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editorial

Pavol Tomašovič

Nestratiť pevnú pôdu pod nohami

Horúce dni, sucho a teploty nad tridsať stupňov Celzia sa v našom 
regióne v posledných rokoch udomácňujú už počas júna. 

Vždy ma fascinovala prax v južných krajinách, kde pravidelne 
poobede v takomto období stíchne ruch a nastane siesta. 

Ide o jeden z mála zachovaných zvykov, 
kedy človek celkom nepodľahol honbe za ziskom a prirodzene reaguje 

na aktuálne podmienky svojho životného prostredia. 
V našom uponáhľanom svete, kde nič nestíhame, 

no chceme mať všetko, je leto a čas dovoleniek príležitosťou 
zastaviť sa a započúvať sa do diania okolo nás i v nás. 

Nie do mediálne sprostredkovaného diania, 
ale do prostredia reálne vytváraného vzťahmi. 

Vypnúť prepojenia, mobily, internet a sociálne siete 
a zapnúť spojenie so sebou, prírodou i s tými, ktorí sa 

nachádzajú v našej bezprostrednej blízkosti. Vpustiť ticho, od ktorého 
často utekáme. Vychutnať si chvíľu života v tieni stromov, 

krúživý let vtákov či poryvy stebiel trávy v nepatrnom vánku. 
Zažiť okamih, v ktorom nenachádzame správne slová na vyjadrenie 
prežívaného. Porozumieť, že slová a jazyk sú iba odkazom k tomu, 

čo nás presahuje a čoho sme súčasťou.  Potrebujeme to najmä 
v dobe, keď sme v bežnom prežívaní zaplavení obrazmi, informáciami 

a slovami, ktoré sú čoraz viac negatívne či zamerané proti niekomu. 
Účelovými vyjadreniami, cielenými správami či prezentáciami. Jazyk, 
ktorým hovoríme, sa stal pre nás samozrejmosťou. V množstve slov 

sme vytlačili na okraj neurčitý pocit, ktorý nás sprevádza, keď chceme 
niečo dôležité povedať, no v preplnenom priestore nenachádzame 

spôsob a správne slová. Vzniká tak prirodzené napätie 
medzi prvotným dotykom reality, jazykom a možnosťou 

komunikácie. V strachu, že zostaneme nepovšimnutí, sa snažíme 
reagovať, stále rozprávať, prezentovať sa na sieťach a byť vždy 

na príjme. Čím väčšia je rýchlosť a množstvo podnetov, 
tým hlbšia trhlina vzniká medzi myslením a rozprávaním. 

Myslenie na rozdiel od reči a možností jej šírenia 
predpokladá čas inšpirácie, hľadanie kontinuity i rozporov, 

väzieb i súvislostí. Predpokladá odstup a ticho. 
Leto je pre nás príležitosťou nájsť si na vnútorné stíšenie čas. 

Čas na reálny dotyk s vlastnou dušou, prírodou i priateľmi. 
Vďaka tomu môžeme po návrate z územia vlastného bytia 

a po vstupe do režimu mediálneho rozprávania opäť získať pevný 
bod pre hľadanie širšieho porozumenia. Ide o premýšľanie, ktoré si je 

vedomé, že i samotným rozprávaním a prezentovaním nám istá časť 
reality uniká. Toto vedomie umožňuje udržať pevnú pôdu pre vlastné 

myslenie napriek tekutým informačným pieskom 
a horúcim šokujúcim správam. 

Je ľahké podľahnúť mágii slov a obrazov, 
no je oveľa krajšie pocítiť dotyk sveta cez jeho krehkosť v nás. 
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Našlo sa miesto na ďalšiu zeleň v srdci mesta: 
Pri synagóge a Stephaneu bude nový park

(eu)

Desaťročia zaužívané tristné kon-
štatovanie, že Trnava síce potre-
buje viac zelene, ale vzhľadom 
na zastavanosť nie je v meste na 
ďalší park miesto, už dnes neplatí. 
Priamo v historickom centre mesta 
chce mestská samospráva vytvoriť 
ďalší atraktívny relaxačný priestor 
so zeleňou. Parčík má vzniknúť na 
pozemkoch pri Synagóge – Centre 
súčasného umenia, Stephaneu 
a Dome hudby Mikuláša Schnei-
dera Trnavského, ktoré boli dlhé 
roky pre Trnavčanov a návštevníkov 
mesta neprístupné. Jeho projekt 
vzíde z architektonickej súťa-
že, ktorú vyhlásilo Mesto Trnava 
v týchto dňoch. 
Ak bude súťaž úspešná, v mestskej 
pamiatkovej rezervácii vznikne už 
tretí parčík na miestach, ktoré boli 
pre Trnavčanov dlhé roky uzavreté, 
nevyužiteľné, alebo mali pôvodne 
slúžiť na iný účel. „Mesto Trnava 
v súčasnosti obstaráva zmeny a do-
plnky Územného plánu centrálnej 
mestskej zóny. V súvislosti so stra-
tégiou adaptácie na dopady zmeny 
klímy sa snažíme zlepšovať pod-
mienky aj v historickom jadre mes-
ta, ktoré je v lete z dôvodu vysokej 
hustoty zástavby a najväčšej absen-
cie zelene najviac atakované horú-
čavami. Preto bol pred niekoľkými 
rokmi zrealizovaný Univerzitný 
parčík v priestore medzi Pekárskou 
a Hornopotočnou ulicou, ktorý mal 
byť pôvodne v zmysle územného 
plánu zastavaný. Táto snaha pokra-
čuje. Zrekonštruovali sme severný 
úsek hradieb medzi Jerichovou 
a Hornopotočnou a vybudovali tam 
Parčík Bela IV. Obdobne teraz chce-
me riešiť aj priestor pri synagóge na 
zrekonštruovanej Halenárskej ulici,“ 
povedal vedúci úseku urbanisticko-
-architektonickej koncepcie odboru 
územného rozvoja a koncepcií Peter 
Purdeš.  
Súťaž, pre ktorú vytvoril Peter 
Purdeš podmienky, je prvá svojho 
druhu v praxi trnavskej mestskej 

samosprávy. Zámerom nie je získať 
najnižšiu cenu, ale najvyššiu kvalitu 
projektu. Súťaž je preto rozdelená 
na dve kolá. V prvom kole, ktoré 
má uzávierku 31. júla 2019, pred-

ložia uchádzači svoje referencie. 
Traja najlepší postúpia do druhého 
kola, v ktorom do 23. septembra 
2019 vypracujú koncepčné štúdie 
vrátane cenovej ponuky. Autor naj-

Donedávna bol exkluzívny priestor pri severnom úseku mestského opevnenia schátraný 
a skrytý pred očami Trnavčanov, akoby ani neexistoval. A na ploche medzi Hornopotočnou 
a Pekárskou ulicou bol za sucha prašný a po daždi blatistý “tankodrom”, ktorý čakal už len 
na zastavanie. Mestská samospráva sa však rozhodla pre zeleň. Dnes sú tu parčíky, ktoré po-
zývajú okoloidúcich na príjemné posedenie, ponúkajú čarovné priehľady cez kvitnúce záhony, 
útočisko vtáctvu aj pohostenie pre včely a motýle.
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lepšej štúdie bude poverený vypra-
covaním projektovej dokumentácie 
a výkonom autorského dohľadu 
počas realizácie stavby.
Vlastníkmi pozemkov, na ktorých 
má parčík vzniknúť, sú Mesto Tr-
nava, Trnavský samosprávny kraj 
a rímsko-katolícka cirkev. Vypísaniu 
súťaže preto predchádzala vzájom-
ná dohoda o ich budúcom využití. 
„Ide o veľmi exponovaný priestor 
so špecifickým géniom loci. V bez-
prostrednej blízkosti sú národné 
kultúrne pamiatky Seminár sv. 
Štefana, synagóga status quo ante, 
Dom hudby Mikuláša Schneidera 
Trnavského, meštianske domy na 
Námestí sv. Mikuláša... Atmosféru 
miesta umocňuje výhľad na Ba-
ziliku sv. Mikuláša, ktorý je spolu 
s univerzitným komplexom asi tým 
najvzácnejším, čo v Trnave máme. 
Vzniká príležitosť, aby tu Mesto 
Trnava v spolupráci s Trnavským 
samosprávnym krajom a rímsko-
-katolíckou cirkvou vytvorilo exklu-
zívny multifunkčný priestor určený 
na oddych uprostred zelene,“ pove-
dal Peter Purdeš.
Park bude tvoriť predovšetkým 
vysoká zeleň doplnená popínavými 

rastlinami a trvalkovými záhonmi. 
Požiadavkou mesta je, aby budúci 
autor projektu počítal so stromami, 
ktoré budú v letných horúčavách 
poskytovať návštevníkom príjem-
ný tieň. Stromom majú pomôcť 
pri ochladzovaní ovzdušia vodné 
prvky a nemali by chýbať ani pitné 
fontánky. Samozrejmosťou je aj 
požiadavka, aby dažďová voda zo 
spevnených plôch parčíka neodte-
kala do kanalizácie, ale vsakovala 
do zelene. 
Parčík by mal slúžiť nielen na 
oddych, ale aj na usporadúvanie 
príležitostných kultúrnych podujatí 
ako napríklad výstavy umeleckých 
diel, koncerty vážnej hudby či pre-
mietanie filmov. 
Letné kultúrne podujatia by sa 
mohli opäť uskutočňovať aj na 
dvore domu hudby, ktorý pamätá 
napríklad na začiatky renomova-
ného festivalu Trnavský Jazzyk. 
Aby umelcov a publikum nevy-
hnal dážď, Trnavský samosprávny 
kraj tam chce umiestniť variabilné 
kryté pódium a uvažuje sa aj 
o obnovení činnosti kaviarne na 
prízemí západného krídla domu. 
Ožiť by malo aj Stephaneum. 

Rímsko-katolícka cirkev zvažuje 
možnosť vytvoriť v rámci rekon-
štrukcie tohto objektu na prvom 
poschodí arcidiecézne múzeum 
a na prízemí kaviarničku alebo 
čitáreň. Park bude z vonkajšej 
strany na Halenárskej a Haulí-
kovej ulici oplotený a v nočných 
hodinách uzamykaný.  
„Pripravovaná investícia je špecific-
ká tým, že na jej konečnej podobe 
budú participovať tri subjekty, čo 
nie je bežné. Preto bude potrebné 
pri výbere najvhodnejšieho návrhu 
akceptovať požiadavky všetkých 
zúčastnených. Dúfame, že sa táto 
spolupráca vydarí a že mesto Tr-
nava získa priamo vo svojom srdci 
ďalší veľmi atraktívny relaxačný 
priestor,“ dodal Peter Purdeš. 
Režijná odmena pre každého 
z troch účastníkov súťaže, ktorí 
postúpia do druhého kola a vypra-
cujú koncepčnú štúdiu, bude 1 500 
eur. Maximálna cena kompletného 
projektu a autorského dozoru na 
stavbe pre víťaza súťaže je sta-
novená na 23 500 eur bez DPH. 
Predpokladané investičné náklady 
na realizáciu stavby sú 300 000 eur 
bez DPH. 

(vm)

Trnavská samospráva vyhlásila súťaž 
návrhov na novú mestskú športovú halu
Mestská športová hala na Rybníkovej ulici je rozľahlý športový objekt, ktorý v sebe spája tri telocvične, 
posilňovňu a priestrannú hraciu plochu. Prenajímajú si ju rôzne športové kluby na hádzanú, karate, 
futbal, basketbal, gymnastiku či aerobik, konajú sa v nej aj športové a kultúrne podujatia. V súčasnej 
dobe však budova už nespĺňa aktuálne požiadavky na modernú športovú halu v 70-tisícovom meste 
s približne 120-tisícovým spádovým územím. Trnavská samospráva preto vyhlásila verejnú anonymnú 
urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na novú športovú halu.

