto krajiny spolu so Sloven-
skom spoločné štátne územie 
a naši obyvatelia ich pomerne 
bežne navštevovali kvôli práci, 
obchodu i v rámci pútí a domov 
si prinášali aj maľby na skle. 
V týchto krajinách patril k veľmi 
obľúbeným motív Panny Márie 
Pomocnej Pasovskej, ktorého 
autorom je známy renesančný 
maliar Lucas Cranach st. Obraz 
bol často kopírovaný a šírený 
prostredníctvom dobových gra-
fík. Jednou z takýchto grafík 
sa nesporne inšpiroval i ne-
známy maliar z dedinky Sandl 
v Rakúsku, ktorý Pannu Máriu 
Pomocnú namaľoval v sýtych 
farbách červenej a modrej. Me-
dzi majstrovské diela maľby na 
skle patrí Svätá rodina z Dolné-
ho Sliezska, ktorá je odborníkmi 
radená do málopočetnej skupiny 
tzv. unikátov z konca 18. až za-
čiatku 19. storočia. Spomenutá 
skupina sa vyznačuje jemnou 
maľbou tvárových častí a pred-
stavuje prechodnú etapu medzi 
profesionálnou a ľudovou maľ-
bou na skle. 
Zaujímavosťou sú dva párové 
obrazy s motívom Mariazellskej 
Madony a svätej Kataríny so zr-
kadlovým pozadím, ktoré časťou 
výzdoby napodobňujú sklárske 
techniky, brúsenie a matovanie. 
Vyhotovili ich pravdepodobne 
v rakúskej obci Sandl v priebe-
hu druhej polovice 19. storočia. 
Pochádzajú z bohatej sedliackej 
domácnosti v Hrnčiarovciach 
nad Parnou, ktorej členovia boli 
zrejme kedysi na púti v Mariazelli 
a maľby na skle si tam zadováži-
li. Spomedzi pestro maľovaných 
obrazov sa striedmosťou farieb 
vymyká dvojica obrazov s por-
trétmi Panny Márie a svätého 
Jozefa, ktoré vytvorili v okolí Che-
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Jaroslav Lieskovský

Perlička z futbalovej histórie. Rekordná 
prehra 0:14 v Bilbau nezostala utajená
Pozoruhodné 125. výročie v znamení trnavskej koženej lopty ponúka zaujímavú faktografiu aj sprie-
vodné epizódy

V Novinkách z radnice sme ta-
mojšie začiatky organizovaného 
futbalu spomenuli už viackrát. 
Zopakujme, že jún 1896 položil 
na území mesta pevné základy 
tejto kolektívnej hry. Od vte-
dajšej domácej ouvertúry NSE 
Trnava s výberom Viedne teda 
uplynulo 125 rokov. Športový 
archív ponúka aj ďalšie význam-
né dátumy. Napríklad 30. máj 
1923, keď prišlo k fúzii dvoch 
kvalitných klubov, SK Čechie 
a ČsŠK. Na futbalovej scéne 
odvtedy účinkovali pod názvom 
TŠS Trnava.
Popri faktografických údajoch 
nemožno obísť ani niektoré bon-
bóniky z prostredia futbalovej 
lopty. Predovšetkým zriedkavú 
gólovú nakladačku do trnav-
skej siete. Prihodila sa počas 
zahraničného turné Rapidu. 
Na prelome rokov 1929 / 1930 
absolvoval červeno-čierny klub 

fanúšikovskou verejnosťou ostro 
sledované účinkovanie po šies-
tich ihriskách vo Francúzsku, 
Portugalsku a Španielsku. Vý-
pravu tvorilo iba trinásť hráčov 
a traja vedúci. Najskôr prišli 
dve prehry v krajine galského 
kohúta (Cannes 1:3, Montpelier 

4:5). Ďalšou zastávkou bolo 
Porto. V tomto portugalskom 
meste podľahlo naše mužstvo 
dva razy rovnakým výsledkom 2:
3 (Salgueros, FC Porto - majster 
krajiny) a napokon s mestským 
výberom remizovalo 4:4. Nasle-
doval 800-kilometrový presun. 

Na zábere z roku 1925 sú mužstvá Rapidu (pásikové dresy) a ŠK, dva najkvalitnejšie kluby 
v tom období futbalovo silnej Trnavy. Foto: archív autora

bu, v západných Čechách v tretej 
štvrtine 19. storočia. Dokonalým 
prevedením pripomínajú na prvý 
pohľad čierno-biele tlače, ktoré 
sa ich autori snažili napodobniť. 
Pri maľovaní používali rozlič-
né farebné odtiene sivej, čo je 
maliarska technika zvaná gri-
saille (fr. sivý). Maľbu v rohoch 
ozvláštnili ornamentami rytými 
do zlatej fólie.
Od 70. rokov 19. storočia sa ma-
liari obrazov na skle dostávali 
pod silnejúci konkurenčný tlak 
továrensky produkovaných far-
botlačových obrazov, ktoré svojím 
dokonalým farebným vizuálom 
a nízkou cenou znamenali po-
stupne zánik maliarskych dielní 
produkujúcich obrazy na skle.

V priebehu konca 50. rokov 20. 
storočia výnimočnú výtvarnú 
techniku maľby na skle začali 
objavovať amatérski umelci, pre 
ktorých predstavovala najmä 
záľubu a vnútorné uspokojenie 
tvorivých schopností. Ich tvorbe 
je venovaná druhá časť výsta-
vy. Prezentovaný je výber z diel 
výrazných osobností novodobej 
maľby na skle ako sú Trnavčan 
Ľudovít Kameník, ale i František 
Bláha, Michal Škrovina, Ján Pap-
co, Valéria Benáčková, Alžbeta 
Korkošová a Mária Štrompacho-
vá. Každý z autorov pristupoval 
k maľovaniu na sklo s osobitým 
tvorivým prístupom, ktorý sa pre 
neho stal určujúci. Vystavené 
diela návštevníka vtiahnu svojou 

špecifickou atmosférou do dáv-
no minulého sveta sviatočných 
a každodenných dní na vidieku, 
do ľudových rozprávok a legiend 
o zbojníkovi Jurajovi Jánošíkovi 
a jeho družine. 
Pre tých hravejších sú na výsta-
ve pripravené rekvizity, ktoré si 
môžu vyskúšať, nájsť obraz, na 
ktorom sú namaľované, a stať 
sa pritom jeho súčasťou. Nenú-
tenou formou sa tak oboznámia 
s rozličnými témami, okruhmi 
tradičnej ľudovej kultúry či histo-
rickými udalosťami.. 
Na záver čitateľom prezradíme, 
že na obdobie adventu pripra-
vujeme k výstave malieb na skle 
rovnomenný reprezentačný ka-
talóg.
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Jaroslav Lieskovský

Cestné cyklistické preteky Okolo Slovenska 
po štyroch rokoch opäť vyvrcholia v Trnave
Medzinárodný etapový sviatok úzkych galusiek pravdepodobne aj s účasťou trojnásobného majstra 
sveta Petra Sagana

Celá krajina pod malebnými 
Tatrami zažije v polovici septem-
bra športový festival z kategórie 
výnimočných. Pôjde o viacdňový 
65. ročník populárnych cyklistic-
kých pretekov Okolo Slovenska. 
Trasa povedie z Košíc cez Kysuce 
a Trenčianske Teplice do Trnavy. 
Naše starobylé mesto sa výraz-
ným zakončením tohto medziná-
rodného etapového posolstva po 
slovenských cestách zapísalo do 
kroniky aj pred štyrmi rokmi. 
Trnavskí priaznivci majú teda 
ďalší dôvod na telovýchovnú po-
techu. V čase uzávierky aktuál-
neho dvojčísla NzR sa črtal snáď 
najkvalitnejší pelotón celej histó-
rie OS, vrátane štartu hviezdneho 
Petra Sagana a niektorých iných 
jazdcov z tohtoročného megafes-
tivalu Tour de France. Azda ne-
treba zdôrazňovať, akým veľkým 
lákadlom by bola účasť famózne-
ho žilinského rodáka, trojnásob-
ného majstra sveta. Pripomeňme 
predvlaňajší divácky ošiaľ pri 
20. spoločných majstrovstvách 
SR a ČR, jubilejnom zápolení 
s hromadným štartom. Vtedy si 
slovenský titul odniesol z cieľa 
na Hlbokej ceste Petrov brat Juraj. 
Ten však kvôli zlomenine kľúč-

nej kosti nemohol teraz v júni 
absolvovať domáci šampionát 
v Bánovciach nad Bebravou. Su-
verénnym spôsobom ho bratsky 
zastúpil Peter Sagan, siedmy raz 
triumfujúci v M-SR.
Takéto výnimočné cyklistické 
míľniky v trnavskom poňatí, 
akým bude dojazd 65. dejstva 
slávnych pretekov Okolo Sloven-
ska, dávajú autorovi vhodnú prí-
ležitosť zaspomínať si na uspo-
riadateľský vklad do vienka ne-
zabudnuteľných udalostí podma-
nivého športu úzkych galusiek. 
Napríklad na prácu v mestskom 
štábe počas prejazdu Pretekov 

mieru cez Trnavu (10. 5. 1988), 
alebo pri trinástich západoslo-
venských kapitolách Hlasu ľudu 
s etapovým centrom aj v našom 
meste. Mali sme možnosť sa učiť 
od dlhoročných trnavských le-
giend. Spomeniem aspoň Eugena 
Krapfa, Karola Stucka, Antona 
Kučeru, Alfréda Selčana, Alojza 
Prelovského, Margitu Kvetanovú 
- a vo výpočte by som mohol 
pokračovať.
Tiež súčasná generácia od cyk-
listického kormidla v Trnave má 
vysoké ambície. V sobotu 18. sep-
tembra sa o tom opäť raz chystá 
presvedčiť širokú verejnosť. 

Pelotón Okolo Slovenska v júni 2017 pod trnavskou mestskou vežou. Foto: Marta Országhová

Neustálym cestovaním vo vlaku, 
nahusteným programom a zra-
neniami zdecimovaná zostava 
sa v samom závere atraktívneho 
zájazdu podpísala pod senzač-
nú udalosť. V Bilbau od FC totiž 
vyfasovali Trnavčania historický 
výprask 0:14, ktorý chcelo vede-
nie Rapidu zatajiť. 
Domov putoval telegram, vraj 
sa stretnutie kvôli dažďu nehra-
lo. Tlačová kancelária dokonca 

oznámila skreslenú prehru nášho 
mužstva 4:7. Ministerstvo zahra-
ničia však upozornilo futbalovú 
asociáciu na skutočné skóre. 
Disciplinárne dozvuky boli pre 
Rapid nepríjemné. Popredný ro-
botnícky klub z Trnavy mal kvôli 
podvodu na dva roky zakázané 
všetky zahraničné zápasy.
Urobme posun o tri desaťročia. 
Na jeseň 1960 viedli prvoligo-
vé A-mužstvo Spartaka dvaja 

pohodoví pedagógovia, hlavný 
kormidelník Jozef Hagara a jeho 
asistent František Gažo. 
Na jednom z tréningov si mladý 
bažant Štibrányi dovolil dať mazá-
kovi Tibenskému tzv. jasličky. Ten 
mu na revanš vyťal zaucho.
„Ferko, čo tam bolo?“ ozval sa za 
postrannou čiarou stojaci J. Hagara. 
„Jožko, nevidel som,“ odpovedal 
Gažo, ktorý nemienil hráčsku str-
kanicu ďalej komentovať. 

šport
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Šport v skratke 
(jls)

  EF-JEDNOTKA V TRNAVE 
- Kúsok z atmosféry automo-
bilovej formuly 1 priniesol do 
Trnavy popredný tím Red Bull. 
Svojim priaznivcom sa predsta-
vil na parkovisku pred areálom 
MTF STU na Ulici Jána Bottu. 
Zaujímavá expozícia z prostredia 
svetového šampionátu ef-jednot-
ky bola súčasťou júnového turné 
po štyroch slovenských mestách 
(Bratislava, Trnava, Spišská Nová 
Ves, Košice). Okrem prehliadky 
monopostu z majstrovskej sezó-
ny 2018 si štvorčlenné tímy spo-
medzi divákov mohli otestovať 
svoju zručnosť v súťažnej výme-
ne kolies.
  ZOMREL JÁN ĎALÁK - Z te-
lovýchovného prostredia odišiel 

Neúprosná pandémia Covid-19 prinútila organizátorov z MOV preložiť Hry XXXII. olympiády 
v Tokiu z vlaňajšieho leta na tento rok, so začiatkom 23. júla. Atmosféru vrcholného športo-
vého festivalu pod piatimi olympijskými kruhmi si pripomíname fotografiou z OH v Sydney 
2000. Fyzioterapeutom slovenskej výpravy bol aj Trnavčan Štefan Boleček. V krajine u pro-
tinožcov ho objektív vtedy zvečnil s hviezdnou americkou tenistkou Serenou Williamsovou. 
Foto: zdroj šb

Jaroslav Lieskovský

František Richter začal učiť v tamojšom 
gymnáziu pred jubilejnými 150 rokmi 
Zakladateľ trnavskej atletiky a všestranný telocvikár tu od septembra 1871 pohybovo formoval stredo-
školákov 34 rokov

Naše starobylé mesto má doloženú 
810-ročnú históriu, veď prvá pí-
somná zmienka pochádza z r. 1211. 
Tiež ďalšie listovanie v archívnych 
prameňoch ponúka zaujímavú 
faktografiu. Napríklad neprehliad-
nuteľné septembrové jubileum zo 
školského prostredia. 
Pred 150 rokmi pribudol do pe-
dagogického kolektívu trnavského 
gymnázia všestranný telocvikár 
František Richter. V tej istej škole 
učil tridsaťštyri rokov. Jeho telo-
výchovné aktivity z obdobia 1871-
1905 sú natrvalo ukotvené v mest-
skej kronike Trnavy. Výnimočný 
pedagóg preferoval na hodinách 
telocviku pohybovú všestrannosť 
a študentom bývajúcim v školskom 
internáte venoval pozornosť aj vo 
chvíľach osobného voľna. Medai-
lové zisky mladých Trnavčanov 
v rôznych celokrajinských súťa-
žiach sa v tom čase stali samozrej-

mosťou. Medzi Richterove záľuby 
patrila atletika, najmä šprintérske, 
skokanské a vrhačské disciplíny. 
Z trnavskej gymnaziálnej liahne 
vyšiel aj František Ješina. Mal 21 
rokov, keď vo výprave Uhorska sa 
zúčastnil letnej olympiády v Lon-
dýne 1908. Prvý Trnavčan súťažil 
pod piatimi olympijskými kruhmi 

na športovisku anglickej metropoly 
v hode diskom a oštepom. 
Na novátorské telocvičné osnovy 
F. Richtera v trnavskom gymnáziu 
nadviazal od školského roku 1905/
06 kolega Jozef Wagner. Uňho sa 
priekopnícky darilo bežeckým pre-
tekom študentov v trvaní desiatich, 
pätnástich a dvadsiatich minút. 
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Jaroslav Lieskovský

Skúsený extraligový center Marcel Holovič
sa po rokoch vrátil na ľad rodnej Trnavy 
Hokejový klub Gladiators v novej sezóne druhej najvyššej súťaže mužov aj s viacerými posilami

Stredný útočník Marcel Holovič (prvý sprava) ohlásil pred novou majstrovskou sezónou návrat 
do Trnavy, v ktorej hokejovo vyrástol. Mužstvo gladiátorov posilnil spolu s Romanom Jurá-
kom a Dávidom Okoličánym. Snímka okrem nich zachytáva Adama Drgoňa (druhý zľava). 
Tiež strieborný obranca extraligového Popradu je odchovancom trnavského hokeja a aj 
v novom ročníku elitnej celoštátnej súťaže nastúpi v modrom drese podtatranských kamzíkov. 
Foto: Marta Országhová.

Vedenie HK Gladiators Trnava 
netají vysoké ambície mužského 
tímu v novej sezóne druhej naj-
vyššej súťaže. A tak v prípravnom 
období opäť siahlo po hráčoch 
s extraligovými skúsenosťami, 
vrátane niektorých odchovancov. 
Marcel Holovič patrí medzi nich. 
„V Trnave som hokejovo vyrástol. 
Rodnému mestu chcem aspoň 
čiastočne vrátiť dlh, ktorý do 
mňa vložili tamojšie kluby pri 
mojom výkonnostnom napredo-
vaní v mladosti,“ uviedol skúsený 
stredný útočník.
Trénerské trio gladiátorov mie-
ni pri napĺňaní tohto zámeru 
hráčsky skĺbiť skúsenosť s mla-
dosťou. Tiež preto asistuje kor-
midelníkovi A-mužstva Martinovi 
Baranovi ambiciózna dvojica zo 
striedačky juniorského kolektí-
vu. Reč je o domácom Rudolfovi 
Mackovi a juhomoravskom kou-
čovi Romanovi Strakovi, svojho 
času úspešne pôsobiacich i v ne-
meckých kluboch. 

„S našimi juniormi sa hodláme 
popasovať medzi konkurenciou 
v konfrontácii o najvyššiu priečku 
a postupne ich zapracovávať do 
mužskej zostavy,“ neskrýval R. 

Macko. Podľa jeho slov, kvalitná 
letná príprava na ľade mestského 
zimného štadióna by sa výsled-
kovo mala prejaviť v želanej po-
dobe. 

na večnosť ďalší známy Trnav-
čan, 73-ročný Ján Ďalák, svojho 
času reprezentačný tréner, me-
dzinárodný rozhodca a organi-
zátor súťaží v pretláčaní rukou - 
armwrestlingu. Patril medzi za-
kladateľov slovenskej asociácie. 
Tiež vo svojom rodnom meste 
založil v polovici deväťdesiatych 
rokov mimoriadne úspešný klub, 
ktorý sa venoval najmä výchove 
talentovaných pretekárov. Zo 
širokej základne uveďme pre-
dovšetkým jeho syna Mariána, 
súrodencov Samuela a Matúša 
Hlubíkovcov, Petra Raceka, me-
dzi juniorkami Rebeku Martin-
kovičovú. Jeho trnavskí zverenci 
nosili medaily aj z vrcholných 
svetových a európskych šam-

pionátov. Janko Ďalák si svojou 
charizmou nadlho získal veľa 
trnavských kamarátov.
  MEMORIÁL JURAJA HA-
LENÁRA - Pamiatku tragicky 
zahynuvšieho odchovanca FK 
Lokomotíva Trnava si na štadi-
óne Petržalky uctili štyri futba-
lové družstvá staršieho dorastu. 
V treťom ročníku spomienkového 
turnaja zvíťazili obhajcovia pr-
venstva, trnavskí zverenci Denisa 
Tomaškoviča. Na štíte talentova-
ných chlapcov v žlto-modrých 
dresoch Lokomotívy zostali ich 
rovesníci v zostavách Interu, 
Petržalky a Slovana, teda troch 
bratislavských klubov, za ktoré 
nastrieľal kanonier Juraj Halenár 
v prvej lige 127 gólov.

  JUNIORSKÝ ŠAMPIONÁT 
- Týždeň po 74. majstrovstvách 
Slovenska v atletike dospelých 
zavítal do Trnavy celoštátny 
šampionát juniorov a junioriek. 
Mestský atletický štadión Anto-
na Hajmássyho ponúkol 3. a 4. 
júla zaujímavé súboje, v ktorých 
sa potešiteľne darilo aj domá-
cim dievčatám a chlapcom. „Už 
dávno sme nemali takúto štedrú 
medailovú bilanciu,“ konštatoval 
predseda AŠK Slávia Vladimír 
Gubrický. Podľa jeho slov, slo-
venská atletická elita mužov 
a žien príde najbližšie do nášho 
mesta v stredu 1. septembra. 
Priaznivci uvidia v ten deň na 
slávistickom štadióne štvrté kolo 
celoštátnej ligy družstiev. 
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Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
Záver šachovej partie: Michal Slamena – Ján Bahna, SVK – chT3A2 – 0607, Postavenie po ťahu 27. - c6

(GK)

Písomná zmienka o kráľovskom 
gambite (1.e4 e5 2.f4) sa objavila už 
roku 1581 v šachovej príručke špa-
nielskeho kňaza Ruya Lopeza. Čier-
ny ho môže prijať, odmietnuť alebo 
vykonať protigambit. Patrí medzi 
najbojovnejšie spôsoby hry v tzv. 
otvorených hrách (1.e4 e5). Poradie 
ťahov v mnohých variantoch treba 
prísne dodržať. Teória tohto gam-
bitového otvorenia je v súčasnosti 
veľmi rozsiahla. Významná je jeho 
úloha v rozvoji taktického myslenia 
šachistu. Vo svojom repertoári ho 
mali aj exmajstri sveta ako boli B. 
Spasskij a R. Fischer. Legendárny 
Kubánec J. R. Capablanca odporúčal 
gambit prijať (2. - e:f4), čo platilo aj 
za šachistovu česť v XIX. storočí a R. 
Fischer ešte doplnil: 3.Jf3 d6! 4.Sc4 
h6! V druhom ťahu môže čierny 
hrať aj: 2. - Df6, 2. - Dh4+, 2. - Sc5, 
2. - Jc6, 2. - d6. 
V našej komentovanej partii Ján 
Bahna, aktívny člen ŠK Lokomotívy 
Trnava, napr. trikrát sa zúčastnil na 
Medzinárodných majstrovstvách 
Slovenskej republiky seniorov vo V. 
Tatrách (2012, 2014, 2015) vo svojej 
vekovej kategórii, zvolil netypické 
pokračovanie (2. - Jf6) ruského ša-
chového majstra, skladateľa i pub-
licistu A. Petrova (* 1794 – 1867), 
ktoré patrí do súboru označovaného 
v EŠO (Encyklopédia šachových 
otvorení) ako C30. Skrytý zostal 
v dueli príťažlivý variant: 5. - J:e4!? 
6.J:e4 d5 7.Sb5 d:e4 8.J:e5 Sd7 9.S:
c6 S:c6 10.J:c6 b:c6 11.d4 Se7 12.0-
0 0-0 13.c4 Vb8 14.Vb1 c5 15.d5 c6 
16.d:c6 Dd4+ 17.Kh1 D:c4 18.Se3 
Vbd8 19.Dc1 Db5 20.b4 D:c6 21.b:
c5 Vd3, v ktorom čierny neťahá 
za kratší koniec. Po výmene dám, 
miesto 25.D:a6, by sa miska váh 
priklonila na stranu M. Slamenu: 
25.D:c5!? d:c5 26.Vd1 Vfe8 27.Kg3 
g6 28.Kf3 Vd6 29.V:d6 c:d6 30.Vd2 
Vd8 31.c4 f6 32.Vd5 b:c4 33.b:
c4 Kg7 34.g4 a5 35.e5 f:e5 36.f:
e5 Vf8+ 37.Ke3 d:e5 38.V:e5 Vc8 
39.Ve7+ Kh6 40.Va7 atď. Aj o ťah 
neskôr mal hrať nebojácne 26.e5! 