Budúca podoba športovej haly má 
zodpovedať súčasnému kultúrno-
-spoločenskému významu športu 
v našom meste. Trnava v roku 
2020 ponesie titul Európske mesto 
športu a tejto oblasti venuje sa-
mospráva mimoriadnu pozornosť. 
Jej zámerom je vytvárať čo najlep-
šie podmienky na profesionálny, 
výkonnostný, amatérsky aj rekre-
ačný šport a posilňovať záujem 
obyvateľov oň. Nová, moderná 
športová hala je príležitosťou na 

zvýšenie atraktivity mesta i kraja 
a na rozvoj športu a kultúry v na-
šom regióne.
V súťaži sa vyžaduje komplexný 
návrh nového areálu s viacúčelo-
vou halou predovšetkým na há-
dzanú, basketbal, futsal, volejbal, 
florbal s normovanou výškou na 
medzinárodné zápasy, univerzál-
nu tréningovú plochu, univerzál-
nu telocvičňu na bojové športy 
a gymnastiku, posilňovne, rozcvi-
čovne, administratívu pre správ-

cu, šatne, hygienické zariadenia, 
skladové priestory atď. Hlavná 
hala musí byť využiteľná nielen na 
športové účely, ale aj celoročne na 
rôzne kultúrno-spoločenské akcie 
– koncerty, výstavy, prehliadky, 
veľtrhy, ktoré prilákajú obyvateľov 
celého kraja i okolitých regiónov.
Svoje miesto tu nájde aj VIP zóna, 
zázemie na televízne prenosy 
i poskytovanie občerstvenia, resp. 
bufet či bar. Súčasťou budovy 
budú menšie komerčne využiteľ-

udalosti
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né priestory funkčne súvisiace 
so športom, napr. posilňovňa, 
obchod so športovým tovarom 
a pod. Exteriér haly má slúžiť ako 
lezecká stena, strešná rovina bude 
využitá na zelenú strechu, uvažuje 
sa aj o umiestnení kolektorov.
Kapacita novej sály musí byť as-
poň taká ako v súčasnosti, t. j. 
minimálne 1 126 sediacich divá-
kov. Špecifickým problémom bude 
otázka parkovania pre návštevní-
kov, športovcov i zamestnancov 
objektu. Plošné podmienky rieše-
ného územia neumožňujú parko-
vať v okolí haly, preto sa očakáva 

návrh parkovacích miest v suteré-
ne budovy.
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické 
a právnické osoby, ktoré spĺňajú 
podmienky účasti podľa zverej-
nených súťažných podmienok. 
Za prvé tri miesta bude udelená 
finančná odmena vo výške 12 000 
eur, 8 000 eur a 4 000 eur. Súťažný 
návrh musí byť doručený najne-
skôr 8. októbra 2019 do 16.00 h 
na podateľňu Mestského úradu 
v Trnave. Výsledky budú zverej-
nené 11. októbra 2019, výstava 
súťažných návrhov sa uskutoční 
do troch mesiacov od vyhlásenia 

výsledkov. Kritériami na hodnotenie 
súťažných návrhov budú: komplex-
nosť urbanistického a architekto-
nického návrhu riešeného objektu 
vrátane väzieb na širšie okolie, 
kreativita architektonického riešenia, 
návrh funkčného využitia s dôrazom 
na realizovateľnosť, kvalita ideového 
riešenia, ekologické aspekty, eko-
nomická a priestorová efektívnosť 
návrhu.
Hodnotenie jednotlivých súťažných 
návrhov je anonymné, finálne po-
radie umiestnenia súťažných ná-
vrhov bude výsledkom hlasovania 
členov poroty. 

(vm)

Trnavská poliklinika nám slúži už dlhé roky, má však na to, aby sa stala lepšou. Týmito slovami sa 
začína dotazník, v ktorom budú môžu občania povedať, čo by chceli na mestskej poliklinike vylepšiť. 
Zozbierané dáta poslúžia ako podklad pre tímy odborníkov, ktorí budú v septembri hľadať konkrétne 
riešenia a odporúčania na tzv. hackathone. Ide o intenzívne 24-hodinové podujatie pod názvom Hecy-
kveci, pričom Trnava je prvým slovenským mestom, ktoré sa rozhodlo tento formát využiť. Na projekte 
spolupracuje už niekoľko mesiacov s občianskym združením Trnavský cech – platformou prepájajúcou 
kreatívcov, podnikavcov a aktívnych ľudí v Trnave.

„Trnava je známa tým, že sa nebo-
jíme skúšať nové veci. Hackathony 
zvyčajne organizujú technologické 
firmy a korporácie, ale aj pre sa-
mosprávu môžu priniesť cenné 
výstupy. Je to iný pohľad na to, ako 
veci riešiť, a bude veľmi zaujímavé 
sledovať, aké závery z tohto procesu 
vzídu,“ hovorí primátor Trnavy Peter 
Bročka. „Očakávame veľký záujem 
verejnosti, pretože svoju skúsenosť 
s návštevou trnavskej polikliniky má 
zrejme každý Trnavčan, nehovoriac 
o množstve ľudí z okolia.“
Dotazník, v ktorom môže verej-
nosť vyjadriť svoju spätnú väzbu, 
je k dispozícii online na adrese 
https://hecykveci.typeform.com/
to/KnbZVa . Okrem toho sa budú 
v budove polikliniky každú augus-
tovú stredu pohybovať anketári 
označení vizuálom Hecykveci. 
Záujemcovia s nimi môžu vyplniť 
dotazník priamo na mieste, odpo-
vede sú anonymné.
Prieskum verejnej mienky ako 
kvantitatívny výskum je jedným 

z krokov, ktoré vyvrcholia na jeseň 
na spomínanom hackathone. V zá-
vere októbra sa na ňom stretnú 
tímy expertov z rôznych oblastí 
– architekti, dizajnéri, marketéri 
i študenti – a dostanú 24 hodín na 
to, aby na základe pripravených 
podkladov prišli s čo najlepším 
riešením. Súťažné návrhy vyhod-
notí odborná porota, víťazný tím 
získa finančnú odmenu vo výške 
2 500 eur.
„Hackathon je inovačný formát, 
ktorý pomáha riešiť konkrétne 
výzvy s ohľadom na časovú a fi-
nančnú efektívnosť. Zapojenie 
profesionálov z rôznych oblastí 
vnáša komplexný pohľad a podpo-
ruje vznik nekonvenčných riešení. 
Časový limit 24, prípadne 48 hodín 
pomáha zintenzívniť kreatívny 
proces a vedie k rýchlejším výstu-
pom,” vysvetlil jeden zo zakladate-
ľov Trnavského cechu Slavo Tuleya.
V prípravnej fáze projektu zreali-
zovali organizátori medzi klient-
mi polikliniky na jar tohto roka 

kvalitatívny výskum. „Táto fáza je 
úvodnou a veľmi podstatnou čas-
ťou prípravy hackathonov. Pomáha 
lepšie pochopiť aktuálnu situáciu 
a presnejšie definovať zadania. 
Uskutočnili sme desiatky rozho-
vorov, kde sme sa zamerali na 
skúsenosti ľudí rôznych vekových 
kategórií a v rozličných životných 
situáciách od detských pacien-
tov cez rodičov až po seniorov. 
Identifikovali sme, čo vnímajú ako 
bariéry, čo im chýba a čo, naopak, 
oceňujú,” uviedol Adam Brocka, 
spoluzakladateľ Trnavského cechu.
Registrácia pre tímy je otvorená do 
11. októbra 2019. Prihlásiť sa môžu 
štvor- až päťčlenné skupiny, ideál-
ne zložené z odborníkov rôznych 
profesií, aby mohli pri tvorbe ná-
vrhov zužitkovať čo najširší okruh 
skúseností. 
Dotazník je možné vyplniť do kon-
ca augusta. Priebeh hackhatonu 
vrátane finálových prezentácií 
konkrétnych riešení bude prístupný 
verejnosti. 

Prvý hackathon v Trnave má zlepšiť mestskú 
polikliniku, názor môžete vyjadriť aj vy

udalosti
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Témou tohtoročného Európskeho týždňa 
mobility je Bezpečne pešo a na bicykli
Kampaň Európsky týždeň mobility každý rok prináša témy udržateľného spôsobu dopravya hovorí 
o jeho prínosoch pre mesto, jeho obyvateľov i životné prostredie. V tomto ročníku sa medzi 16. a 22. 
septembrom zameriame na bezpečný pohyb po meste na bicykloch i peši. 

„Chceme ľudí nielen zabaviť, ale 
aj ukázať im, že vymeniť auto as-
poň občas za ekologickejší spôsob 
prepravy nemusí byť zložité. Radi 
by sme občanov inšpirovali a mo-
tivovali postupne aspoň k malým 
zmenám zaužívaných zvyklostí. 
Stúpajúci počet áut v meste, do-
pravné zápchy či emisie CO2 sú 
problémy, ktoré treba riešiť a hľa-
dať dlhodobo udržateľné alter-
natívy,“vysvetľuje Petra Vráblová 
zo Zdravého mesta Trnava, ktorá 
tohtoročný ETM za trnavskú samo-
správu koordinuje. 
Výzvou tohtoročného Európske-
ho týždňa mobility je „Prejdime 
sa spolu“. Viacero aktivít je preto 
orientovaných práve na peší pre-
sun po meste. Pripravujeme napr. 
pilotný projekt Pešibusu, teda spo-
ločnej cesty detí do školy. 
„V sprievode príslušníka mest-
skej polície pôjdu deti z vybra-
ných sídlisk spoločne do školy 

po vlastných. Ulice nášho mesta 
tým odbremeníme od desiatok 
áut, v ktorých by rodičia svoje 
ratolesti viezli, a deti sa pred vy-
učovaním trochu prejdú. Návrh 
presných lokalít, kde sa ráno 
záujemcovia stretnú, a cieľových 
škôl, do ktorých sa pôjde, budú 
začiatkom septembra zverejnené 
na webstránke mesta trnava.sk. 
Rodičia tu môžu svoje deti prihlásiť 
a v miestach, kde bude najväčší 
záujem, Pešibus spustíme,“ upres-
ňuje Petra Vráblová.
Nápad je inšpirovaný obdobným 
projektom z Novákov, kde deti 
každé ráno prevádza dobrovoľník 
spomedzi rodičov. Ak Trnavčanov 
táto iniciatíva osloví, možno sa 
Pešibus ujme aj u nás.
Do prípravprogramu EMT 2019 je 
úzko zapojená aj Mestská polícia 
mesta Trnava. Okrem sprevádzania 
Pešibusu bude venovať špeciálnu 
pozornosť deťom aj na interaktív-

nych prednáškach a hrách a do-
zvieme sa tiež viac o tom, čo mest-
skí policajti robia pre bezpečnosť 
v našom meste.
Tak ako minulý rok sa aj tento raz 
môžu všetci cyklisti, kolobežkári, 
chodci či cestujúci v MAD tešiť na 
chutné raňajky pre nemotoristov 
v centre mesta. Stačí ukázať svoj au-
tobusový lístok či kolesá a kolieska.
V nedeľu 22. septembra nás čaká 
už tradičný Medzinárodný deň 
bez áut. Radlinského ulica bude 
pre motorovú dopravu uzavretá, 
pretože bude slúžiť ako oddychová 
zóna a priestor na detské dopravné 
ihrisko. 
Chýbať nebudú ani súťaže o za-
ujímavé ceny. Všetky informácie 
o tohtoročnom Európskom týždni 
mobility nájdete na webstránke 
trnava.sk a sociálnych sieťach 
mesta (Facebook.com/Trnava, 
Instagram.com/Mesto_Trnava, 
Twitter.com/Trnava). 