Za prehrávajúci možno označiť 28. 
ťah bieleho (28.b4), keď o dva ťahy 
neskôr si ešte zhoršil svoje postave-
nie, hoci aj po: 30.a3 f:e4 31.Da7 e3 
32.V:e3 D:f4+ 33.Vg3 D:g3+ 34.K:
g3 V:e1 35.Kh2 V1e4 36.Dd7 V8e6 
37.Dd8+ Kf7 38.Dc7+ Kf6 39.Dg3 g5 
40.Db8 Kg7 41.Da7+ Kg6 42.Db8 
Ve8 43.Dd6+ V4e6 by bol čierny 
vo výhode. Ako mal správne hrať 
hlohovský šachista Michal S., ktorý 
je na ťahu, v postavení zobrazenom 
na diagrame, aby udržal pozíciu 
v rovnováhe? Otázku kladieme na-
šim čitateľom - riešiteľom. Odpoveď 
sa dozvedia v ďalšom čísle NzR.
1.e4 e5 2.f4 Jf6 3.Jf3 (3.f:e5 J:e4 4.Jf3 
Jg5 5.d4 J:f3+ 6.D:f3 Dh4+ 7.Df2 D:
f2+ 8.K:f2 Jc6 9.c3 d6 10.e:d6 S:
d6 11.Jd2 Se6 12.Je4 Se7 13.Jg5 S:
g5 14.S:g5 h6 15.Sh4 g5 Fischer vs. 
White, Vinkovci 1968) 3. - d6 (3. - J:
e4 4.d3 Jc5 5.f:e5 d5 6.d4 Je6 7.c4 
Sb4+ 8.Sd2 S:d2+ 9.D:d2 c6 10.Jc3 
0-0 11.Vc1 Jc7 12.c:d5 c:d5 13.Sd3 

Sg4 14.Jg5 f5 15.h3 Sh5 Bronštejn 
vs. Jusupov, Moskva 1981) 4.Jc3 Jc6 
(4. - Se7 5.Se2 0-0 6.d4 e:d4 7.J:
d4 d5 8.e5 Je4 9.J:e4 d:e4 10.Se3 
c5 11.Jb3 b6 12.0-0 Dc7 13.Sc4 
Jc6 14.De2 Sf5 15.g4 +/=) 5.Sc4 
(5.Sb5 Sg4 6.h3 Sd7 7.d3 e:f4 8.S:
f4 Se7 9.0-0 0-0 10.Se3 a6 11.Sa4 
b5 12.Sb3 Ja5 13.De1 b4 14.Jd5 J:d5 
15.S:d5 c6 =) 5. - Se7 6.d4 e:d4 7.J:
d4 J:d4 8.D:d4 a6 9.0-0 0-0 10.h3 
(10.b3 c5 11.Dd3 b5 12.Sd5 J:d5 
13.J:d5 Sf6 14.c3 Sb7 15.Sb2 Ve8 
16.Vad1 Vc8 17.Df3 S:d5 16.V:d5 
De7 19.Ve1 c4 20.b4 g6 =) 10. - b5 
11.Sd5 J:d5 12.J:d5 Sb7 13.b3 S:d5 
14.D:d5 Sf6 15.Vb1 De7 16.Sa3 Sc3 
17.Sb2 [17.e5!? b4 18.Dc4 (18.Sb2 S:
b2 19.V:b2 d:e5 20.D:e5 D:e5 21.f:e5 
Vfe8 22.c3 b:c3 23.Vc2 V:e5 24.Vf3 
Va7 25.Vf:c3 Ve7 26.Kf2 Kf8 =/+) 
18. - c5 19.Sb2 S:b2 20.V:b2 d:e5 
21.Ve1 Vad8 22.c3 Dh4 23.Vf1 b:c3 
24.D:c3 e:f4 25.D:c5 Dg3 =] 17. - S:
b2 18.V:b2 Df6 (18. - Vae8 19.e5 d:
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e5 20.c4 Dd6 21.D:d6 c:d6 22.Vd2 
b:c4 23.b:c4 Ve6 24.f5 Vf6 25.Vfd1 
V:f5 26.V:d6 Vf4 27.c5 Vc4 28.V1d5 
e4 29.V:a6 g6 30.Va7 h6 =) 19.Vbb1 
Dc3 20.Vf2 Vae8 21.Vbf1 De3 
22.Dc6 Da7 (22. - V:e4 23.D:c7 V:
f4 24.D:d6 Vf6 25.Dd2 D:d2 26.V:d2 
Vc6 27.Vf4 Vc3 28.Vf3 V:f3 29.g:f3 
Vc8 30.c4 g6 =) 23.Kh2 Ve6 24.Ve2 
Dc5 25.D:a6?! f5 (25. - d5 26.Db7 
c6 27.e5 Ve7 28.b4 V:b7 29.b:c5 Va7 
30.c3 Vfa8 31.e6 Vf8 32.e:f7 V:a2 
33.Ve6 Vc8 34.f5 K:f7 35.Kg3 Vc2 
=) 26.Db7?! (26.e5!? Vfe8 27.a4 d:
e5 28.D:b5 D:b5 29.a:b5 e4 30.Va1 
Kf7 31.g4 g6 32.Va7 V8e7 33.Ve3 
Vd6 34.g:f5 g:f5 35.Kg3 Ke8 36.Kf2 
Vg7 +/=) 26. - Vfe8 27.Vfe1 c6 (Pozri 
diagram!) 28.b4?? Dc4 29.Dd7 d5 
30.a4?! b:a4 31.g3 f:e4 32.f5 V6e7 
33.Dd6 Dc3 34.Vf1 Df6 35.Df4 
(35.Dc5 Vb8 36.c3 a3 37.Va1 Vb5 
38.De3 V:b4 39.V:a3 Vb8 40.Df4 
Vf8 41.g4 h5 42.Dg3 h:g4 43.h:g4 
g6 44.f:g6 D:g6 45.Va1 Vef7 -+) 35. 
- a3 36.De3 Va8 37.Vee1 a2 38.Va1 
Dd6 39.Db3 Vea7 40.Db2 Va3 41.c3 
De5 42.Vac1 d4 43.Da1 d:c3 44.Vf2 
Dd4 45.Vfc2 D:b4 46.V:c3 V:c3 47.V:
c3 Db1 48.Vc1 D:c1 0:1
V druhej ukážke šachového maj-
strovstva J. Bahnu, ktorá sa hrala 
v prvom kole 3. Slovenskej ligy sk. 
A2 začiatkom októbra minulého roka 
v čase opätovného nástupu koro-
navírusu COVID-19 a následného 
dlhodobého prerušenia tejto súťaže 
tímov zo zdravotného hľadiska a ob-
medzenia počtu ľudí v uzatvorenom 
priestore. Riaditeľom súťaže bol Jozef 
Vagovský z Trnavy. Proti sicílskej 
obrane zvolil biely zatvorený systém 
(B23), ktorý s obľubou často hrá, 
lebo má radšej pokojnú pozičnú 
hru v otvorení ako divoké zápletky 
v iných systémoch sicílky. Duel sa 
odohral na ôsmich šachovniciach 
medzi dvoma trnavskými družstvami 
ŠK Trnava - Modranka B a Lokomo-
tívy Trnava s výsledkom v pomere 
2:6. Na rozdiel od bieleho, čierny 
nefianketoval svojho strelca na dlhej 
uhlopriečke a1 - h8, kde by bol mal 
väčšiu pôsobnosť. Biely mal v 11. 
ťahu pokračovať vo svojej aktivite na 
kráľovskom krídle: 11.g4!? Sd7 12.Se3 
Ve8 13.g5 h:g5 14.f:g5 Jh7 15.h4 Sg4 
16.Jd5 Jb4 17.J:e7+ D:e7 18.Dd2 b5 
19.Jg3 Jc6 20.h5 Vac8 21.a:b5 a:b5 

22.c3 g6 23.Va6 b4 24.h6 a zvyšovať 
tlak na postavenie čierneho kráľa. Aj 
neskôr bolo potrebné ovládnuť stred 
šachovnice so zapojením ťažkých 
figúr do útoku: 19.d4!? c:d4 20.c:d4 
Ved8 21.Sd2 J:d4 22.Sc3 Jc6 23.S:f6 g:
f6 24.Jd5 Da5 25.Dh5 Kg7 26.Va3 
Ve8 27.e5 Kh8 28.J:f6 Se6 29.J:e8 V:
e8 30.Jf5 J:e5 31.f:e5 D:e5+ 32.Vg3 
d5 33.Dg4 Se7 34.J:h6 Sd6 35.J:f7+ S:
f7 36.V:f7 D:g3+ 37.D:g3 S:g3+ 38.K:
g3 s výhrou bieleho. Za prehrávajúci 
ťah môžeme označiť 28. - J:f3+. Va-
riant s nejasnou hrou by vznikol po: 
28. - J:h5!? 29.J:h5 Dd6 30.Kh1 J:f3 
31.V:f3 d:e4 32.J:g7 S:g7 33.Dg2 Kf8 
34.D:g7+ Ke7 35.Vg6 e:f3 36.V:d6 V:
d6 37.Sf2 Kd7 38.D:f7+ Ve7 39.Df8 
Sd5 40.Db8 c4 atď. Po strate čiernej 
dámy bolo o výsledku duelu už roz-
hodnuté.
Ján Bahna (1785) – Milan Rusná-
čik (1361)
1.e4 c5 2.Jc3 d6 [2. - Jc6 3.f4 (3.g3 Jf6 
4.Sg2 e6 5.Jge2 Se7 6.0-0 0-0 7.d3 
d5 Kasparian vs. Simagin, Soči 1952; 
3. - g6 4.Sg2 Sg7 5.d3 d6 6.Jh3 e6 
7.Jf4 Jge7 8.h4 h6 9.a3 b6 10.Vb1 Sb7 
11.h5 g5 Sergejev vs. Štohl, Pardubice 
1996) 3. - e6 (3. - g6 4.Jf3 Sg7 5.Sb5 
Jd4 6.J:d4 c:d4 7.Je2 Db6 8.Sd3 Jf6 
9.e5 Jd5 10.c3 g5 11.c:d4 J:d4 12.J:
f4 g:f4 13.Dg4 Sh6 14.Dh5 Vg8 15.Sc4 
Vg6 16.e6 d:e6 17.Sd3 f5 18.g4 D:d4 
19.Se2 f:g4 Jensen vs. Lanč 0:1, kor. 
p. 1991) 4.Jf3 d5 5.Sb5 Je7 6.0-0 d:e4 
7.Je4 a6 8.S:c6 J:c6 9.d3 Se7 10.Se3 
b6 11.Je5 Sb7 12.Dh5 g6 13.J:c6 S:c6 
14.De5 0-0 15.Vf2 Sd5 Romanišin vs. 
Ljubojevič, Tilburg 1985; 2. - e6 3.g3 
d5 4.d3 Jf6 5.Sg2 d:e4 6.d:e4 D:d1+ 
7.J:d1 Jc6 8.c3 Je5 9.Sg5 Sd7 10.S:f6 g:
f6 11.f4 Jd3+ Matnadze vs. R. Pokor-
ná, Cala Galdana 1996] 3.g3 [3.f4 e6 
(3. - Jc6 4.Jf3 g6 5.Sc4 Sg7 6.0-0 e6 
7.f5 e:f5 8.d3 Jge7 9.De1 0-0 10.Dh4 
a6 11.a4 Dd7 12.Sg5 b6 13.Vae1 
Kanonenberg vs. Bayer, Berlín 1985) 
4.Jf3 Jc6 5.g3 Jge7 6.Sg2 g6 7.d4 c:d4 
8.J:d4 Sg7 9.Se3 0-0 10.Dd2 d5 Re-
chlis vs. Geľfand, Haifa 1989; 3.Jge2 
Jf6 4.g3 b5 5.Sg2 Sb7 6.0-0 e6 7.d3 
b4 8.Jb1 Jfd7 9.a3 a5 10.a:b4 a:b4 
11.V:a8 S:a8 12.c3 b:c3 13.b:c3 Se7 
14.d4 0-0 Lau vs. Gutman, Wupper-
tal 1986] 3. - Jc6 4.Sg2 (4.d3 g6 5.Sg2 
Sg7 6.Se3 Vb8 7.a4 e6 8.Dd2 Jd4 
9.Jf3 Je7 10.0-0 0-0 11.Sh6 e5 12.S:
g7 K:g7 13.J:d4 c:d4 14.Je2 Se6 15.f4 

f6 Hort vs. Fischer, Rovinj Záhreb 
1970) 4. - Jf6 [4. - g6 5.d3 Sg7 6.f4 
Vb8 7.Jf3 e5 (7. - b5 8.a3 e6 9.Se3 
Jge7 10.d4 b4 11.a:b4 V:b4 12.d:c5 
d5 13.e:d5 e:d5 14.Je5 Navara vs. 
Sasikiran, Wijk aan Zee 2009) 8.0-0 
Jge7 9.Se3 Jd4 10.Kh1 0-0 11.Dd2 b5 
12.a3 a5 13.Sg1 e:f4 14.g:f4 b4 15.a:
b4 a:b4 16.Jd1 Dc7 Thórhallsson vs. 
Árnason, Reykjavík 1989] 5.d3 e6 
6.Jge2 a6 7.a4 Se7 8.0-0 0-0 9.h3 h6 
10.f4 e5 (10. - d5 11.Sd2 Sd7 12.a5 
Vc8 13.Vf2 Dc7 14.e:d5 e:d5 15.J:d5 J:
d5 16.S:d5 S:h3 17.Jc3 Dd7 18.Se3 Jd4 
19.Kh2 Sg4 20.Dh1 Jf5 =) 11.Kh2?! e:
f4 12.g:f4 Dc7 13.Jg3 Jd4 14.Jb1 Sd7 
15.Jd2 Vac8 16.c3 Jc6 17.Jc4 Vfe8 
18.Je3 Sf8 19.Vg1?! Je7 20.Sf3 Jg6 
31.Jg2 b5 22.a5 Vcd8 23.Se3 Sc8 
24.Dd2 Dd7 25.f5 Je5 26.Vaf1 Sb7 
27.Jf4 d5 28.Jgh5 J:f3+?? 29.V:f3 J:h5 
30.J:h5 d:e4 (30. - Kh8 31.S:h6 g:h6 
32.Kh1 f6 33.Dg2 Df7 34.Vg3 Vd6 
35.Vg8+ Kh7 36.Vg6 d:e4 37.J:f6+ V:
f6 38.V:f6 +-) 31.Jf6+ Kh8 32.J:d7 V:
d7 33.Vfg3 V:d3 34.Df2 Sd6 35.Kh1 
S:g3 36.D:g3 Vg8 37.Kh2 c4 38.Df4 
Kh7 39.h4 Vd7 40.h5 f6 41.Dg4 Sd5 
42.Kh3 Ve7 43.Vd1 Sb7 44.Df4 Vge8 
45.Vd6 Ve5 46.Kg4 Sc8 47.Vd4 V:f5 
48.D:f5+ S:f5+ 49.K:f5 Ve5+ 50.Kg4 
f5+ 51.Kf4 Vc5 52.V:e4 f:e4 53.S:c5 
g5+ 54.h:g6+ K:g6 55.K:e4 h5 56.Sf2 
Kg5 57.Kd5 Kg4 58.Sb6 h4 59.Sc7 h3 
60.Kc6 Kf3 61.Kb6 Ke3 62.K:a6 Kd3 
63.K:b5 1:0
Pri príležitosti významného život-
ného jubilea želáme inžinierovi 
Jánovi Bahnovi (* 27. 8. 1951) pev-
né zdravie primerane jeho veku, 
rodinnú pohodu a veľa víťazstiev 
za šachovými stolíkmi, keď sa mu 
kráľovská hra stala celoživotnou 
záľubou. Nech ho nesklame a bu-
de spoľahlivo sprevádzať aj na 
ďalšej ceste jeho životnou púťou.

Riešenie strednej hry a koncov-
ky z partie Kollárik vs. Štiav-
nický (NzR č. 6/2021): 31. - Vc4! 
32.V:c4 D:c4 33.Vc1 Dd5 34.b4 
Se6 35.Dg6 e:d4 36.e4 Db3 37.Dg3 
Sc4 38.Dc7 Vg8 39.Jf4 d3 40.Dd7 
D:b4 41.Jg6+ Kh7 42.Je7 d2 43.Vd1 
D:a4 44.V:d2 Db5 45.Dg4 Sf7 46.J:
g8 K:g8 47.Vd8+ Kh7 48.Vb8 h5 
49.Dd7 Db1+ 50.Kh2 D:e4 51.Vb7 
Df4+ 52.Kg1 Dc1+ 53.Kh2 Df4+ 
remíza. 
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BUDOVA NA MÚZEJNOM NÁM. 3
tel.033/5512913, 033/5512 911, 
zsmuzeum@zupa-tt.sk, 
www.zsmuzeum.sk 
OTVÁRACIE HODINY:
Ut – pia 8.30 – 17.00 h
Víkend 11.00 – 17.00 h
V pondelok zatvorené
ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM

  EXPOZÍCIE ....................... 
Príroda Malých Karpát, Sakrálne 
pamiatky, Ľudová hrnčina, 
Kampanologická expozícia, 
Oratórium, Štefan Cyril Parrák – 
Pocta kráľovi zberateľov, Osobnosti 
športu TTSK, Klarisky v Trnave, 
Krása zašlých čias, Archeologická 
expozícia, Ľudový textil trnavského 
regiónu

  VÝSTAVY..............................
SALÓN ZVUZS 2021 
REVENANCIE
Vernisáž výstavy členov Združenia 
výtvarných umelcov západného 
Slovenska
do 30. septembra

  KREHKÉ SVETY
Maľby na skle zo zbierok múzea
do 30. júna 2022
  TREŤOHORNÉ MORE
Geologická výstava
do 30. 4. 2022
  SVADOBNÉ ŠATY
Výstava svadobných šiat zo zbierky 
Jany Mládek Rajniakovej doplnená 
dobovými svadobnými fotografiami 
do 15. 11. 2021
  DETSKÝ SVET
Výstava pre malých i veľkých
do 31. 12. 2024

  ZBIERKOVÝ PREDMET 
MESIACA
August: Z historickej knižnice ZSM
September: Výber z fondu militárií

PODUJATIA ............................
  24. a 25. augusta od 20.00 h
ETNOFILM 2021
Postfestivalová prezentácia z 
ocenených filmov medzinárodného 

filmového festivalu Etnofilm Čadca, 
výber filmov s etnologickou, 
kulturologickou a sociologickou 
tematikou z celého sveta

  4. septembra od 13.00 do 
21.00 h aj na nádvorí ZSM
DEŇ VÍNNYCH PIVNÍC

  7. septembra o 18.00 h v 
koncertnej sále 
PÄŤ STOROČÍ GITARY NA 
SLOVENSKU
Sólová gitara: Karol Kompas 

  21. septembra o 13.00 h v 
koncertnej sále 
EKOLOGICKÝ ČIN ROKA
Odovzdávanie ocenení ZSM

  29. sptembra o 18.00 h v 
koncertnej sále 
DNI EURÓPSKEHO 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 
2021
Medzi symbolom a ozdobou v 
ľudovom umení
Prednáška Mgr. Oľgy Danglovej, CSc.

LETNÉ DIELNE V MÚZEU
Ponuka štyroch výtvarných dielní 
na objednanie v hlavnej budove 
múzea
MAĽOVANIE NA KAMENE (ľudový 
ornament)
ZÁLOŽKY DO KNIHY (práca s 
papierom a textilom)
NÁHRDELNÍK A NÁRAMOK 
(práca s prírodným materiálom a 
cestovinami)
MORSKÉ A LETNÉ OBRÁZKY 
(kreativita s kombinovaním techník 
a materiálov)
Na objednanie pre skupiny 
s pedagógom: 033 5512913, 
vstupné: 1 euro, pedagogický 
dozor zdarma.

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA 
TRNAVSKÉHO 
EXPOZÍCIA
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA 
SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO, 
DOBRO – DVORANA SLÁVY

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 

  EXPOZÍCIE .......................
WILLIAM SCHIFFER 
život a dielo sochára a medailéra

S LÁSKOU ZA PRAVDU
Reinštalovaná expozícia 
– unikátny nábytkový súbor z 
pozostalosti Mons. ThDr. Pavla 
Jantauscha, prvého apoštolského 
administrátora Apoštolskej 
administratúry v Trnave

VÝSTAVY
SEDEMNÁSTE STOROČIE 
SLOVOM A OBRAZOM
Historické tlače z fondov 
Západoslovenského múzea
do 30. 3. 2023

SLOVÁCI, PÍŠTE 
PO SLOVENSKY!
Výstava k 250. výročiu narodenia 
A. Bernoláka
do 31. 12. 2021

PODUJATIA ............................
  PODVEČERY U OLÁHA
Sprievodné podujatie k výstave 
Slováci, píšte po slovensky, 
zamerané na diela známe z 
národného obrodenia. Prednes a 
rozprávanie. 
11. augusta: Ako sa formovala 
spisovná slovenčina (Bajza, Fándly, 
Bernolák)
25. augusta: Ľúbostná poézia v 
tvorbe štúrovskej generácie

  DNI EURÓPSKEHO 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2021
PODVEČERY U OLÁHA
8. septembra: Štúrovská generácia, 
národní buditelia a hymnická 
poézia 
22. septembra: Horor v slovenskej 
literatúre. Ukážka všestrannosti 
jazyka slovenského

33 55 11 659
imfogjk., www.gjk.sk

  TALKING HANDS
Výstava selektívne zameranej na 

Galéria j. Koniarka

Západoslovenské múzeum

pozvánky
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motívy rúk a naratívny potenciál 
gest v súčasnom vizuálnom umení, 
ktoré sú formálne a ideovo dopl-
nené a konfrontované výberom zo 
zbierok Galérie Jána Koniarka 
Autori: Leontína Berková, Radek 
Brousil, Robert Gabris, Ján Gašpa-
rovič, Anetta Mona Chişa a Lucia 
Tkáčová, Nika Kupyrova, Jaroslav 
Kyša, Kristián Németh, Miroslav 
Pelák, Katarína Poliačiková, Terézia 
Tomková, Ján Triaška a diela zo 
zbierky Galérie Jána Koniarka
kurátor: Michal Stolárik
do 3. 10. v Koppelovej vile
  Peter Decheť: 
POWERED BY POWER
Výstava ukazuje najnovšiu sériu 
malieb, v ktorej sa autor zameriava 
na analýzu nástrojov upevňova-
nia a šírenia politickej moci. Na 
plátnach drobného formátu de-
monštruje príbeh jednotlivca pred 
nadobudnutím politickej moci až 
po jeho osobnostnú transformáciu 
pod prizmou politického marketin-
gu podporujúceho imidž vládcu, 
ministra či diktátora
Kurátor: Filip Krutek
do 28. 8. v Koppelovej vile
  Miro Trubač: APPLE
Galéria Jána Koniarka predstavuje 
samostatnú výstavu Mira Truba-
ča, v ktorej ukazuje jeho aktuálnu 
sochársku polohu založenú na 
modelácii vo virtuálnom priestore a 
následnej 3D tlače
Kurátor: Filip Krutek
do 28. 8. v Koppelovej vile
  Milan Mikula: DISOCIÁCIA
Samostatná výstava slovenského 
umelca Milana Mikulu (*1963) v 
podobe video inštalácie v centrál-
nej časti synagógy. Projekt pod 
názvom Disociácia vznikol priamo 
pre tento priestor v podobe opako-
vaného a neustáleho „zametania” 
či vymazávania určitých plôch, 
pamäťových stôp či prostredí
kurátor: Vladimír Beskid
do 5. 9. v Synagóge – Centre sú-
časného umenia
  NEDEĽNÉ 
AUGUSTOVÉ TVORENIE
8. 8. – 22. 8. v Koppelovej vile
Vyskúšajte si nové techniky a od-
neste si domov poriadny kúsok 
umenia. Tri augustové nedele od 

15.00 do 17.30 h sa u nás ponesú 
v znamení kreatívnych kurzov pre 
všetkých záujemcov vo veku nad 
10 rokov. 
Autorka: Katarína Ševčíková

8. 8. VOSKOVÁ BATIKA NA TAŠKU
15. 8. LINORYT – výroba razidla a 
dekorovanie baliaceho papiera
22. 8. VÝROBA PAPIERA – ručný 
papier s bylinkami a zapusteným 
pigmentom

Na dielne sa treba objednať mini-
málne dva dni vopred, maximálny 
počet účastníkov na jeden kurz je 
15 osôb. Kurzy sa uskutočnia za 
každého počasia.
Vstupné 3 eurá, materiál je v cene. 
Registrácia na tel. čísle: 0949 799 
252

Rázusova 1
Zákaznícka linka: 033/5513896
Mobil: 0911 098664 (do 14.30 h)
kniznica@kniznicatrnava.sk
www.kniznicatrnava.sk