(vm)

Súťažíme o najkrajší balkón, predzáhradku 
a vertikálnu zeleň, víťazi budú odmenení 
Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt Mesta Trnava aj v roku 2019 vyhlasuje súťaž, v kto-
rej budú hlavnými aktérmi trnavské balkóny, predzahrádky a vertikálna zeleň. 

(red)

Aj keď v našej tradičnej súťaži 
hodnotíme najmä estetickú stránku 
výsadieb, zdravá, dobre udržiavaná 
zeleň a kvetinové záhony v meste 
prinášajú mnoho ďalších benefi-
tov: zadržiavajú vlahu, okysličujú 
a ochladzujú vzduch, zachytávajú 
prach, hluk a podporujú biodiver-
zitu. Pre mesto je preto aj práca 
nadšencov, ktorí sa starajú o malé 
fliačiky zelene v blízkosti svojho 
bydliska, veľkým prínosom. Tí naj-
úspešnejší budú odmenení finanč-
nou čiastkou, ktorá sa môže stať 

základom na realizáciu ich budúco-
ročného pestovateľského plánu. 
Víťaz v súťaži o najkrajšiu kvetinovú 
výzdobu balkóna dostane 100 eur, 
druhý v poradí 70 eur a tretie miesto 
je ocenené sumou 40 eur. Autor 
najkrajšie upravenej predzáhradky 
získa 150 eur, druhé miesto bude 
odmenené sumou 100 eur a tretí 
v poradí dostane 80 eur. Za najkraj-
šiu vertikálnu zeleň čaká súťažiace-
ho odmena vo výške 120 eur. 
Súťažné návrhy treba podávať do 
15. októbra 2019. Prihlásiť sa môže 

každý, stačí len poslať fotografie vý-
sadby balkóna, predzáhradky, múra 
či plota, pergoly alebo altánku s po-
pínavou zeleňou s menom, adresou 
a číslom telefónu súťažiaceho.
Prihlášku do súťaže je možné podať 
osobne v podateľni mestského úradu, 
e-mailom na alena.dostalova@trna-
va.sk alebo poslať na adresu Mestský 
úrad v Trnave, odbor stavebný a ži-
votného prostredia, Trhová 3, 917 71 
Trnava. Komisia životného prostredia 
a prírodných hodnôt vyhodnotí sú-
ťažné návrhy do 30. 11. 2019. 
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Prírodu a vzácne vtáctvo v Kamennom mlyne 
budeme môcť pozorovať z veže ďalekohľadom
Kamenný mlyn bude bohatší o ďalšiu atrakciu. K náučnému chodníku, ktorý mestská samospráva 
inštalovala v minulom roku, pribudne vyhliadková veža na pozorovanie vtáctva a prírodného zázemia 
Chráneného areálu Trnavských rybníkov. Jednou z podmienok Mesta Trnavy je, že umiestnením veže 
nesmie dôjsť k negatívnemu zásahu do existujúceho stromového porastu. Realizačný projekt má byť do 
jesene hotový.

Chránený areál Trnavské rybníky 
s plochou vyše 38 hektárov na 
rozhraní katastrálnych území Tr-
navy a Hrnčiaroviec nad Parnou je 
významným typom vodného a mo-
čiarneho biotopu so zachovanými 
zvyškami vzácneho lužného lesa, 
rôznorodým rastlinstvom a dru-
hovou pestrosťou fauny. Vyskytuje 
sa tam až stopäťdesiat chránených 
a vzácnych druhov vtákov, naprí-
klad chochlačka sivá, chochlačka 
vrkočatá, sokol sťahovavý, strakoš 
červenohlavý, chriašť bodkovaný 
a iné. Z rozhľadne vo výške približ-
ne dvadsať až dvadsaťpäť metrov 
nad korunami stromov budú môcť 
návštevníci ohľaduplne, bez vyru-
šovania, pozorovať hniezdiace vtác-
tvo ďalekohľadom. 
„Naším zámerom je nielen umožniť 
návštevníkom Kamenného mlyna 
nevšedné zážitky z pozorovania 
prírody a života vzácnych druhov 
vtákov, ale zvýšiť aj ich povedo-
mie o trnavskom vtáčom území. 
Pod vežou preto umiestnime in-

formačnú tabuľu, ktorú chceme 
pripraviť v spolupráci s odborníkmi 
z Trnavskej univerzity. Chránený 
reál Trnavské rybníky je pre naše 
odprírodnené mesto unikátom, 
ktorý musíme a chceme chrániť,“ 
povedala Jarmila Garaiová z referátu 
ekológie odboru územného rozvoja 
a koncepcií mestského úradu. 
Veža bude umiestnená na pomedzí 

lužného lesíka a rybníka. Jej projekt 
má vypracovať štúdio, ktoré stojí 
aj za projektom 20,4 metra vysokej 
Rozhľadne Alexandra Filípka na 
Veľkej Homoli pri Modre. Základo-
vú konštrukciu by mala tvoriť vodná 
šachta, ktorá sa nachádza v jednom 
zo zanesených rybníkov rybničnej 
sústavy, preto bude súčasťou pro-
jektu aj jej statický posudok. 

(eu)

Michal Herceg, foto: zdroj unss.sk

Význam takéhoto zápolenia nám 
objasnil člen súťažnej poroty Josef 
Zbranek. „Ľudia, ktorí prídu o zrak 
v neskoršom veku, sa Braillovo 
písmo učia ťažšie a pomalšie. Práve 
takéto súťaže, kde sa z roka na rok 
postupne zlepšujú a môžu sa po-
rovnať aj s ostatnými, ich veľmi mo-
tivujú. Potom tu máme súťažiacich, 
ktorí s Braillovými bodkami vyrástli, 

pretože sa toto písmo naučili už 
v prvej triede základnej školy. Títo 
ľudia sú hnacím motorom súťaže, 
ale samozrejme, majú svoju osobit-
nú kategóriu,“ vysvetľuje Zbranek. 
Popri čítaní a písaní na rýchlosť 
a presnosť pribudli v ostatných 
rokoch aj nové disciplíny: „Pridali 
sme korektúru braillovského textu 
a takzvanú lekáreň,“ približuje 

Dušana Blašková z Únie nevidia-
cich a slabozrakých Slovenska. „Pri 
korektúre je úlohou súťažiacich 
nájsť chyby v texte, opraviť ich 
a nevytvoriť žiadne ďalšie. Pokiaľ 
ide o lekáreň, vychádzali sme z to-
ho, že farmaceutické spoločnosti 
majú povinnosť označovať lieky 
Braillovým písmom. Pre súťažia-
cich máme pripravené kartičky 

Trnava bola centrom Braillovskej olympiády
Kvalifikačné kolo na druhý ročník celoslovenskej Braillovskej olympiády sa uskutočnilo koncom júna 
v Krajskom stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska na Trhovej ulici v Trnave. Zúčastnili 
sa na ňom súťažiaci z trnavského, nitrianskeho a trenčianskeho kraja. Zjednodušene povedané, šlo 
o súťaž v písaní a čítaní Braillovho písma. 
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Michal Herceg

Lekári sa už nebudú zdržiavať ďobaním 
do klávesnice, testujú diktovací program
Určite to poznáte. Ste v ambulancii u lekára a po tom, čo vás vypočul a prezrel, začne ťukať do počí-
tačovej klávesnice diagnózu. Nezriedka trvá toto zapisovanie dlhšie ako samotné vyšetrenie. V niekto-
rých nemocniciach však práve v týchto dňoch testujú diktovací program. Lekári hovoria do mikrofónu 
a systém namiesto nich píše text do počítača. Novinku skúšajú aj na Patologicko-anatomickom oddelení 
Fakultnej nemocnice v Trnave. 

Tamojšia primárka Iveta Kopecká 
síce na klávesnici píše rýchlo, ale 
aj tak jej nový program v práci 
veľmi pomáha. Do mikrofónu dik-
tuje: „Veľké písmeno V excíziách je 
zachytená sliznica hrubého čreva 
krytá neporušeným epitelom bodka 
Veľké písmeno Submukóza mierne 
edematózna čiarka svalovina bez 
ložiskových zmien bodka.“ Súbežne 
s jej diktovaním sa na obrazovke 
objavujú riadky textu. Software si 
poradil takmer bezchybne. „Sú-
časťou programu je špecializovaný 
slovník patologickej terminológie,“ 
vysvetľuje I. Kopecká. „Interpunkciu 
diktujem slovom, medzery medzi 
slovami znázorňujem krátkymi 
pauzami. Systém je však veľmi in-
teligentný. Môžem hovoriť aj rých-
lejšie,“ a hneď to aj predvedie. Vy-
slovuje nahlas, artikuluje zreteľne, 

ale diktuje oveľa rýchlejšie. Program 
opäť všetko zapísal správne. Na 
lekárskych fakultách sa študenti 
učia všeličo, nie však techniku pí-
sania všetkými desiatimi prstami. 
Systém teda určite u mnohých 
zrýchli zapisovanie. Nejde však len 
o to: „Po starom som najprv musela 
pozrieť do mikroskopu, potom odísť 
od mikroskopu a písať. Teraz mô-
žem zároveň s takýmto pozeraním 
diktovať nález, ktorý sa mi rovno 
napíše, čiže stihnem viac úkonov 
súčasne,“ vysvetľuje I. Kopecká. 
Do ordinácie patológa pacienti zvy-
čajne nechodia. Vyšetrujú odobraté 
tkanivo na iných oddeleniach ne-
mocnice. Ako to však bude vyzerať 
na iných oddeleniach, keď budú 
lekári diktovať nálezy v prítomnosti 
chorých? „V zahraničí funguje už aj 
to,“ hovorí lekárka Andrea Janegová, 

ktorá systém tiež s úspechom testu-
je. „Minimálne by sa to dalo použiť 
pri vizite na taký rýchly priebežný 
zápis.“ 
Nemocničný informatik Tomáš 
Fašiang zabezpečuje technickú 
stránku toho zariadenia. „Softvér 
by sme časom chceli rozšíriť na 
všetky oddelenia, aby pomáhal aj 
ďalším lekárom. Proces obstaráva-
nia je ukončený. Teraz čakáme na 
pridelenie finančných prostriedkov 
z ministerstva zdravotníctva,“ pove-
dal Fašiang. 
Písanie na klávesnici je v súčasnosti 
pre väčšinu z nás nevyhnutnosťou. 
Uvidíme, ako dlho potrvá, kým na-
miesto „ďatľovania“ do klávesov za-
čneme svoje texty diktovať vlastným 
hlasom všetci. Trnavskí patológovia 
si tento spôsob zápisu pochvaľujú 
už teraz. 

s názvami liekov, pričom musia 
hľadať zhodujúce sa dvojice.“ 
Práve na škatuľkách s liekmi, ale 
napríklad aj na výťahoch, môžeme 
Braillovo písmo vidieť v súčasnosti 
najčastejšie. Pre Trnavčana, pra-
covníka Knižnice Juraja Fándlyho 
Júliusa Barteka, je bodové písmo 
neoceniteľné pri zápise krátkych 
poznámok. „Braillovo písmo po-
važujem za zázrak,“ hovorí Bartek, 
no zároveň dodáva: „Prstami čítam 
už pomalšie, pretože uprednostňu-
jem zvukové knihy a počítač s hla-
sovým výstupom.“ 
Iveta Zbranková z Nitry sa zapojila 
aj do medzinárodnej súťaže ese-
jí. V nich autori opisujú význam 
Braillovho písma pre ich život. 
„Bodkami mám označené potravi-
ny, koreniny, spotrebiče. V mno-
hých situáciách to urýchľuje život.“ 
Levičan Ľudovít Nagy svoj čitateľ-

ský výkon zhodnotil stručne: „Zle-
nivel som. Mal by som čítať viac.“ 
Aj takéto súťaže pomáhajú udržiavať 
takzvanú braillovskú gramotnosť, 

ktorá u mnohých nevidiacich klesá. 
Víťazi trnavského kola postupujú na 
celoslovenskú súťaž, ktorá sa usku-
toční na jeseň v Bratislave. 