AUGUST

PRE DOSPELÝCH ....................
  6. augusta o 16.30 h na 
nádvorí Domu hudby, Ul. M. 
Schneidera Trnavského 
FLAUTA V MODREJ TRÁVE
Koncert flautistky Kataríny Lukši-
covej a bluegrassového gitaristu 
Michala Vavra

  12. augusta o 17.00 h v záhra-
de 7 + 7 a ZÁCHRANNÁ BRZDA 
alebo VESELÉ PRÍBEHY ZO ŽE-
LEZNICE
Prezentácia dvoch nových kníh. 
Hosť: František Tylšar, predseda 
Jihočeského klubu Obce spisovate-
lů. Moderuje Martin Jurčo. Hudba: 
Pavol Opatovský a Jozef Laci Pagáč

  17. augusta o 10.00 h v hu-
dobnom oddelení na Ul. M. 
Schneidera Trnavského 
MELÓDIA ZO SRDCA 
Koncert nevidiaceho klaviristu Vik-
tora Radošovského venovaný men-
tálne postihnutým ľuďom

PRE DETI ..............................
  2. – 6. augusta od 8.00 
do 16.00 h
VŠETKO O KNIHÁCH
Denný letný tábor. Týždňové 
prázdninové aktivity pre deti vo 
veku 7 – 12 rokov. Počet účastní-
kov obmedzený.
Bližšie informácie: 033/5511782, kl. 
15 alebo detske@kniznicatrnava.sk

PREČÍTANÉ LETO V POBOČKE 
PREDNÁDRAŽIE
V pondelok o 10.00 h – čítania 
a súťaže pre deti
2. 8. O JASKYNIACH
9. 8. O HRADOCH 
16. 8. O PIKNIKOCH
30. 8. O VYTRVALOSTI  

PREČÍTANÉ LETO V ZÁHRADE
V utorok o 10.00 h – čítania a sú-
ťaže pre deti
10. 8. O JASKYNIACH
17. 8. O HRADOCH 
24. 8. O PIKNIKOCH
31. 8. O VYTRVALOSTI  

SUPERKLUBKO NA TULIPÁNE
V utorok o 10.00 h – zábavné sú-
ťaže pre deti
3. 8. MILUJEME SLOVENSKO
10. 8. KRÁĽOVSKÁ TRNAVA
17. 8. REKORDOVO
24. 8. TALENTOVO
31. 8. TANCUJ, SPIEVAJ, HRAJ, 
S NAMI SA ZABÁVAJ

PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 
V ZÁHRADE
V stredu o 10.00 h
4. 8. Divadlo Žihadlo: DLHÝ, ŠIRO-
KÝ, BYSTROZRAKÝ 
11. 8. STRETNUTIE S FUTBALISTA-
MI SPARTAKA TRNAVA – prehliad-
ka štadióna Antona Malatinského 
18. 8. DINOSAURY NA DOBRÚ 
NOC – tvorivá dielňa s výtvarníkom 
a dizajnérom Filipom Horníkom
25. 8. UKONČENIE SUPERKLUBU 
– súťaže, ceny, torta

PREČÍTANÉ LETO NA TULIPÁNE
Vo štvrtok o 10.00 h – čítania a sú-
ťaže pre deti
5. 8. O JASKYNIACH 
12. 8. O HRADOCH
19. 8. O PIKNIKOCH 
26. 8. O VYTRVALOSTI  

Knižnica J. Fándlyho
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  VÝSTAVA..............................
9. – 23. augusta v čitárni
JÚLIUS SATINSKÝ A JEHO 
ÚSMEVY
Výstava kníh venovaná 80. výro-
čiu narodenia autora, zostavená 
z knižničného fondu oddelenia 
beletrie

SEPTEMBER 

PRE DOSPELÝCH .......................
  2. septembra o 17.00 h 
v záhrade 
BAPKINE BLAŠKOVINY
Fórum humoristov uvádza naj-
novšiu knihu Bapky Blaškovej 
  9. septembra o 17.00 h 
v záhrade
POSLEDNÁ K.&K. BARÓNKA
Nielen o písaní, ale i o slovenskej 
histórii s prozaikom, básnikom, 
dramatikom, scenáristom a textá-
rom Silvestrom Lavríkom sa bude 
rozprávať Jozef Dado Nagy. Podu-
jatie v rámci cyklu Súčasná sloven-
ská literatúra
  10. septembra o 18.00 h 
v záhrade
BEATNICI AND THE BREAKERS
Prezentácia nového koncertného 
CD Still Alive trnavskej kapely The 
Breakers 
  16. septembra o 17.00 h 
v čitárni
MOJE SRDCE HRÁ 
NA ROZLADENÝCH BICÍCH
Prezentácia novej básnickej zbierky 
Ruženy Šípkovej. Recitácia: Mar-
garéta Partelová, hudba: Lenka 
Bučková. Podujatie v rámci cyklu 
Trnavské kontexty
  21. – 23. septembra od 9.00 
– 16.30 h v čitárni
FESTIVAL ROZHLASOVEJ HRY 
Verejné počúvanie nominovaných 
rozhlasových hier. Hlavnými orga-
nizátormi festivalu sú RTVS a Tr-
navský samosprávny kraj. Hlavným 
partnerom je Rádio Devín
  22. septembra o 17.00 h 
v čitárni
BESEDA SO SPISOVATEĽOM 
v rámci Festivalu rozhlasových hier
  23. september o 17.00 h 
v čitárni 
VEČNÝ POCIT NEDELE

Pokračovanie cyklu stretnutí Tr-
navská poetika. Hostka: Miroslava 
Ábelová. Hudba a spev: Family 
Friend. Moderátori: Pavol Tomašo-
vič a Štefan Kuzma 

ŠKOLENIE ..................................
  14. septembra o 10.00 h 
ňv internetovej miestnosti
AKO NA TABLET A MOBILNÉ 
TELEFÓNY 
Kurz využívania mobilných zaria-
dení, ktorý potrvá od do novembra. 
Je určený pre seniorov, ktorí majú 
záujem spoznávať nové techno-
lógie a služby. Počet účastníkov 
je obmedzený. V prípade záujmu 
kontaktujte bio@kniznicatrnava.sk 
alebo 033/5511782, kl 14 

PRE DETI a MLÁDEŽ ............
  PONDELKOVÉ KLUBOVÉ 
STRETNUTIA S MAMIČKAMI 
A ICH DEŤMI
6. septembra o 10.30 h v herni
VLK A SEDEM KOZLIATOK
Obrázkové čítanie pre deti od 2-6 
rokov.

  27. septembra o 10.30 h 
v herni 
HOJDALIČKA, HOJDA
Rečňovanky, vyčítanky, uspávanky 

  9. septembra o 9.00 h 
v pobočke Tulipán
KTO SA SPRÁVA PODĽA PRÁVA
Stretnutie detí s právnikom Dá-
vidom Faktorom a redaktorkou 
detských časopisov Danušou Dra-
gulovou-Faktorovou. Podporené 
Nadáciou ZSE

TVORIVÉ ŠTVRTKY ..................
  16. septembra o 14.00 h v odde-
lení pre deti 
PADAJÚ GAŠTANY
Tvorivá dielňa spojená s čítaním 
a rozprávaním o gaštanoch

PIATKOVÉ KLUBOVÉ 
STRETNUTIA 
  10. septembra o 15.00 h 
– Kindlotéka
KEĎ SA AJ TÍNEDŽERI HRAJÚ
Stretnutie pri spoločenských hrách 
  24. septembra o 15.00 h 
– Kindlotéka

TÍNEDŽERI A SOCIÁLNE SIETE
Ako sa žilo bez mobilu a ako je to 
dnes 
  20. septembra o 10.00 h v herni
ZVIERATÁ SLOVENSKA
Stretnutie s tvorcami encyklopédie 

SÚŤAŽ
september – november 2021
MAŤKO, KUBKO a UJO KLOBÁSA
Uži si skvelé čítanie a súťaže-
nie. Súťažné otázky nájdeš na 
www.kniznicatrnava.sk alebo pria-
mo v oddelení pre deti a v poboč-
kách Prednádražie a Tulipán. Na 
výhercov čakajú skvelé ceny

PRE ŠTUDENTOV ......................
  JÁN DOPJERA
Hudobno-slovné pásmo o vynález-
covi rezofonickej gitary dobro a 30. 
výročie vzniku festivalu Dobrofest 
v Trnave. Určené pre žiakov 2. 
stupňa ZŠ a študentov SŠ. V prípa-
de záujmu kontaktujte hudobne_
oddelenie@kniznicatrnava.sk alebo 
033/5511590, hudobné oddelenie, 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5
  STAŇ SA DOBROVOĽNÍKOM 
V KNIŽNICI!
Knižnica Juraja Fándlyho v Tr-
nave hľadá od septembra dob-
rovoľníkov a dobrovoľníčky na 
pomoc pri organizačnej práci. 

Moderná knižnica nie je len de-
pozitárom kníh určených na po-
žičiavanie. Jej funkcie sú omnoho 
rozmanitejšie. Okrem toho, že 
sprístupňuje informácie a overené 
informačné zdroje, je otvorená pre 
všetkých bez ohľadu na vekové, 
vzdelanostné, sociálne, zdravotné, 
náboženské či rasové rozdiely, 
stáva sa priestorom pre rôzne 
komunity a miestom zmyslupl-
ného trávenia voľného času pre 
deti, mládež a dospelých. A práve 
z tohto dôvodu hľadá Knižnica 
Juraja Fándlyho záujemcov o dob-
rovoľnícku prácu, ktorí svojím 
entuziazmom, tvorivosťou a novým 
pohľadom na riešenie problémov 
doplnia tím interných profesioná-
lov a pomôžu propagovať organi-
záciu na verejnosti.
Ak máš 18 rokov a záujem pomá-
hať:
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• pri organizácii podujatí
• pri organizácii burzy kníh,
• čítať deťom a seniorom, a nielen 
v slovenskom jazyku,
• zabezpečovať roznášku kníh 
imobilným čitateľom,
• organizovať tvorivé dielne
• a obsluhovať 3 D tlačiareň,
prihlás sa od 1. septembra do 30. 
októbra 2021 e-mailom na adresu 
metodika@kniznicatrnava.sk, alebo 
telefonicky Mgr. Miriam Dankovej 
na č. t. 033 55 11 782.

SLEDUJTE NÁS
https://www.kniznicatrnava.sk/
https://www.facebook.com/
kniznicatrnava/
https://www.youtube.com/
kniznicatrnava

tarohájska 1, www.baterkaren.sk, 
ahoj@baterkaren.sk, 0910 326 976

  2. – 4. augusta LETNÁ ŠKOLA 
V KRUHU 
Denný tábor pre žiakov 2. stupňa 
bude zameraný na environmentál-
ne témy. Tento raz sa sústredíme 
najmä na jedlo a plytvanie, tex-
tilný odpad a módny priemysel. 
Čaká nás zaujímavý program plný 
praktických aktivít a kopec výle-
tov. Spoznajte s nami Trnavu ako 
mesto, ktorému záleží na životnom 
prostredí. Cena. 69 eur
  9. augusta od 17.30 do 19.00 h 
KURZ ŠETRNÉHO UPRATOVANIA 
Ak chcete upratovať a čistiť domác-
nosť s väčším ohľadom na životné 
prostredie, náš kurz je pre vás ako 
stvorený. Naučíte sa, aké jedno-
duché suroviny vám postačia ma 
udržiavanie domácnosti a ako vám 
prechod na šetrnejšie upratovanie 
dokáže ušetriť čas, energiu i penia-
ze. Cena. 10 eur
  10. – 14. augusta 
DETSKÝ TÝŽDEŇ
Od utorka do soboty nájdete v na-
šom reuse centre rozšírenú ponu-
ku oblečenia, hračiek a kníh pre 
drobcov. Za symbolické príspevky 
na podporu činnosti centra a ob-
čianskeho združenia SaUvedom si 

môžete vybrať z rôzneho oblečenia 
a doplnkov, potrieb pre najmen-
ších, hier a hračiek či detských 
kníh. Počas tohto týždňa môžete 
nepotrebné, ale stále funkčné 
a čisté oblečenie a hračky do reuse 
centra i prinášať. 
  12. augusta o 10.00 h NOSÍ-
ME DETI TRNAVA 
Podporná skupina pre mamičky 
a oteckov. Skúsené maminy vám 
rady poradia a ukážu, ako si nosiče 
a šatky nadstaviť a uviazať. Pred-
stavia vám aj konkrétne nosiče, 
ktoré si budete môcť vyskúšať.
  16. augusta od 17.30 do 19.00 h
KURZ ŠETRNÉHO PRANIA 
Naučíme sa, ako prať účinne 
a zároveň s ohľadom na životné 
prostredie. Povieme si, ako vrátiť 
zosivenej a zatuchnutej bielizni 
pekný vzhľad a sviežosť, ako vy-
čistiť škvrny a udržiavať práčku. 
Naučíme sa vyrobiť náhradu avi-
váže a jednoduchý prací gél. Cena: 
10 eur
  17. augusta od 11.00 do 17.00 h
SWAP KNÍH 
Na našom celodennom swape si 
za symbolické vstupné môžete 
odniesť knihy, ktoré potešia dušu 
i peňaženku. Stačí priniesť knihy, 
ktoré už nečítate (max. 10) a vy-
berať si z kníh iných návštevníkov. 
Môžete prísť a vybrať si, čo vás 
zaujíma, aj keď žiadne knihy na-
zvyš doma nemáte. 
  17. – 21. augusta 
TÝŽDEŇ OBLEČENIA 
PRE DOSPELÝCH
Od utorka do soboty nájdete 
v našom reuse centre rozšírenú 
ponuku oblečenia a doplnkov pre 
dospelých, z ktorej si môžete od-
niesť všetky kúsky za symbolické 
príspevky. Nepotrebné, ale stále 
funkčné a čisté oblečenie môžete 
do reuse centra i prinášať (max. 
1 bežná taška). Vaše príspevky 
putujú na podporu činnosti centra 
a občianskeho združenia SaUve-
dom. 
  23. augusta od 17.30 – 18.30 h 
KURZ VÝROBY VOŇAVÉHO 
MYDLA
Vyrobíme si voňavé mydlo z myd-
lovej hmoty s pomocou silíc a su-
šených byliniek. Naučíme sa, aké 

silice a bylinky kombinovať, aby 
bolo naše mydielko nielen voňavé, 
ale aj príjemné pre pokožku. Kurz 
je vhodný aj pre deti (do veku 10 
rokov so sprievodom). Cena: 10 eur
  24. – 28. augusta BAZÁRIK
Od utorka do soboty v našom reu-
se centre nájdete rozšírenú ponuku 
doplnkov a potrieb do domácnosti. 
Za symbolické príspevky na pod-
poru činnosti centra a občianskeho 
združenia SaUvedom si budete 
môcť vyberať napríklad zo šálok, 
pohárov či tanierov, bytového tex-
tilu, dekorácií, potrieb na varenie, 
šport či voľný čas, atď. Nepo-
trebné, ale stále funkčné a čisté 
predmety môžete do reuse centra 
i prinášať (max. 10). 
  30. augusta od 17.30 do 19.00 h
KURZ VÝROBY VOSKOVÝCH 
OBRÚSKOV
Naučíme sa vyrobiť voskový obrú-
sok, ktorý je skvelou náhradou 
jednorazovej potravinovej fólie. 
Obrúsok sa dá používať niekoľko 
rokov a je šetrný k prírode. Kurz je 
vhodný aj pre deti (do 10 rokov so 
sprievodom). Domov si odnesiete 
dva voňavé obrúsky. Cena 10 eur.
  31. augusta od11.00 do 17.00 h 
SWAP RASTLINIEK A PESTOVA-
TEĽSKÝCH POTRIEB
Ak máte doma rastlinky nazvyš 
a radi by ste ich niekomu poda-
rovali, prineste ich na náš swap 
a vyberte si z rastliniek, ktoré pri-
niesol niekto iný. Priniesť môžete 
aj nepotrebné črepníky a rôzne iné 
pestovateľské potreby.

  1. 8. / 13.30 Krúdovci: Nový vek
15.30 Chlpáčikovia
17.30 Expedícia: Džungľa
19.30 Snúbenec, alebo milenec?
  2. 8. / 16.00 Mrazivá pasca
18.00 Voyagers Vesmírna misia
20.00 Slečna beštia
  3. 8./ 16.00 Snúbenec, alebo 
milenec?
18.00 Expedícia: Džungľa
20.00 Mrazivá pasca
  4. 8. / 16.00 Expedícia: Džungľa
18.00 Mrazivá pasca
20.00 Snúbenec, alebo milenec?

Kino Hviezda

Baterkáreň
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  5. 8. / 16.00 Malý Yeti 2
18.00 Známi neznámi
20.00 Snúbenec, alebo milenec?
  6. 8. / 16.00 Známi neznámi
18.00 Smečka
20.00 Bože, ty si hajzel
  7. 8. / 15.30 Malý Yeti 2
17.30 Snúbenec, alebo milenec?
19.30 Známi neznámi
  8. 8. / 13.30 Malý Yeti 2
15.30 Malý Yeti 2
17.30 Známi neznámi
19.30 Snúbenec, alebo milenec?
  9. 8. / 16.00 Smečka
18.00 Známi neznámi
20.00 Silné reči
  10. 8. / 16.00 Známi neznámi
18.00 Snúbenec, alebo milenec?
20.00 Bože, ty si hajzel
  11. 8./ 16.00 Smečka
18.00 Bože, ty si hajzel
20.00 Známi neznámi
  12. 8. / 16.00 Respekt
18.00 Smečka
20.00 Free Guy
  13. 8./ 16.00 Yakari
18.00 Respekt
20.00 Free Guy
  14. 8. / 15.30 Yakari
17.30 Rešpekt
19.30 The Suicide Squad: 
Samovražedná misia
  15. 8. / 13.30 Yakari
15.30 Yakari
17.30 Smečka
19.30 Free Guy
  16. 8. / 16.00 Známi neznámi
18.00 Free Guy
20.00 The Suicide Squad: 
Samovražedná misia
  17. 8. / 16.00 Snúbenec, alebo 
milenec?
18.00 The Suicide Squad: 
Samovražedná misia
20.20 Free Guy
  18. 8. / 16.00 Yakari
18.00 Známi neznámi
20.00 The Suicide Squad: 
Samovražedná misia
  19. 8./ 16.00 Labková patrola vo 
filme
18.00 Denník moderného fotra
20.00 Výbušný kokteil
  20. 8. / 16.00 Denník 
moderného fotra
18.00  Známi neznámi
20.00 Temný dom

  21. 8. / 15.30 Labková patrola 
vo filme
17.30 Denník moderného fotra
19.30 Muž v temnote 2
  22. 8. / 13.30 Labková patrola 
vo filme
15.30 Labková patrola vo filme
17.30 Snúbenec, alebo milenec?
19.30 Výbušný kokteil
  23. 8. / 16.00 Snúbenec, alebo 
milenec?
18.00 Muž v temnote 2
20.00 Výbušný kokteil
  24. 8./ 16.00 Temný dom
18.00 Denník moderného fotra
20.00 Muž v temnote 2
  25. 8. / 16.00 Labková patrola 
vo filme
18.00 Známi neznámi
20.00 Denník moderného fotra
  26. 8.  / 16.00 Dračia 
krajina
18.00 Prvok, Šampón, Tečka 
a Karel
20.00 Candyman
  27. 8. / 16.00 Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel
18.00 Martin a tajomstvo lesa
20.00 Reminiscence
  28. 8./ 15.30 Dračia krajina
17.30 Reminiscence
19.30 Prvok, Šampón, Tečka 
a Karel
  29. 8. / 13.30 Dračia krajina
15.30 Martin a tajomstvo lesa
17.30 Candyman
19.30 Reminiscence
  30. 8. / 16.00 Martin 
a tajomstvo lesa
18.00 Prvok, Šampón, Tečka 
a Karel
20.00 Candyman
  31. 8. / 16.00 Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel
18.00 Martin a tajomstvo lesa
20.00 Reminiscence
  1. 9. / 16.00 Reminiscence
18.00 Prvok, Šampón, Tečka 
a Karel
20.00 Candyman

1. 8. / 21.15 Utekajme, už ide
2. 8. / 21.15 Snúbenec alebo 
milenec?
3. 8. / 21.15 Chlpáčikovia

4. 8. / 21.15 Snúbenec alebo 
milenec?
5. 8. / 21.15 Známi neznámi
6. 8. / Nepremietame
7. 8. / Nepremietame
8. 8. / 21.15 Malý Yeti 2
9. 8. / 21.15 Bože, ty si hajzel 
10. 8. / 21.15 Známi neznámi
11. 8. / 21.15 Malý Yeti 2
12. 8. / Nepremietame
13. 8. / Nepremietame
14. 8. / Nepremietame
15. 8. / Nepremietame
16. 8. / Nepremietame
17. 8. / Nepremietame
18. 8. / 21.00 Respect
19. 8. / 21.00 Denník moderného 
fotra
20. 8. / Nepremietame
21. 8. / 21.00 Temný dom
22. 8. / Labková patrola vo filme
23. 8. / 21.00 Výbušný kokteil
24. 8. / Nepremietame
25. 8. / 21.00 Denník moderného 
fotra
26. 8. / 21.00 Denník moderného 
fotra
27. 8. / Nepremietame
28. 8. / Nepremietame
29. 8. / 21.00 Candyman
30. 8. / 21.00 Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel
31. 8. / 21.00 Martin a tajomstvo 
lesa
1. 9. / 21.00 Prvok, Šampón, Tečka 
a Karel

Novodobá tradícia nadväzujúca na 
slávu voľakedajšieho trnavského 
vinárstva a vinohradníctva, ktorú 
pamätajú mnohé historické pivnice 
v našom meste. Na 18. ročník 
podujatia vás pozývajú Vincech 
– Trnavský spolok priateľov vína 
a Mesto Trnava
 
  4. septembra 
od 13.00 do 21.00 h
Radničná piváreň, Hlavná ulica 1
Vincech, Hlavná 5
Trnavská arcidiecézna charita, 
Hlavná ulica 43
Historická veža Trnavského 
šermiarskeho cechu, Františkánska 
ulica 5
Galéria Jána Koniarka, vstup 

Deň vínnych pivníc

Mestský amfiteáter
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z Františkánskej ulice
Cafe bar Amnesia, Štefánikova 
ulica 25
Zelený kríček, Štefánikova ulica 24
Bambi Cafee Bar, Štefánikova ulica 33
Štátny archív v Trnave, Štefániková 
ulica 7
Reštaurácia Aura, Štefánikova ulica 
28
Nádvorie – priestor súčasnej 
kultúry, Trojičné námestie 
History café a pivnica History, 
Trojičné námestie
Private lounge, Pekárska ulica 18
City Burger, Pekárska 14
Reštaurácia Relax, Rybníková 10
U pátra Tekela, Michalská 5
Dom hudby, Ulica Mikuláša 
Schneidera Trnavského 5
Kapitulská 21 – súkromný dom
Hotel London, Kapitulská ulica 7
Michalská 6 – súkromný dom 
Západoslovenské múzeum, 
Múzejné námestie 3
Amfik Café – Amfiteáter, 
Halenárska ulica 20

Podujatie pod záštitou predsedu 
Trnavského samosprávneho kraja 
Jozefa Viskupiča

vincech.tt@gmail.com, tel. č.: +421 
904 852 020

  VÝBER Z TVORBY – výstava 
výtvarných diel piešťanských 
výtvarníkov Alojza Majerníka 
a Rudolfa Rypáka do 31. augusta 
v Dome hudby M. Sch. Trnavského 
KreaTiviTa 2021
  VÝBER Z TVORBY – výstava 
výtvarných diel Jaroslava Áča do 
31. augusta v sídle Trnavského 
samosprávneho kraja 
KreaTiviTa 2021
  VÝBER Z TVORBY 
Autorská výstava výtvarných diel 
Jána Benu od 3. augusta do 2. 
novembra v sídle Trnavského 
samosprávneho kraja
KreaTiviTa 2021
  6. – 10. augusta v Červeníku
ČERVENÍK 2021
55. ročník folklórneho festivalu 
  7. augusta o 14.00 h 
v Červeníku, Art pódium pri 