Trnavčan Július Bartek si preberá ocenenie
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Martin Jurčo, foto: autor

Trnavská dialýza: Od interny k špecializovanej 
nefrológii s európskymi parametrami

Jedným z najmladších oddele-
ní trnavskej nemocnice, ktoré 
vzniklo len pred niekoľkými 

rokmi, je nefrológia a dialýza. 
Dnes je samostatnou zložkou 

fungujúcou pod názvom FMC-
-Dialyzačné služby a nájdeme 

ju nenápadne schovanú v novej 
budove pri nemocničnej kaplnke 
– niekdajšej knižnici. Je až pre-
kvapujúce, keď si uvedomíme, 

že ešte začiatkom 90. rokov 
nebola dialýza ničím samozrej-

mým, a pacientom s obličkovým 
zlyhaním oveľa výraznejšie 

komplikovala ich pacientsky 
štandard. Dnešná nefrologická 

ambulancia a dialýza spĺňa vy-
soké európske parametre, a ako 
sme sa dozvedeli, nemecká fir-

ma prevádzkujúca kliniku dialý-
zy, je dispozične totožná s rov-
nakými pracoviskami v Európe. 

Vďaka tomu má dialyzovaný 
pacient rovnakú starostlivosť 

ako u nás dokonca aj počas do-
volenky v krajinách EÚ a mimo 

nej, ako napríklad v Turecku.

Primárkou Dialyzačných služieb 
je skúsená lekárka Daniela Tolla-
rovičová rodená Belicová (nar. 7. 
júla 1955 v Košolnej pri Trnave). 
Na trnavskom gymnáziu ju bavila 
najmä matematika, absolvovala 
aj pod vedením stredoškolského 
učiteľa pána Slováka niekoľko ma-
tematických olympiád. Chcela byť 
učiteľkou, no v tom čase ju bavil aj 
spev. Spolu so sestrou absolvovala 
niekoľko speváckych súťaží ako je 
napríklad Trnavská nota. Dokonca 
kandidovala aj na spievanie na 
vtedy národnej súťaži populárnej 
piesne Zlatá ruža Detva. Neskôr 
spievala v Aesculap Clube na fa-
kulte, kde sa stretla aj so známymi 
skladateľmi a organizátormi hu-
dobného života, napríklad s Pav-
lom Zelenayom a Jánom Siváčkom. 
Daniela Tollarovičová študovala 

všeobecné lekárstvo na Lekárskej 
fakulte UK. Najprv sa špecializo-
vala na internú medicínu v dvoch 
atestáciách, napokon tretiu atestá-
ciu absolvovala z nefrológie. V jej 
šľapajach ide dcéra Lívia, ktorá sa 
rozhodla pre internú medicínu.

 Čo všetko je súčasťou tohto 
vášho pracoviska?
- Okrem samotnej dialýzy máme 
v našom centre nefrologickú am-
bulanciu, kde vyšetrujeme pacien-
tov v preddialyzačnom období. Je 
to vlastne ich príprava na dialýzu. 
Časť pacientov máme aj s nefropa-
tiami, teda závažnými ochoreniami 
obličiek, ktoré ešte nevyžadujú 
dialyzačnú liečbu. Okrem pacien-
tov s chronickým obličkovým zly-
hávaním dialyzujeme aj pacientov 
s akútnym obličkovým ochorením 
z rôznych príčin a otravy liekmi, 
najmä psychofarmakami alebo 
nejakými chemickými prípravkami. 
Na všetkých našich prístrojoch už 
dnes môžeme poskytovať pacien-
tom hemodiafiltračnú liečbu, ktorá 

je fyziologickejšia ako samotná 
dialyzačná liečba. Naše pracovisko 
spolupracuje so všetkými oddele-
niami: najmä s chirurgiou, internou 
ale i infekčným či pľúcnym odde-
lením, keďže veľa pacientov, hos-
pitalizovaných v našej nemocnici 
z iných regiónov, potrebuje dialýzu 
aj počas hospitalizácie. V súčas-
nosti je naše pracovisko vybavené 
najmodernejšími prístrojmi svojho 
druhu, ktoré sa po dosiahnutí 
maximálnych hodín prevádzky 
vymieňajú za nové. Navyše, firma 
prevádzkujúca pracovisko, okrem 
prístrojov dodáva aj svoj vlastný 
špeciálny zdravotnícky materiál. 
Je to neporovnateľné, keď si pred-
stavím, že v minulosti sme mali 
niektoré prístroje repasované, ne-
raz poruchové, dnes je v takýchto 
podmienkach radosť pracovať. 
 Koľko pacientov môžete 
ošetriť?
- Spočiatku sme mali kapacitu 
približne 36 – 40 pacientov, dnes 
dialyzujeme 76. Týchto 76 – 78 pa-
cientov navštevuje naše dialyzačné 

Primárka dialýzy Daniela Tollarovičová (vľavo) s odbornou zdravotnou sestrou Paulínou 
Šmidovičovou na modernom dialyzačnom pracovisku v trnavskej nemocnici.
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stredisko pravidelne, teda každý 
druhý deň. Ak pacient nemá zdra-
votnú kontraindikáciu, zaraďujeme 
ho do transplantačného programu 
do Slovenského centra transplan-
tácií v Bratislave. Transplantovaný 
môže byť nielen v Bratislave, ale aj 
v Transplantačnom centre v Ban-
skej Bystrici alebo Martine. Je to 
takzvaný dialyzačno-transplantač-
ný program. Po transplantácii je 
pacient nastavený na imunosupre-
sívnu liečbu a nemusí už absolvo-
vať pravidelnú dialyzačnú liečbu. 
Dnes už dialyzujeme aj pacientov, 
ktorí sa po niekoľkých rokoch po 
transplantácii, po zlyhaní funkcie 
transplantovanej obličky, vrátia 
znova do chronického dialyzač-
ného programu. Po stabilizácii 
stavu môžu byť znova zaradení 
do transplantačného programu. Aj 
my máme už pacientov, ktorí sú 
odtransplantovaní druhýkrát. Dnes 
pacient nemusí čakať len na oblič-
ku od mŕtveho darcu, ale robíme 
aj transplantácie od živých darcov, 
teda príbuzenské, ale aj „krížové“ 
transplantácie, keď sa v prísluš-
nom transplantačnom centre nájdu 
pre darcov obličky vhodní pacienti.
 Pri akých diagnózach už pa-
cient musí navštevovať dialýzu?
- Ide o také pokročilé obličkové 
ochorenie, ktoré dospeje do štádia, 
keď si obličky už neplnia svoju 
funkciu. Nastáva teda celkový 
rozvrat vnútorného prostredia, 
podvyživenie pacienta, minerálny 
rozvrat. Pacient preto musí byť 
zaradený do dialyzačného progra-
mu. Pri celkových obličkových 
dysfunkciách môže pacient dospieť 
až do štádia, že je ohrozený na 
živote. V nedávnej minulosti, keď 
nemohla byť každému pacientovi 
poskytnutá potrebná dialyzačná 
liečba, sme zažívali aj situácie, že 
pacient zomrel na obličkové zly-
hanie – uremickú kómu, lebo ne-
bolo v okolí dostatok dialyzačných 
stredísk. My sme mali najbližšiu 
Bratislavu, Nitru, neskôr Galantu. 
Dialýza vôbec nebola samozrej-
mosťou a pacient sa na dialýzu do 
Bratislavy či Nitry dostal až na veľ-
ké intervencie a doslova  prosenie. 
Kedysi, aj z nedostatočných kapa-

citných dôvodov, mala dialýza aj 
mnoho kontraindikácií, napríklad 
vek nad 50 rokov. To znamená, že 
starším pacientom sa nedalo po-
môcť. Našťastie, toto je už minu-
losť, aj keď nie taká dávna, keďže 
prvý dialyzačný prístroj v trnavskej 
nemocnici sa do používania dostal 
na prelome 80. a 90. rokov, a to 
vďaka primárovi interného odde-
lenia Tiborovi Tibenskému. Vtedy 
prispeli na jeho zakúpenie a zria-
denie dialýzy pri internom odde-
lení aj niektoré väčšie podniky, 
ako boli vtedy Skloplast, Trnavské 
automobilové závody a Mesto Tr-
nava. Dnes je situácia iná, v trnav-
skej nemocnici je celé pracovisko, 
kde je dostatočný počet prístrojov 
a každý pacient sa k dialýze do-
stane. Tiež dialyzačné prístroje 
dnes už majú toľko funkcií, že je 
to neporovnateľné s obdobím pred 
tridsiatimi rokmi.
 Čo znamená pre pacienta ab-
solvovať dialýzu?
- Veľký posun dokumentuje aj fakt, 
že kým v minulosti mohol mať dia-
lyzovaný pacient do 50 rokov, dnes 
dialyzujeme aj takmer 90-ročných 
a okrem nespolupráce pacienta nie 
je prakticky žiadna kontraindikácia 
dialyzačnej liečby. V preddialy-
začnej príprave chirurg pripraví 
pacientovi cievny prístup, zväčša 
na predlaktí ľavej ruky, cez ktorý 
potom napojíme pacienta na dia-
lyzačný prístroj. Kardiálne zhorše-
ným pacientom sa zavádza katéter 
cez veľkú žilu, teda centrálny ve-
nózny katéter. Ešte predtým je pa-
cient preočkovaný voči vírusovým 
ochoreniam, najmä hepatitíde B. 
Bežný štandard návštevy dialýzy je 
pre pacienta 3 x do týždňa a jedna 
dialýza trvá 4 – 5 hodín. Niektorí 
chodia aj častejšie, podľa toho, ako 
sa vyvíjajú obličkové parametre. 
Závisí od toho, či mu aspoň čias-
točne fungujú obličky, či aspoň 
čiastočne močí, alebo sa celkom 
obmedzila aj táto funkcia. Dialy-
začnú liečbu začíname od jednej 
hodiny, aby sa pacient adaptoval, 
keďže počas dialýzy prebiehajú 
v tele veľmi závažné procesy. Urea 
je totiž osmoticky aktívna látka, 
ktorú treba odfiltrovať postup-

ne, pretože môžu hroziť rôzne 
sprievodné javy. Jedným z nich je 
napríklad až opuch mozgu. Dnes 
však sú prístroje také dokonalé, že 
mnohé negatívne sprievodné javy 
dialýzy už nepoznáme. V minu-
losti to bolo napríklad zvracanie 
počas dialýzy a podobne. Moderné 
prostredie nášho pracoviska dáva 
pacientom najväčší komfort. Počas 
dialýzy ležia, podáva sa im strava, 
čaj alebo káva. Každý pacient má 
svoj televízor, aby mu ten čas rých-
lejšie uplynul.
 Už ste naznačili, že pokroky 
v tejto oblasti nastali v priebehu 
niekoľkých rokov. Trnavská dia-
lýza a nefrológia vyšla z internej 
medicíny, a vy rovnako.
- Dialýza v Trnave je už 29 rokov. 
Moja cesta k nefrológii súvisí so 
vznikom dialýzy v našej nemocnici. 
Bola som pôvodne internistkou, 
a nefrológii som sa ani nechce-
la venovať. Bolo to v čase, keď 
vzniklo I. a II. interné oddelenie. 
Zástupcom interny jedného z od-
delení sa stal Viliam Ilavský, ktorý 
predtým pracoval v nefrologickej 
ambulancii. Po ňom som nastúpila 
do tejto ambulancie, a tak som si 
popri dvoch atestáciách z internej 
medicíny na popud pána primára 
Tibenského napokon urobila tretiu 
atestáciu z nefrológie a spustila 
sa príprava zriadenia dialyzačné-
ho pracoviska v našej nemocnici. 
Začínali sme na kolene. Bol jeden 
prístroj na internom oddelení na 
koronárnej jednotke. Postupne sa 
zaškoľovali lekári a sestry. Na za-
čiatok sme mali šesť pacientov. Po-
čas pôsobenia Bohumila Chmelíka 
ako riaditeľa nemocnice a námest-
níka Viliama Haffnera sa postupne 
dialýza odčlenila od interného 
oddelenia. Celá zložka sa presu-
nula do priestorov niekdajšieho 
novorodeneckého oddelenia v gy-
nekologicko-pôrodníckom pavilóne 
na 3. poschodí, teda na opačnej 
strane v areáli nemocnice. Dis-
pozícia izieb nám tu vyhovovala. 
Vtedy sme mali 14 prístrojov, dnes 
ich máme 22. Postupne sa zriadila 
dialýza v Piešťanoch, neskôr v Hlo-
hovci. Všade sme odovzdali časť 
našich pacientov podľa spádovej 
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ľudia 
a udalosti
 2. 8. 1909 – V Ratkovej 
sa narodil redaktor, historik, 
básnik a vysokoškolský 
pedagóg, ktorý pôsobil na 
PdFUK v Trnave ĽUDOVÍT 
LAŠÁN, autor publikácie Mesto 
Trnava a jeho samospráva (110. 
výročie). 
 3. 8. 1884 – V Trnave na 
mestskej plavárni sa pod 
názvom Plavecký sviatok 
uskutočnili exhibičné preteky 
a vystúpenie plavcov, ktoré boli 
spestrené hudbou hasičskej 
kapely (135. výročie). 
 4. 8. 1984 – V Trnave umrel 
pedagóg, tréner športových 
gymnastiek a funkcionár TJ 
Slávia Trnava JÁN NOVÁK, ktorý 
učil na Strednej ekonomickej 
škole (35. výročie).  
 5. 8. 1924 – V Trnave 
sa narodil lekár, odborný 
publicista a náboženský 
aktivista SILVESTER KRČMÉRY, 
spoluorganizátor Sviečkovej 
manifestácie v Bratislave, 
ktorého roku 1998 ocenila 
Trnavská univerzita čestným 
doktorátom (95. výročie).  
 5. 8. 1934 – V Trnave sa 
narodil prvoligový hádzanár 
a tréner MIKULÁŠ GRAJCAR, 
hráč hádzanárskeho oddielu 
Slávia Trnava (85. výročie).  
 9. 8. 1719 – V Košiciach 
umrel bývalý profesor Trnavskej 
univerzity, prírodovedec 
a historik ŠTEFAN ČIBA, 
autor práce o vzniku Trnavy 
a o mecénoch Trnavskej 
univerzity (300. výročie).   
 9. 8. 1974 – V Trnave umrel 
učiteľ, zbormajster a dlhoročný 
dirigent spevokolu Bradlan 
MIROSLAV JAURA (45. výročie).     
 12. 8. 1894 – V Kysuckom 
Novom Meste sa narodil 
redaktor, publicista, prekladateľ 
a autor učebníc VALÉR VNUK, 
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oblasti, no zakrátko nám pribudol 
len z nášho regiónu rovnaký počet. 
Výskyt obličkového zlyhania sa 
zvyšuje, no teraz je kapacita našej 
dialýzy dostatočná.
 Znamená to, že pacienti, 
ktorým ste nevedeli zachrániť 
život ešte pred tridsiatimi rok-
mi, sú dnes stabilizovaní vďa-
ka dialýze.
- Dnes by určite nezomreli. Vtedy 
to boli aj mladí ľudia. Pamätám 
si dodnes na pacientku, ktorá sa 
mala práve vydávať. Zistilo sa, že 
je chudokrvná, čo bol už následok 
obličkovej nedostatočnosti. Mala 
aj tzv. uremické zmeny na očnom 
pozadí. Bolo treba začať s dialý-
zou. Keďže klinický stav pacientky 
sa skomplikoval zápalom pľúc 
a vtedajšie prístroje sa v prípade 
bakteriálnej alebo vírusovej infek-
cie u pacienta nedali dostatočne 
dezinfikovať, mladá pacientka sa 
na dialýzu do Bratislavy nedostala 
a pred začatím dialyzačnej liečby 
zomrela. Dnešné prístroje máme 
už také, že môžeme dialyzovať aj 
pacientov s vírusovými ochorenia-
mi – hepatitídami. Žiaľ, dodnes 
však máme pacientov, ktorým ho-
voríme „z ulice“. Roky si myslia, že 
sú zdraví, neabsolvujú žiadne kon-
troly a vyšetrenia, až im príde ne-
voľno a krvné a močové parametre 
už signalizujú závažné ochorenie. 
Pacienti potom idú už rovno na 
dialýzu. Takýmto prípadom by sme 
sa vyhli, keby pacienti absolvovali 
pravidelné preventívne prehliadky 
u praktického lekára. Dnes chodia 
najmä mladí ľudia po tridsiatke, 
ktorí boli, povedzme, pred desia-
timi rokmi na vyšetrení s nálezom 
krvi v moči, a potom už na vyšetre-
nie nešli. K lekárovi ich privedú až 
príznaky vysokej urey v krvi ako je 
nechutenstvo, zvracanie, malátnosť 
a podobne. Ak však absolvuje pa-
cient preventívne prehliadky a zistí 
sa problém, začatie dialyzačnej 
liečby sa dá oddialiť komplexnou 
diétnou a medikamentóznou lieč-
bou. Ak je to nevyhnutné, pacienta 
pomaly pripravujeme na dialýzu 
v neskoršom období. Veľkým prí-
nosom v liečbe chronických oblič-
kových ochorení je už dnes, samo-

zrejme, dostupná liečba sekundár-
nej chudokrvnosti erytropoetínom, 
ktorá takmer vytesnila podávanie 
transfúzií našim pacientom. Ané-
mia je sprievodným príznakom 
progresie chronického obličkového 
ochorenia. Erytropoetin – hormón 
na podporu krvotvorby dostávajú 
pacienti už v preddialyzačnej prí-
prave a aj počas dialýzy.
 Čím to je, že stúpa počet 
pacientov so zlyhávajúcimi ob-
ličkami, ktorí musia pravidelne 
absolvovať dialýzu?
- Určite je to aj tým, že užívame 
veľa liekov. Každý lekár si lieči svo-
je choroby, reumatológ, neurológ, 
internista, praktický lekár a podob-
ne. Všetky lieky vplývajú nielen na 
pečeň, ale aj obličky. Navyše, dnes 
je tu široká škála voľnopredajných 
liekov, čo nie je zanedbateľné. 
Stretávame sa aj s mladými ľuďmi, 
ktorí chodia často do fitnescentra. 
Dostávajú tam vysoko bielkovinové 
a hormonálne preparáty a sami si 
doslova vyrábajú takéto ochorenie. 
Majú vysoký tlak, postupne sa im 
zväčšujú nielen svaly, ale reagu-
je aj svalovina srdca. Následne 
prichádza k zmenám na cievach, 
očnom pozadí a na obličkách, 
kde sú najjemnejšie cievy. Vtedy 
sa už dá napríklad nájsť zvýšený 
odpad bielkovín v moči. Vysoký 
príjem bielkovín je totiž záťažou na 
obličky. S tým sme sa v minulosti 
nestretávali. Podobne máme mla-
dé pacientky, ktoré sú obeťou tzv. 
krátkej módy. V zime nosia síce 
vysoké čižmy, ale driek majú nahý. 
Ak takéto dievča vidím, často mi 
napadne, že aj toto môže byť naša 
budúca pacientka. A s tým súvisia 
aj nepreliečené infekty močových 
ciest. Faktorov je skutočne veľa, na-
príklad komplikované pooperačné 
stavy môžu dospieť až na potrebu 
podpornej alebo trvalej dialyzačnej 
liečby. Tiež časté vyšetrenia ako je 
CT alebo MR s použitím kontrastnej 
látky môžu spôsobiť poškodenie 
obličiek, ktoré niekedy následne 
vyžaduje začatie dialyzačnej liečby. 
Najviac však stále máme pacientov 
s komplikáciami cukrovky. Sčasti 
môžu byť tieto ochorenia dané aj 
dedičnými faktormi. 

udalosti

9august/september 2019



10 Novinky z radnice august/september 2019 11

ľudia 
a udalosti
ktorý pôsobil ako zodpovedný 
redaktor časopisu Plameň 
a tajomník Spolku sv. Vojtecha 
v Trnave, kde aj umrel (125. 
výročie). 
 13. 8. 1939 – V Trnave 
sa uskutočnili Dožinkové 
slávnosti za účasti asi 50 000 
návštevníkov (80. výročie).
 14. 8. 1919 – V Brne sa 
narodil umelecký fotograf 
a hudobník JOZEF FILÍPEK, ktorý 
pôsobil v Trnave, kde aj umrel 
a Mesto Trnava mu udelilo 
roku 2000 Uznanie za zásluhy 
o rozvoj a reprezentáciu mesta 
(100. výročie). 
 14. 8. 1949 – V Trnave 
sa uskutočnila slávnostná 
vysviacka r. k. biskupov 
AMBRÓZA LAZÍKA a RÓBERTA 
POBOŽNÉHO, kvôli ktorej 
vtedajší mocipáni zakázali 
zastavovať vlaky na trnavskej 
železničnej stanici, aby tak 
zabránili účasti pútnikov 
z celého Slovenska (70. výročie).  
 15. 8. 1934 – V Trnave sa 
uskutočnilo valné zhromaždenie 
Spolku sv. Vojtecha, na ktorom 
bola založená Muzeálna 
spoločnosť Františka Richarda 
Osvalda (85. výročie).   
 17. 8. 1904 – Vo Veľkých 
Kostoľanoch umrel historik, 
redaktor Cyrilla a Methoda, 
publicista a kňaz ŠTEFAN 
RÚČKA, trnavský rodák, autor 
historickej monografie o Trnave 
a Hlohovci (115. výročie). 
 17. 8. 1944 – V obci Slovinky 
sa narodil violončelista, 
pedagóg a nositeľ Ceny 
mesta Trnava za dlhoročnú 
interpretačnú a pedagogickú 
činnosť v oblasti hudby 
RICHARD VANDRA, ktorý 
vyrastal v Trnave a neskôr 
pôsobil v Španielsku, kde aj 
umrel (75. výročie).  
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V júli uplynulo 360 rokov od naro-
denia ružindolského rodáka, uni-
verzitného profesora kánonického 
práva a rektora, ktorý stál na čele 
Trnavskej univerzity hneď dvakrát, 
Vavrinca Tapolčániho. Ako jeden 
z prvých u nás sa zaujímal o me-
teorológiu i hydrológiu a vo svojich 
filozofických spisoch neváhal po-
lemizovať aj so slávnym francúz-
skym filozofom, predstaviteľom 
racionalizmu René Décartesom. 
Jezuita Vavrinec Tapolčáni (Tapol-
csányi, Tapoltzany) sa narodil 26. 
júla 1669 v Ružindole. Filozofické 
štúdiá absolvoval vo Viedni na 
univerzite, kde bol chovancom 
Pázmanea. Tam aj vstúpil ako 
dvadsaťjedenročný do Spoločnosti 
Ježišovej a následne absolvoval no-
viciát. Podľa jezuitských zvyklostí 
ako magister filozofie vyučoval 
gramatické disciplíny na viacerých 
jezuitských gymnáziách, a to 
v Košiciach, Trenčíne, Jágri, Trnave 
a v Skalici. Následne študoval te-
ológiu na univerzite v Štajerskom 
Hradci a tretiu probáciu získal 
v Rábe. V pedagogickej činnosti 
sa sústredil na etické a filozofické 
vedy, ktoré prednášal najskôr na 
univerzite v Štajerskom Hradci. 
V Trnave začal pôsobiť v roku 
1704 a zostal celé štvrťstoročie. 
Ako profesor prednášal filozofiu, 
apologetiku a kazuistiku, teológiu 
a kánonické právo. Zastával vy-
soké akademické funkcie, najskôr 
bol dekanom filozofickej, potom 
teologickej fakulty, zástupcom 
kancelára aj kancelárom univerzi-
ty. Hneď dvakrát sa stal rektorom 
Trnavskej univerzity, a to v rokoch 
1719 – 1721 a potom v roku 1729, 
ktorý bol aj posledným rokom jeho 
života.
Tapolčáni bol mnohostranným 
a pomerne plodným spisovateľom. 
Je autorom filozofických, etických, 