Zvonici 
MALÍ REMESELNÍCI
Detské tvorivé dielne zamerané na 
tradičné remeslo
  11. augusta o 19.00 h na 
nádvorí Domu hudby Mikuláša 
Schneidera – Trnavského
ROBO OPATOVSKÝ a FOR YOU
  21. augusta o 17.00 h 
v Špačinciach
SPIEVAJTE SI S NAMI 
Popoludnie ľudového spevu 
a folklóru na Špačinskom jarmoku 
  27. augusta o 10.00 h pri 
Pamätníku SNP v Trnave
77. VÝROČIE SNP
Pietna spomienka – krajské oslavy 
SNP

  1. augusta o 17.00 h 
pred mestskou vežou
SOCHY NIE SÚ NEMÉ
Spolu s prvým mestským kurá-
torom na Slovensku Adriánom 
Kobetičom sa započúvame do 
príbehov trnavských sôch z drama-
tického 20. storočia poznačeného 
štyrmi politickými režimami a ich 
autorov Jána Koniarka, Ladislava 
Snopeka, Vladimíra Farára, Fran-
tiška Draškoviča, Rudolfa Uhera, 
Rudolfa Hornáka a J. Touška. Naša 
potulka v čase a centre mesta sa 
začne v roku 1924 a povedie až do 
roku 1989. Mimochodom, vedeli 
ste, že pri príležitosti osláv 750. 
výročia udelenia výsad slobodného 
kráľovského mesta Trnave mala 
byť na Trojičnom námestí odhale-
ná monštruózna socha Klementa 
Gottwalda? 
  8. augusta o 17.00 h 
na železničnej stanici, 
nástupište 4
DO BRATISLAVY 
LEN ZA TRI HODINY
Marek Engler nás zavedie do roku 
1846, keď sa 1. júna v Trnave s veľ-
kou slávou otvárala prvá trať kon-
skej železnice na Slovensku. Pri-
niesla úžasný pokrok, cesta z Tr-
navy do Bratislavy trvala „koňkou“ 
len tri hodiny. Pri príležitosti 175. 
výročia tejto udalosti sa potúlame 
v jej histórii, prezrieme si pamätník 
železničnej dopravy a možno sa 

dozvieme aj to, čo mal s výstavbou 
konskej železnice spoločné barón 
Rotschild.
  15. augusta o 17.00 h 
pred mestskou vežou
STOROČÍM ŽIVOTA 
NA ŠTEFÁNIKOVEJ 
nás prevedie Simona Jurčová. Za-
stavíme sa na miestach, kde sa 
dialo niečo zaujímavé, kam ľudia 
radi chodili alebo tam žila či pra-
covala známa osobnosť. Dozvieme 
sa viac o cukrárni a kaviarni pri 
námestí, o sakrálnom komplexe, 
ktorý tvorí spolu s mestskou vežou 
dominantu ulice, o obchodoch, 
ktoré tam boli, ale aj o krčmách 
a krčmároch, ktorých bolo v his-
tórii Štefánikovej ulice hojne. Bolo 
tam aj prosperujúce kino, dva 
fotoateliéry, nábytkársky podnik, 
pravoslávna kaplnka, lekáreň, ško-
la a niekoľko známych obchodov 
s tradíciou. Zájdeme až do 19. 
storočia, zaspomíname si na 20. 
storočie, nevynecháme ani tradíciu 
zastávok dedinských autobusov 
pri Zelenom kríčku a dotkneme 
sa aj súčasnosti, keď mesto chce 
Štefánikovu zrekonštruovať, vrátiť 
ju chodcom a ulici opäť vrátiť život 
s príjemnými miestami, na ktoré 
budú Trnavčania aj po mnohých 
rokoch radi spomínať.  
  22. augusta o 17.00 h 
pred mestskou vežou
PRE BOŽIU SLÁVU A POVZNE-
SENIE NÁBOŽENSTVA 
S Erikou Juríkovou sa vyberieme na 
literárno-historickú potulku Trna-
vou po stopách arcibiskupa Petra 
Pázmaňa, ktorý zanechal v meste 
nezmazateľnú stopu v podobe „út-
lej univerzitôčky“, ale aj idey Trna-
vy ako centra vzdelanosti a kultúry, 
ktorá pretrváva až dodnes. 
  29. augusta o 17.00 h 
pred nemocnicou
PRÍBEH BUDOV TRNAVSKEJ 
NEMOCNICE
O architektúre jej objektov od za-
loženia nemocnice v roku 1824 
Leopoldom Pálffym, prvých ope-
račných sálach a ďalších zaují-
mavostiach nemocničného areálu 
nám porozpráva Miroslav Beňák.
  5. septembra o 16.30 h 
pred mestskou vežou 

Trnavské osvetové stredisko

Potulky malým Rímom

58 Novinky z radnice

pozvánky



58 Novinky z radnice august/september 2021 59

TRNAVSKÉ POHROMY
Zdá sa vám občas, že pohrôm už 
máme vyše hlavy? Práve preto by sme 
sa mali vybrať s Emíliou Valachovi-
čovou na potulku do čias najväčších 
pohrôm v histórii nášho mesta. Do-
zvieme sa, čo sužovalo Trnavčanov 
v minulosti, aké choroby ich kosili, 
o spôsoboch ich liečenia, aj o iných 
nešťastiach, ktoré postihli Trnavu. Za-
meriame sa tiež na význam hygieny, 
a po návrate do súčasnosti pozna-
čenej pandémiou si možno s úľavou 
uvedomíme, že sme na tom lepšie 
ako naši predkovia, a proti chorobám 
máme mocné zbrane.
  12. septembra o 16.30 h 
pred mestskou vežou
SVÄTEC JÁN NEPOMUCKÝ 
a jeho sochy v Trnave
KOSTOL SV. JOZEFA a rád pavlínov
Sprevádzajú Peter Wagner a Ferdi-
nand Mak
  19. septembra o 16.30 h 
pred mestskou vežou
AKO SA STAŤ SVÄTCOM
nám na ceste do stredoveku pre-
zradí Adrián Kobetič. Spolu s ním 
si pozrieme ich gotické maľby 
v podveží Baziliky sv. Mikuláša 
a dozvieme sa, prečo boli svätci 
pre stredovekého človeka a mesto 
veľmi dôležití. Z tohto pohľadu bu-
deme vnímať aj sochy na Námestí 
sv. Mikuláša a výzdobu okolitých 
domov. Cestou cez Hviezdoslavo-
vu ulicu na Trojičné námestie sa 
zoznámime so svätými patrónmi 
jednotlivých budov, na Trojičnom 
námestí si povieme viac o Súsoší 
Svätej Trojice a ochrancoch pred 
morom, požiarmi či chorobami. 
Neobídeme ani patrónov kostolov 
v okolí a potulku ukončíme v gotic-
kom Kostole sv. Heleny.
  26. septembra o 16.30 h 
pred mestskou vežou
V PANÓNII JE SLÁVNE A SLO-
BODNÉ KRÁĽOVSKÉ MESTO
Spomienka na humanistu Jána 
Sambuca pri príležitosti 490. vý-
ročia jeho narodenia. Kde žil tento 
básnik, lekár, numizmatik, zberateľ 
a vzdelanec? Kto ho vzdelával, 
prečo odišiel, ale predsa zostal na-
vždy v spojení s Trnavčanmi? Na to 
budeme hľadať odpovede s Erikou 
Juríkovou.

  25. septembra o 20.00 h 
v divadelnom štúdiu DISK
Blaho Uhlár a kolektív DISK: 
NOVÝ PRIESTOR
Repríza najnovšej autorskej 
inscenácie súboru so siedmimi 
hercami
Réžia: Blaho Uhlár
Hrajú: Monika Babicová, Daniel 
Duban, Zuzana Jankowská, Braňo 
Mosný, Veronika Ostatníková,vJano 
Rampák a Peter Tilajčík
Tvorbu inscenácie podporili: Mesto 
Trnava, Trnavský samosprávny kraj 
a PwC Nadačný fond v Nadácii 
Pontis
Vstupné 5 eur, seniori, ZŤP a 
študenti 3 eurá
Predpredaj: TIC Trnava (mestská 
veža), tel. 033/32 36 440, 
rezervácie na 0905 930 923

Folklórny festival

  13. augusta o 20.00 
v mestskom amfiteátri
LÚČNICA 
Z tvorby prof. Štefana Nosáľa
Cena vstupenky: 15 eur 
  14. augusta v mestskom 
amfiteátri 
10.00 h NA MALOM TRHU
Predvádzanie výroby a predaj ľu-
dovoumeleckých výrobkov
14.00 h KINDRŠÚLA
Dielne so Zlatou priadkou 
a folklórna školička
15.00 h PREDVÁDZAČKA
Výšifkársky spolek z Cífera a jeho 
hostia
16.00 h ŠKOLA TANCA s Trnafča-
nom
16.30 h Divadlo zo šuflíka: JANKO 
A MARIENKA 
17.30 h ČO SA V SVETE DEJE
Detské folklórne súbory Trnavček 
a Drienka, kapela Sirka Cuvée En-
semble 
18.30 h POĽANA, POĽANA
folklórny súbor Poľana
19.30 h SVETOM MOJE SVETOM
folklórny súbor Rovňan
20.30 h ČO MÁME TO VÁM DÁME

univerzitný folklórny súbor Trnafčan
  15. augusta o 20.30 h 
Radošinské naivné divadlo
PÁN STROM 
Cena vstupenky: 20 eur
Predpredaj vstupeniek v sieti Tic-
ketportál a Trnava tourism, alebo 
pred predstavením v amfiteátri
www.trnavskabrana.sk
facebook.com/trnavskabrana

26. ročník 
medzinárodného festivalu
v Bazilike sv. Mikuláša
  nedeľa 1.8. 20.00 h
ALBERTO MELGRATI, hoboj /IT
GIULIO MERCATI, organ /IT
  nedeľa 8.8. 20.00 h
PRZEMYSLAW KAPITULA, organ /PL
  nedeľa 15.8. 20.00 h
JANA PASTORKOVÁ, spev /SK
MÁRIO SEDLÁR, organ /CZ – SK
  nedeľa 22.8. 20.00 h
MILOŠ VALENT, husle /SK
STANISLAV ŠURIN, organ /SK
JÁN VLADIMÍR MICHALKO, organ/SK
  piatok 29. 8. 20.00 h
PAOLO BOUGEAT, organ /IT
Cirkevno-hudobný spolok pri 
Bazilike sv. Mikuláša /SK
DANIELE RUZZIER, dirigent /IT – SK

Predaj vstupeniek 30 minút 
pred koncertom na mieste

BEZPEČNE A ZDRAVO 
UDRŽATEĽNOU DOPRAVOU

V súlade s touto témou sa budú 
od 16. do 22. septembra uskutoč-
ňovať v Trnave a v samosprávach 
na celom Slovensku aktivity so 
zameraním na duševné a fyzické 
zdravie, bezpečnosť a reakciu na 
COVID-19. Program aktivít v ča-
se uzávierky tohto vydania ešte 
nebol uzavretý. Podrobné infor-
mácie o programe ETM v Trnave 
prinesieme na webstránke mesta 
a facebookových stránkach Mesta 
Trnavy a Zdravého mesta 

Disk

Trnavská brána

Trnavské organové dni

Európsky 
týždeň mobility
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LETO NA KORZE
Hlavná ulica a nádvorie radnice