náboženských, cirkevných i práv-
nických spisov. Pre zaujímavosť 
treba dodať, že ako jeden z pr-
vých na našom území sa zaujímal 
o hydrológiu a meteorológiu. Ako 
filozof zastával princípy tomiz-
mu a z tejto pozície polemizoval 
s názormi francúzskeho filozofa 
a matematika René Déscartesa. Je 
však možné, že práve práce tohto 
mysliteľa ho inšpirovali k skúmaniu 
prírodných javov a ich zákonitostí. 
Hoci prvé Tapolčániho dielo, v kto-
rom sa snažil vysvetliť na základe 
fyzikálnych princípov vznik a pô-
vod meteoritov, vyšlo v roku 1690 
vo Viedni, ostatné už publikoval 
počas svojho pôsobenia v Trnave. 
Duši a náuke o nej venoval svoje 
dve práce nazvané Dvanásť du-
chovných záverov ozdobených 
zaujímavými otázkami (1706) 
a Náuka o duši (1706). Na filozo-
fickú otázku súcna sa zamerala 
jeho trojzväzková práca vydaná 
v roku 1706 a v tom istom roku 
vyšla aj etická rozprava o výklade 

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

Tapolčáni, dvojnásobný rektor 
so záujmom o meteorológiu
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kresťansko-politických pojmov vy-
svetľovaných na základe diel antic-
kého filozofa Seneku. Teologickým 
otázkam a vieroučným základom 
venoval Kresťanský mier žiariaci 
učením a skutkom (1717), jedinú 
svoju po maďarsky napísanú prácu 
Dielko o pravdivých a falošných 
zásadách viery (1724) a Teologické 
tézy o hriechoch, milosti, záslu-
hách a o Bohu jedinom v troch 
osobách (1727). 
Vavrinec Tapolčáni sa významnou 
mierou zapísal hlavne do dejín 
cirkevného práva. V prvej polovici 
18. storočia, keď v akademickej 
tlačiarni vychádzali predovšetkým 
práce z domáceho uhorského 
a rímskeho práva, pripravil v roku 
1728 do tlače prácu Centuria ca-
suum ex academicis qua decreta-
libus qua theologicis praelectioni-
bus (Sto prípadov podľa dekrétov 
a teologických prednášok). Išlo 
o študijnú príručku vychádzajúcu 
z praktického práva, ktorá na stov-
ke konkrétnych súdnych prípadov 
ukazovala riešenie z hľadiska ká-
nonického práva. Vzhľadom na to, 
že štúdium práva bolo v tom čase 
zdĺhavé, niekedy trvalo až pätnásť 
rokov, a mnohí študenti odchá-
dzali už počas neho do praxe, 
táto právna príručka inšpirovaná 
praktickým právom našla medzi 
študentmi i prax vykonávajúcimi 
právnikmi veľkú obľubu. O jej vý-
nimočnosti svedčí aj fakt, že v tom 
istom roku vyšla aj vo Viedni.
Autor venoval dielo nitrianskemu 
biskupovi Ladislavovi Adamovi 
Erdődymu, ako sám píše, svojmu 
premilenému patrónovi. Okrem 
iného v úvode vyzdvihuje zásluhy 
erdődyovskej rodiny pre rozkvet 
Uhorského štátu, zveľadenie cirkvi 
a menovite spomína aj Gabriela 
Erdődyho. Dedikácia členovi tejto 
významnej uhorskej rodiny isto 
nebola náhodná, veď Erdődyovci 
patrili k hlavným mecénom his-
torickej Trnavskej univerzity. Ta-
polčáni doslova píše, že v prípade 
Ladislava a Gabriela ide o dva 
mohutné piliere Uhorska.
Každý prípad sa v tejto školskej 
pomôcke analyzuje nasledujúcim 

spôsobom: najskôr sa stručne 
opíše, čo sa stalo a na základe 
akých právnych noriem sa to 
udialo, a následne sa riešia otázky 
prípadu z hľadiska teológie a cir-
kevného práva. Aby sme to však 
ilustrovali na konkrétnom príkla-
de, uvedieme zadanie jedného 
z prípadov. Venuje sa stále aktu-
álnej otázke platnosti právnych 
noriem pre všetkých bez ohľadu 
na postavenie: „Vládca istej krajiny 
Absolón zaviedol zákon platný 
pre celú spoločnosť, aby sa na 
jeho územiach nepredávala me-
rica pšenice drahšie ako za jeden 
zlatý. Po krátkom čase prikázal, 
aby sa predávala merica pšenice 
z jeho vlastnej záhrady za jeden 
toliar.“ Po tomto opise situácie 
nasleduje otázka, či je možné, 
aby bol ten, kto zákon zavedie, 
oslobodený od jeho platnosti 
a citáciami z viacerých prác sa 
nakoniec prichádza k záveru, že 
napriek tomu, že vladár nemusí 
zákony dodržiavať, mal by byť ich 
dodržiavaním príkladom pre tých, 
pre ktorých ich zaviedol.  

Literatúra:
Hološová, Alžbeta: Rektori Trnav-
skej univerzity 1635 – 1777, 1992 
– 2008. Trnava: Typi Universitatis 
Tyrnaviensis 2009.
Juríková, Erika – Poriezová, Mi-
riam: Právnická literatúra vydávaná 
na Trnavskej univerzity v 17. a 18. 
storočí. In: Bibliotheca Antiqua. 
Olomouc: Vědecká knihovna 
v Olomouci 2015, s. 71 – 77.
Laclavíková, Miriam – Švecová, 
Adriána: Dejiny právnického vzde-
lávania na Trnavskej univerzite 
v Trnave. Praha: Leges 2017.

Súťažná otázka: Ktorý Francúz 
bol pre Vavrinca Tapolčániho in-
špiráciou pri výskume prírodných 
úkazov?
Správne odpovede zasielajte do 20. 
septembra 2019 na adresu: Katedra 
klasických jazykov, Trnavská uni-
verzita, Filozofická fakulta, Horno-
potočná 23, 918 43 Trnava alebo 
e-mailom na klasjaz@truni.sk. 
Z účastníkov súťaže vyžrebujeme 
jedného, ktorý získa knižnú cenu. 

ľudia 
a udalosti
 20. 8. 1934 – V Trnave sa 
narodil hydrogeológ, odborný 
publicista a autor učebníc 
LADISLAV MELIORIS, prvý 
profesor hydrogeológie na 
Slovensku a v rokoch 1985 – 90 
rektor Univerzity Komenského 
v Bratislave (85. výročie). 
 20. 8. 1944 – V Seredi sa 
narodil prvoligový futbalista, 
reprezentant a tréner DUŠAN 
KABÁT, hráč Spartaka Trnava, 
s ktorým získal 5 majstrovských 
titulov (75. narodeniny). 
20. 8. 1974 – Rada ONV 
v Trnave schválila projekt 
centrálnej mestskej zóny (45. 
výročie). 
 21. 8. 2018 – V Trnave 
umrel hudobník ŠTEFAN „Piťo“ 
OROSZ, kontrabasista kapely 
TAZ Quintet, country skupiny 
Carawell Western, folklórneho 
súboru Dudváh a mnohých 
ďalších (1. výročie).  
 25. 8. 1684 – Súd v Trnave 
odsúdil dve ženy podozrivé 
z bosoráctva na podrobenie 
sa skúške vodou v mestskom 
jazierku, ktoré ležalo medzi 
Bielym Kostolom a Ružindolom 
(335. výročie).  
 29. 8. 1944 – Trnavská 
vojenská posádka sa ako 
jediná na západnom Slovensku 
prihlásila k SNP a spolu 
s dobrovoľníkmi odišla na 
povstalecké územie, kde sa 
potom zapojila do bojov (75. 
výročie). 
 30. 8. 1969 – Na 
Univerzitnom námestí v Trnave 
slávnostne odhalili Pomník SNP 
(50. výročie).  
 31. 8. 1914 – V Trnave sa 
uskutočnila mobilizácia na 
začiatku I. svetovej vojny, počas 
ktorej na rôznych európskych 
bojiskách padlo 236 obyvateľov 
mesta (105. výročie).                    

 P.R.
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Prvé litografické pohľadnice sa 
v Uhorsku vydávali po roku 1890. 
Keďže išlo o náročnejšiu grafickú 
technológiu, venovali sa jej tlačiarne, 
ktoré to technicky zvládli.1 Zacho-
valo sa niekoľko kolorovaných lito-
grafických pohľadníc Trnavy. Škoda, 
že nevieme mená autorov predlôh, 
keďže išlo o kresby, ktoré sa tech-
nicky a verne snažili zaznamenať 
ulice a námestia. Menšie obrázky 
potom tlačiar kombinoval v rôz-
nych kompozíciách a vo výsledku 
z nich dokázal vytlačiť niekoľko 
rôznych druhov pohľadníc. Bývali 
doplnené rámikom, ornamentom 
alebo kvetinovým okrajom a ma-
ďarským alebo nemeckým textom 
vo význame „Pozdrav z Trnavy“. 
Vydávali sa i pohľadnice, ktoré boli 
graficky navrhnuté podľa šablóny, 
takže podobná grafika bola použitá 
na pohľadniciach mnohých miest 
v monarchii. Ide napríklad o typ tzv. 
štvorlístka so štyrmi obrázkami kon-
krétneho mesta. 
V Trnave vydával a tlačil litogra-
fické pohľadnice Adolf Horowitz. 
Najstaršie dátumy na poštových 
pečiatkach známych pohľadníc 
Trnavy sú z rokov 1897 a 1898. 
Prvé sa vydávali pohľadnice s dl-
hou adresou. Na jednej strane 
takejto pohľadnice bola pretlač 
na adresu, miesto na známku 
a poštové pečiatky a na druhej 
strane obrázok či koláž obrázkov. 
Horowitz vydal sériu pohľadníc 
s maľovaným okrajom, na ktorých 
je fotografia mesta umiestnená na 
mieste vyhradenom na obrázok. 
Použil na to šablónu s licenciou 
firmy Rafael Neuber, Bécs-Berlin, 
čo je na každej pohľadnici uvede-
né. Okraje týchto pohľadníc tvoria 
maľované farebné kvetinové motí-
vy, motív anjelika a rokajový rám, 

do ktorého sa vkladali čiernobiele 
fotografie miest a pohľadnica pô-
sobila ako celok farebne.
Pohľadnice s dlhou adresou sa 
perspektívne neosvedčili. Ľudia 
si postupne zvykli na pohľad-
nicu pripísať zopár viet pre ad-
resáta a na to nebol na takejto 
pohľadnici vyhradený dostatok 
priestoru. Písali teda všade tam, 

kde našli voľné miesto. Reakciou 
vydavateľov bola najskôr redukcia 
obrazovej časti – obrázky mesta 
umiestnili len na časti pohľadnice 
a časť zostala voľná na rukou pí-
saný text adresátovi, pričom tzv. 
dlhá adresa na reverze zostala. 
Po roku 1904 sa začali vydávať 
pohľadnice prakticky tak, ako ich 
poznáme dnes – s obrázkom na 

Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

Krása prvých trnavských pohľadníc
Za vznik prvých pohľadníc v Trnave vďačíme konkrétnym osobám, a to fotografom, tlačiarom a vyda-
vateľom. Tí vydanie pohľadnice objednali a financovali. Mnohokrát však vydavateľ a tlačiar boli tá istá 
osoba. Čo nám prezrádzajú údaje na starých trnavských pohľadniciach?

1 KAZIMÍR, M., ZACHAROVÁ, D., KOLLÁR, D.: Trnava na starých pohľadniciach. 1. Vydanie. Dajama, 2007. ISBN 978-80-89226-17-7, s. 

Trnava – štvorlístok, pohľadnica okolo roku 1899, vydavateľ „Bediene dich allein“, Pressburg, 
(vyšlo ich variantne viac) zdroj: Jozef Benko

Trnava, štvorokienková pohľadnica datovaná 2. 11. 1897, zdroj: Jozef Benko
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jednej strane a reverzom rozdele-
ným na miesto pre adresu, znám-
ku a poštovú pečiatku a na voľné 
miesto pre rukou písaný text.
Medzi najstaršie známe pohľad-
nice s fotografiou Trnavy patria 
tie, ktoré sú označené na pečiatke 
rokmi 1897, 1898, 1899 a 1900. 
Prevažne pochádzajú od zná-
mych trnavských tlačiarov Adolfa 
Horowitza a Žigmunda Wintera. 
Kto ale boli autori fotografií? Bez-
pečne podľa značky vieme iden-
tifikovať len dvoch. Ateliér Helios 
vyhotovil záber na mesto z juhu, 
ktorý bol použitý na pohľadnici 
Trnavy a ateliér je na nej uvedený. 
Fotografia vznikla v roku 1899, 

pretože ateliér Helios v Trnave 
fungoval práve iba v tomto roku. 
Značkou Kabáth V. vpravo dolu 
je označená jedna kolorovaná 
pohľadnica – pohľad z výšky na 
Hollého ulicu a gymnázium. Bu-
dova je na fotografii zachytená 
už s nadstavenou manzardovou 
strechou a pohľadnica je označe-
ná maďarským textom, teda záber 
bol zhotovený medzi rokmi 1914 
– 1918 a autorom fotografie bol 
Vincent Kabáth.
Je isté, že aj iní trnavskí fotografi 
boli v období monarchie autormi fotografií, ktoré boli použité na 

niektorých trnavských pohľadni-
ciach. Mohli to byť práve tí, ktorí 
v Trnave pôsobili približne medzi 

Trnava, kolorovaná litografická pohľadnica – koláž datovaná rokom 1898, zdroj: FB Fotky 
stará Trnava

Trnava, litografická pohľadnica na farebnom papieri – koláž dvoch obrázkov datovaná rokom 
1898, zdroj: Jozef Benko

Trnava, kolorovaná litografická pohľadnica – koláž okolo r. 1898, vydavateľ Adolf Horowitz, 
zdroj: Jozef Benko

Trnava – Horná hrubá ulica (Štefánikova), 
kolorovaná pohľadnica datovaná r. 1900, 
vydavateľ Adolf Fischer és fia, zdroj: Marta 
Košická
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rokmi 1896 – 1918, teda Boron-
kay (1895 – 1897), Helios (1899), 
Kabáth (1900 – 1936), Krammer 
(1907 – 1908, Nagy (1909 – 1942), 
Schieberth (1901 – 1907), Violand 
(1887 – 1899), Vykopal (1894 
– 1902) a Wietz (1870 – 1893 
a 1903 – 1916). 
Spomedzi trnavských vydavate-
ľov uvedených na pohľadniciach 
vieme identifikovať napríklad 
Fischerovcov, majiteľov továrne 
na čokoládu v Trnave. Dve po-
hľadnice zo skúmanej vzorky sú 
označené ako Fischer Adolf és 
fia a vyše desať Fischer Hugo. Sú 
medzi nimi pohľadnice Štefániko-
vej ulice, staničného parku, ná-
mestia, kasární, Kapitulskej ulice 

s parkom, cukrovaru, uršulínskej 
školy a panoráma mesta. Majiteľ 
obchodu s koloniálnym tovarom 
Géza Bruckmayer dal tiež vydať 
niekoľko pohľadníc. Objavili sme 
zatiaľ tri, na prvej je záber na ob-
chod a záber na trnavskú radnicu 
pred prestavbou priečelia (pred 
rokom 1910), na druhej je trnav-
ská železničná stanica a krajinská 
nemocnica. Obe majú podobnú 
grafiku – dve menšie fotografie 
sú na hornej časti a pod nimi 
voľný priestor na text. Na tretej 
pohľadnici je opäť nemocnica 
a stanica, ale pribudla fotografia 

Námestie v Trnave, pohľadnica s fotografiou v kolorovanom rámiku okolo r. 1900, vydavateľ 
Adolf Horowitz, zdroj: Jozef Benko

Trnava, trojokienková pohľadnica datovaná rokom 1900, zdroj: Jozef Benko

Trnava – nemocnica, štvorokienková pohľadnica, okolo r. 1900, zdroj: autorka

Trnava – semináre (Halenárska a Hollého 
ulice), kolorovaná pohľadnica datovaná 
r. 1902, vydavateľ „Bediene dich allein“ 
Pressburg, zdroj: FB Fotky stará Trnava

história

14 Novinky z radnice



14 Novinky z radnice august/september 2019 15

história

vidieckeho kostola. Podľa stavby 
s predsunutou barokovou vežou by 
to mohol byť Kostol Nanebovzatia 
Panny Márie v Pezinku. Rodina 
Gézu Bruckmayera sa prisťahovala 
z bavorského mesta St. Georgen do 
Pezinku, kde obchodník strávil det-
stvo a dospievanie. Dve pohľadnice 
sú označené menom vydavateľky 
Eleonóry Straka z Trnavy (litogra-
fická koláž a námestie), jedna je 
označená ako Spitzer S. a jedna 
ako Haas, Pannonia. V adresári 
z roku 1920 je medzi fotografmi 
uvedený istý Viliam Haas (Willy 
Haas), o ktorom sa nám neza-
chovalo veľa informácií, možno 
ide práve oňho. Z trnavských 
vydavateľov zaujal Magyar király 
Dohány-nagyáruda Nagyszombat 
(niečo ako maďarský kráľovský 
tabakový obchod v Trnave – sieť 
trafík – 8 ks). Zo skúmanej vzorky 
asi 200 ks pohľadníc Trnavy z ob-
dobia monarchie sme našli osem 
označených týmto vydavateľom. 
Zrejme už vtedy bola pohľadnica 
komoditou vydávanou, ponúkanou 
a predávanou v trafikách.
Vydanie pohľadnice bolo istým 
druhom reklamy pre podnikateľov. 
Známe sú pohľadnice propagujúce 
obchod, podnik či podnikateľa, 
ktoré ho však neuvádzajú ako vy-
davateľa. Pohľadnica Hermannovej 
kaviarne a jej letnej záhrady bola 
reklamou známeho trnavského ka-
viarnika. Tri pohľadnice zachytáva-
júce hostí letnej záhrady hostinca 
Františka Svatého, dve pohľadnice 
kaviarne Hungária či pohľadnica 
s obchodom so šunkami Štefana 
Viršíka sú jasnou propagáciou tr-
navských podnikov, i keď nenesú 
mená majiteľov ako vydavateľov.
Pohľadnice Trnavy vydávali v tejto 
dobe aj mimotrnavskí vydavate-
lia. Našli sme mená viedenských 
vydavateľov: A. Schwidernoch, 
Wien (1 ks), Hans-Nachbargauer, 
Wien (1 ks), bratislavského „Be-
diene dich allein“ Pressburg (4 ks) 
i českého F. Richter Kunstanstalt, 
Reichenberg i/B (Liberec) (3 ks). 
Prvé trnavské pohľadnice – čier-
nobiele, tónované alebo farebné 

Trnava – vojenské objekty, dvojokienková pohľadnica datovaná rokom 1900, vydavateľ 
Žigmund Winter, zdroj: Jozef Benko

Trnava – Horná hrubá ulica (Štefánikova), kolorovaná pohľadnica okolo r. 1905, zdroj: 
Marta Košická

Staničný park v Trnave – Alžbetin park a Drobnicova krčma v Rákociho kiosku, kolorovaná 
pohľadnica datovaná r. 1905, zdroj: Marta Košická
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nás i dnes oslovujú neopako-
vateľnou atmosférou mesta na 
prelome 19. a 20. storočia. Ich 
vydavatelia a tlačiari boli vynalie-
zaví a graficky kreatívni v rámci 
technológií svojej doby. Kresliari 
dodávali farebne prepracované 
podklady a fotografi zasa veľmi 
kvalitné a ostré predlohy. Záleža-

lo im na tom, aby si pohľadnice 
ľudia kupovali, aby ich posielali 
poštou a aby im obrázky zostá-
vali na pamiatku. V tomto ob-
dobí sa vydávali aj príležitostné 
pohľadnice, napríklad pozdravy 
k sviatkom. Fotografi zareagovali 
na pohľadnicový boom aj tým, že 
rodinné fotografie ponúkali s po-

hľadnicovou predtlačou na rever-
ze, aby sa mohli posielať poštou. 
Vznikol tak celý rad originálnych 
pohľadníc určených len obme-
dzenej skupine ľudí.
A ľudia si skutočne pohľadnice 
obľúbili, odkladali si ich nielen 
pre obsah textu od blízkej osoby, 
ale i pre obrázky.  