1. 8. / 18.00 h Kyselí Krastafci: 
SHOW DRSŇOŠOU
najdrsnejšia show pre deti na svete
4. 8. / 18.00 h Divadlo Žihadlo: 
DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ 
6. 8. / 18.00 h Divadlo Agapé: KA-
PITÁN KOTVIČKA 
7. 8. / 21.00 h DOROTA NVOTOVÁ 
8. 8. / 18.00 h Show DeTom: BUBLI 
RYBAČKA 
bublinovo-divadelná show pre 
deti/
11. 8. / 18.00 h Theatre Fortissimo: 
KRÁĽ ŠAŠO 
13. 8. / 18.00 h Divadlo ZkuFra-
Von: PINOCCHIO 
15. 8. / 18.00 h Show DeTom: CIR-
KUSOVÉ TRAMPOTY 
18. 8. / 18.00 h Divadlo na Hojdač-
ke: POSLEDNÝ DINOSAURUS 
20. 8. / 18.00 h Divadlo Concordia: 
HUNCÚT GAŠPAR 
21. 8. / 21.00 h KATARZIA 
22. 8. / 18.00 h Divadlo Piki: PAS-
KUDÁRIUM
25. 8. / 18.00 h Teater Komika: 
SILÁK MAX A JEHO SHOW 
27. 8. / 18.00 h Divadlo Agapé: 
MALÁ LYŽIČKA Z BANSKEJ ŠTIAV-
NICE 
29. 8. / 18.00 h Kyselí Krastafci: 
KAUKLIAR HĽADÁ ŽENU
láskyplná show pre deti

KONCERTY DYCHOVÝCH
HUDIEB
Nedele v mestskom amfiteátri
1. 8. / 17.00 h MODRANČANKA
8. 8. / 17.00 h HRADIŠŤANKA
22. 8. / 17.00 h ŠÚROVANKA
29. 8. / 17.00 h DRAHOVČANKA

  13. augusta o 20.00 h 
v mestskom amfiteátri
UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA

Z tvorby prof. Štefana Nosáľa
Vstupné: 15 eur, predaj v sieti Tic-
ketportal, Trnava Tourism – mest-
ská veža a na mieste
  15. augusta o 20.30 h 
v mestskom amfiteátri

Radošinské naivné divadlo
PÁN STROM
Vstupné: 20 eur, predaj v sieti Tic-
ketportal, Trnava Tourism – mest-
ská veža a na mieste
  28. augusta o 21.00 h 
v Parku Bela IV.
KINO POD HVIEZDAMI
Raj na zemi (réžia Jaroslav Vojtek, 
2019, 78 min)
Diskusia: Jaroslav Vojtek a Andrej 
Bán
Mestský amfiteáter
  5. septembra od 12.00 
do 18.00 h v Kamennom mlyne
TRNAVSKÝ PIKNIK
Ďalšie pokračovanie obľúbeného 
podujatia v príjemnom prostredí 
kúpaliska. Na pikniku vystúpia 
Nina Rosa, Mária Valentová a ďalší
  10. septembra o 20.30 h 
v mestskom amfiteátri
ROZLÚČKA S LETOM
Hudba z Marsu
Richard Müller
Vstupné: 12 eur, predaj vstupeniek 
v sieti Ticketportal a na mieste
  11. septembra od 10.00 do 
22.00 h, 
12. septembra od 10.00 do 19.00 h 
v Sade Antona Bernoláka
STREDOVEK POD HRADBAMI
Organizátor podujatí si vyhradzuje 
právo na zmenu programu. Pre vstup 
na podujatia je potrebné dodržiavať 
aktuálne nariadenia úradu verejného 
zdravotníctva.
Všetky aktuálne informácie nájdete na 
sociálnych sieťach Zaži v Trnave a webe 
kultura.trnava.sk

3. – 5. septembra sa na radnici 
uskutoční druhý ročník nevšedné-
ho podujatia pre včelárov, pria-
teľov včiel a milovníkov prírody 
a sladkého medu. V čase uzávierky 
tohto vydania sa uskutočňovali prí-
pravy bohatého programu, o ktorom 
prinesieme informácie na webstrán-
ke a facebookovom profile Mesta 
Trnavy............................................... 
Organizátori: Trnavská organizácia 
Slovenského zväzu včelárov a Mesto 
Trnava

Dedičstvo pre všetkých

  2. – 28. septembra o 17.00 h 
v Štátnom archíve 
na Štefánikovej 7
O TRNAVE POD VEŽOU
Cyklus prednášok odkrýva laickej 
verejnosti menej známe, ale pozo-
ruhodné udalosti a témy z histórie 
Trnavy.

  2. 9. Od theriaku po roh jed-
norožca. Zázračný sortiment ra-
nonovovekých trnavských lekární
PhDr. Radoslav Ragač, PhD.

  6. 9. Pavol Holý z Hradnej
doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

  7. 9. Kam aj kráľ musí chodiť 
pešo, alebo architektonicko-histo-
rický vývoj umiestnenia splacho-
vacej toalety v štruktúre obydlí v 
1. polovici 20. storočia v Trnave a 
širšom okolí
Mgr. Ján Melich

  14. 9. Reflexia príslovia učeň 
– mučeň v archívnych dokumen-
toch
PhDr. Romana Luchavová

  21. 9. Naše poslanie – pomoc 
blížnemu. Z histórie trnavských 
hasičov – samaritánov
PhDr. Júlia Ragačová

  22. 9. Spôsoby získania 
šľachtických titulov v Uhorsku 
a uhorské šľachtické právo
Denis Pongrácz

  28. 9. Ako v Trnave v roku 
1873 odzvonilo na nočný pokoj
Mgr. Katarína Boledovičová, PhD.

POTULKY MALÝM RÍMOM

  5. septembra o 16.30 h 
pred mestskou vežou
TRNAVSKÉ POHROMY
Sprevádza Emília Valachovičová

Zaži v Trnave

TrnavskÝ včelársky festival

Dni európskeho 
kultúrneho dedičstva

pozvánky
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  12. septembra o 16.30 h 
pred mestskou vežou
SVÄTEC JÁN NEPOMUCKÝ 
A JEHO SOCHY V TRNAVE
KOSTOL SV. JOZEFA A RÁD 
PAVLÍNOV
Sprevádzajú Peter Wagner a Ferdi-
nand Mak

  19. septembra o 16.30 h 
pred mestskou vežou
AKO SA STAŤ SVÄTCOM
Sprevádza Adrián Kobetič

  26. septembra o 16.30 h 
pred mestskou vežou
V PANÓNII JE SLÁVNE A SLO-
BODNÉ KRÁĽOVSKÉ MESTO
Sprevádza Erika Juríková

  4. septembra o 13.00 h v Do-
me hudby M. Sch. Trnavského
FESTIVAL MALÝCH 
DYCHOVÝCH TELIES

  4. septembra o 15.00 h 
v Štátnom archíve 
na Štefánikovej 7
KRÁĽOVSKÝ HUDOBNÝ NÁ-
STROJ V SLOBODNOM KRÁ-
ĽOVSKOM MESTE
Komentovaná prehliadka výstavy 
k 25. výročiu Trnavských organo-
vých dní, k dejinám organu a chrá-
movej hudby v Trnave 
Sprevádza PhDr. Júlia Ragačová

  8. septembra o 16.30 h 
v refektári františkánskeho 
kláštora na Františkánskej 1
ATLAS OSOBNÝCH PEČATÍ I.
Prezentácia knihy Denisa 
Pongrácza o osobných pečatiach 
trnavských mešťanov a šľachticov. 
Moderuje Pavol Tomašovič. Hu-
dobný sprievod pod vedením Má-
rie Smažákovej

  9. septembra o 17.00 h 
v záhrade Knižnice 
Juraja Fándlyho 
POSLEDNÁ K.& K. BARÓNKA
Nielen o písaní, ale aj o slovenskej 
histórii s prozaikom, básnikom, 
dramatikom, scenáristom a textá-
rom Silvestrom Lavríkom sa bude 
rozprávať Jozef Dado Nagy. Podu-
jatie v rámci cyklu Súčasná sloven-
ská literatúra

   10. septembra o 18.00 h 
v záhrade Knižnice 
Juraja Fándlyho
BEATNICI AND THE BREAKERS
Prezentácia nového koncertného 
CD Still Alive trnavskej kapely The 
Breakers

  13. septembra o 16.30 h 
v Štátnom archíve 
na Štefánikovej 7
KÝM ICH SMRŤ NEROZDELILA...
Július Nagy – život a dielo výni-
močného (nielen) organistu 
Prednáša Mgr. Barbora Kollárová

  17.30 h KRÁĽOVSKÝ 
HUDOBNÝ NÁSTROJ 
V SLOBODNOM KRÁĽOVSKOM 
MESTE
Komentovaná prehliadka výstavy 
k 25. výročiu Trnavských organo-
vých dní, k dejinám organu a chrá-
movej hudby v Trnave 
Sprevádza Mgr. Ján Melich

  15. septembra o 19.30 h 
v Kostole sv. Jakuba 
DEDIČSTVO PRE VŠETKÝCH
Koncert ku Dňom európskeho 
kultúrneho dedičstva 2021
Spevácky zbor Voci Allegre a spe-
vácky zbor Tirnavia

  16. septembra o 17.00 h 
na radnici  
DEDIČSTVO PRE VŠETKÝCH 
– TECHNICKÉ PAMIATKY 
TRNAVY VČERA, DNES 
A ZAJTRA
Seminár

  23. septembra o 17.00 h 
v čitárni Knižnice 
Juraja Fándlyho
VEČNÝ POCIT NEDELE
Pokračovanie cyklu stretnutí Trnav-
ská poetika. Hostka Miroslava Ábe-
lová. Hudba a spev: Family Friend. 
Moderátori Pavol Tomašovič a Šte-
fan Kuzma

  29. septembra o 18.00 h 
v koncertnej sále Západosloven-
ského múzea 
MEDZI SYMBOLOM A ORNA-
MENTOM V ĽUDOVOM UMENÍ
Prednáška Oľgy Danglovej, CSc. 

  30. septembra o 16.30 h 
v elokovanom pracovisku 
Spojenej školy, Haulíkova 1
ZAČIATKY PREDŠKOLSKEJ 
VÝCHOVY V TRNAVE
Prednáška spojená s ukážkou ori-
ginálnych archívnych dokumentov 
a prehliadkou poslednej budovy 
detskej opatrovne na Haulíkovej 
ulici Prednášajúci: Mgr. Tatiana 
Uhríková, Ing. Slavomír Dzvonik, 
PhDr. Júlia Ragačová

DNI TVORENÝCH DVERÍ 
V KNIŽNICI JURAJA 
FÁNDLYHO 
7. a 21. septembra o 16.00 – 17.00 h
14. a 28. septembra o 10.00 – 11.00 h
V čitárni bude pre záujemcov pri-
pravená prezentácia o architektovi 
a staviteľovi budovy: Michal Milan 
Harminc, architekt dvoch storočí 

PODVEČERY U OLÁHA 
v Múzeu knižnej kultúry, bývalom 
Oláhovom seminári na Nám. sv. 
Mikuláša 10, sprievodné podujatie 
k výstave Slováci, píšte po slo-
vensky, zamerané na diela známe 
z národného obrodenia.
  8. septembra: Štúrovská 
generácia, národní buditelia 
a hymnická poézia
  22. septembra: Horor v slo-
venskej literatúre. Ukážky vše-
strannosti jazyka slovenského 
Výstavy:
  Do 15. septembra v Štátnom 
archíve v Trnave na Štefánikovej 7
KRÁĽOVSKÝ HUDOBNÝ NÁ-
STROJ V SLOBODNOM KRÁ-
ĽOVSKOM MESTE
Výstava k 25. výročiu Trnavských 
organových dní, k dejinám organu 
a chrámovej hudby v Trnave

  Do 30.10. v Trnavskom osve-
tovom stredisku – Dome hudby 
M. Schneidera Trnavského
JÁN LUKAČOVIČ A RUDOLF 
RYPÁK – výber z tvorby

Organizátori: Mesto Trnava, Štátny 
archív v Trnave, Knižnica Juraja 
Fándlyho, Rehoľa menších bratov 
františkánov, Trnavské osvetové 
stredisko, Západoslovenské mú-
zeum, Bachova spoločnosť na 
Slovensku
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VSTUP ZADARMO
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