Trnava z juhu, tónovaná pohľadnica, r. 1899, Ateliér Helios, zdroj: 
Jozef Benko

Trnava – budovy konviktov a gymnázia (pohľad zhora na Hollého 
ulicu), kolorovaná pohľadnica z r. 1914 – 1918, Vincent Kabát, 
zdroj: Jozef Benko

Trnava – vojenská liečebňa (dnes múzeum), kolorovaná pohľadnica, 
pred r. 1918, vydavateľ Magyar király Dohány-nagyáruda 
Nagyszombat, zdroj: Jozef Benko

Trnava – námestie, kolorovaná pohľadnica, pred r. 1918, vydavateľ 
F. Richter Kunstanstalt, Reichenberg i/B, zdroj: Jozef Benko

Trnava panoráma, kolorovaná pohľadnica datovaná rokom 1905, 
vydavateľ A. Schwidernoch, Wien, zdroj: zbierka ZsM

Trnava – pošta (Radlinského ulica), kolorovaná pohľadnica 
datovaná r. 1913, vydavateľ Haas Pannonia, zdroj: Marta Košická
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Veronika Slneková-Plesníková, do tlače pripravil: (mj)

K osudom židovskej komunity v Trnave 
v rokoch 1938 – 1945                                 4. časť

Už po vyhlásení autonómie aj 
v Trnave HG roztáčala koleso proti-
židovských nálad, pravdepodobne 
sa organizačne podieľala aj na 
pogromistických protižidovských 
akciách, pritom neraz konala na 
vlastnú päsť, svojvoľne prekračo-
vala svoje kompetencie a zasaho-
vala do právomocí kompetentných 
inštitúcií. Gardisti sa neraz miešali 
do právomocí četníkov či obchod-
ného grémia, pričom najaktívnejší 
boli hlavne v súvislosti s konfiš-
káciou židovského majetku. Hoci 
násilie páchané na Židoch v Trnave 
v období autonómie zmieňuje via-
cero autorov, výtržnosti voči Židom 
na trnavských uliciach vrcholili 
pravdepodobne v lete 1940, keď 
sa viacero židovských obyvateľov 
na mestskej polícii sťažovalo na 
brachiálne útoky. Priame spojenie 
s Hlinkovou gardou (HG) sa však 
ani tentoraz nepreukázalo. Na 
jednej strane sa teda HG nadšene 
a z vlastnej iniciatívy zapájala do 
prenasledovania Židov, na druhej 
strane sa stala realizátorkou proti-
židovských opatrení ako výkonný 
orgán vlády.1
Trnava bola aj svedkom súpere-
nia a sporov rôznych inštitúcií, 
dôkazom čoho bola v máji 1941 
na ministerstvo vnútra podaná 
sťažnosť HG v Trnave na vládneho 
komisára mesta.2 V obsiahlej de-
saťbodovej sťažnosti HG vládnemu 
komisárovi F. Orlickému vytýka 
predovšetkým to, že sa dostatočne 
nevenuje úradu, lebo má mnoho 

podnikateľských aktivít, a že z toho 
dôvodu do úradu chodí iba na pol, 
maximálne na jednu hodinu den-
ne, pričom všetko ponecháva na 
svojho zástupcu, F. Ondruša, mä-
siara a údenára, ktorý sa po 6. 10. 
1938 dostal k slušnému majetku, 
pretože pred 6. 10. 1938 „nemohol 
vyplatiť ako mäsiar ani pol bravka, 
dnes kupuje role a dom, s tisícov-
kami sa rozhadzuje, častejšie sa 
opíja, navštevuje nočný podnik 
pochybnej povesti a vzbudzuje 
pohoršenie u obyvateľstva“. Z toho 
dôvodu „gardisti v obidvoch oso-
bách dôvery nemajú“, preto žiadali 
o odvolanie oboch, aby „na ich 
miesta postavení boli gardisti alebo 
národne soc. zmýšľajúci jednotliv-

ci, ktorých osobnosť by bola záru-
kou, že mesto Trnava bude národ-
ne uvedomelé a chudobní občania 
podľa zásad národného socializmu 
zamestnaní a zabezpečení“. Ne-
prekvapuje, že na menovanie do 
funkcie vládneho komisára navrhli 
okresného veliteľa HG Eugena Rot-
ta.3 F. Orlický sa obhajoval tým, že 
je poslancom snemu, členom jeho 
ústavnoprávneho výboru, čo potvr-
dil aj Župný úrad v Bratislave, ktorý 
nevidel dôvod na zakročenie, iba 
mu odporúčal častejšie zvolávanie 
poradného zboru, do ktorého po-
žadoval doplniť aj členov DP. Na 
druhej strane župný úrad odvolal 
jeho zástupcu F. Ondruša a podľa 
inštrukcie ministerstva vnútra a po 

Riešenie „židovskej otázky“ v období vojnového Slovenského štátu

1 SOKOLOVIČ, Peter. Hlinkova garda 1938-1945. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, s. 102.  
2„Občania Trnavy s poľutovaním musia konštatovať, že kým iné mestá v slobodnej Slovenskej republike kvitnú, tvoria, bujnie 
v nich život, Trnava žije zo starých projektov, ale tvoriť nové hodnoty, pritvárať k Trnave nové hodnotné inštitúcie a podniky 
nie je času, lebo ľudia, ktorí by sa mali o blaho obyvateľstva starať sú preťažení desiatkami úradných, poloúradných a súk-
romných funkcií. A tak naše 25 tisícov počítajúce bohaté mesto zaostáva za menšími, chudobnejšími mestami.“ SNA, fond 
HG, č. k. 604, bez. sign. SNA, fond MV, č. k. 1967, 55081/1941, Trnava, mesto – sťažnosť na vládneho komisára a jeho zá-
stupcu.
3 SNA, fond HG, č. k. 604, bez. sign. SNA, fond MV, č. k. 1967, 55081/1941, Trnava, mesto – sťažnosť na vládneho komisára 
a jeho zástupcu.

Titulná stránka Slováka zo 16. apríla 1939, príloha na s.13 - 24 je venovaná Trnave. 
Dostupné na: http://digitalna.kniznica.info/zoom/44610/view
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dohode s obvodným tajomníkom 
HSĽS a okresným veliteľom HG 
menoval do tejto funkcie Eduarda 
Arestu.4

HG týmto jasne dokumentovala 
svoju relevantnú pozíciu vo formo-
vaní politických pomerov v regióne. 
Pričom jej vplyv ešte vzrástol po 
vydaní Vyhlášky ministra vnútra 
z 28. 11. 1941, ktorou zmocnil členov 
HG a Freiwillige Schutzstaffel (FS) 
kontrolovať zachovávanie protižidov-
ských opatrení.5
Na čele okresného veliteľstva HG stál 
od roku 1939 Eugen Rott, publicista, 
intelektuál, odborný učiteľ, ktorý 
sa v roku 1927 podieľal na založení 
knižnice J. Fándlyho v Trnave a stal 
sa aj jej prvým knihovníkom. V roku 
1942 ho v tejto funkcii vystriedal 
Vendelín Šuran, jeho žiak, právnik 
(Právnickú fakultu UK absolvo-
val v roku 1931). Obaja patrili ku 
konzervatívnejším predstaviteľom 
HG, preto ich v roku 1943 nahradili 
radikálnejšími predstaviteľmi. Ven-
delín Šuran vraj po tom, čo v roku 
1943 vystúpil z HG, nemohol údajne 
vykonávať ani funkciu notára a do 
konca vojny aj so svojou rodinou 
živoril.6 Vo funkcii miestneho veliteľa 
HG pôsobil zas František Adamčík. 
Po vyhlásení autonómie Slovenska 
sa do Trnavy prisťahoval mladý lekár 
Jozef Bányai (Útrata). Pracoval v tr-
navskej nemocnici ako primár ORL 
oddelenia, ale súčasne sa rozhodol 
aj pre politickú dráhu v HG. Na kon-
ci roku 1938 obsadil post oblastného 
(neskôr župného) veliteľa HG, v kto-
rom vystriedal Ferdinanda Čima. 
Patril k popredným predstaviteľom 
radikálneho krídla HG, udržiaval 
nadštandardné vzťahy s niektorými 
slovenskými radikálmi a germano-
filmi, nešetril ostrými protičeskými 
a protižidovskými útokmi. Hneď po 
svojom príchode do Trnavy nadvia-
zal kontakty s miestnou nemeckou 
komunitou, stal sa zakladajúcim 
členom a predsedom slovensko-

-nemeckej spoločnosti. Hoci bol 
nesmierne aktívny a cez HG výrazne 
zasahoval do spoločenského a po-
litického diania v meste, po kríze 
v HG, vrcholiacej odvolaním A. 
Macha z funkcie veliteľa HG v máji 
1940, sa z politického účinkovania 
v Trnave vytratil a neobjavil sa už ani 
po rokovaniach v Salzburgu, ktoré 
priniesli reštauráciu pomerov. Z Tr-
navy síce neodišiel, ale venoval sa 
takmer výlučne práci v nemocnici, 
modernizoval ORL oddelenie, publi-
koval a v roku 1942 sa habilitoval na 
docenta.7
V Trnave počas vojny účinkova-
la aj Deutsche Partei (DP), ktorá 
mala popri HSĽS tiež svoj poli-
tický význam a vplývala svojimi 
podnetmi aj na priebeh „riešenia 
židovskej otázky“ v meste, zvlášť 
v otázke arizácií, keď protežovala 

Vládny komisár Dr. František Orlický. 
Dostupné na: http://digitalna.kniznica.info/
zoom/44610/view

Jozef Baxa, veliteľ prvej Hlinkovej gardy na 
Slovensku. HG v Trnave sa už 14. októbra 
1938 vo svojej rezolúcii vyjadrila za samo-
statný slovenský štát. Dostupné na: http:
//digitalna.kniznica.info/zoom/44610/view

Vilo Žák, obvodný tajomník HSĽS v Trnave. 
Dostupné na: http://digitalna.kniznica.info/
zoom/44610/view

4 SNA, fond MV, č. k. 1967, 55081/1941, Trnava, mesto – sťažnosť na vládneho komisára a jeho zástupcu.
5 Úradné noviny, 6. 12. 1941, s. 1. Vyhláška ich okrem iného oprávňovala legitimovať Židov, vstupovať do ich domácností či 
robiť osobné prehliadky Židov
6 http://hnonline.sk/1--33253980-k00000_save-c2 (13. 11. 2009).
7 Viac SOKOLOVIČ, Peter. Jozef Bányai – lekár funkcionárom Hlinkovej gardy. In Pamäť národa, roč. 5, 2009, č. 2, s. 4- 15.
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osoby nemeckej národnosti.8 Na jej 
čele stál v Trnave Viliam Minkus, 
major vo výslužbe, veliteľmi jej 
ozbrojenej polovojenskej organizá-
cie FS boli – miestny veliteľ Karol 
Quarda a okresný veliteľ Anton 
Dietelbach, úradník cukrovaru. V. 
Minkus o postoji DP, teda aj na-
cistického Nemecka k „riešeniu 
židovskej otázky“ v rozhovore pre 
Trnavské noviny povedal: „Neviem, 
či nie ste na omyle, keď si myslíte, 
že my bojujeme proti židom. Nie. 
My bojujeme za svoj národ, ktorého 
najväčším škodcom boli židia... My 
Nemci chceme, aby prevzali Európu 
európske národy, aby tu nevládli 
židia.“9

Náčrt problematiky páchateľov by 
bolo možné uzatvoriť tým, že roz-
hodne neboli vymenovaní všetci, 
ktorí do tejto kategórie patrili, Za-
hŕňala ešte ďalších nemenovaných 
a často aj anonymných úradníkov, 
ktorí sa nejakým spôsobom na 
„riešení židovskej otázky“ podieľali, 
či už to boli úradníci OÚ v Trnave, 
notári, četníci z četníckej stanice, 
predstavenstvo obchodného gré-
mia a okresného živnostenského 
spoločenstva, úradníci daňového 
úradu, ďalej všetci členovia rôznych 
komisií a zborov, ktoré v súvislos-
ti s „riešením“ vznikali. Niektorí 

z nich budú ešte spomenutí pri 
analýze jednotlivých problémov. 
Zároveň netreba zabúdať ani na 
tenkú hranicu oddeľujúcu divákov 
od páchateľov, pretože akýkoľvek 
krok smerujúci od nezúčastnenosti 
k aktívnej participácii na „riešení“ 
menil diváka na páchateľa. 
Holokaust z pozície obetí nie je 
v slovenskej historiografii celkom 
neznámou témou. Preniknúť do 
problematiky z pohľadu obetí 
umožnil po roku 1989 predo-
všetkým rad publikovaných spomie-
nok a memoárov10, ale aj rozsiahly 
Oral history projekt realizovaný 
Nadáciou Milana Šimečku a aspoň 
čiastočne publikovaný P. Salnerom 
pod názvom Prežili holokaust.11 
V tejto súvislosti je nutné uviesť aj 
rad prác zaoberajúcich sa osudmi 
židovských komunít v niektorých 
regiónoch či mestách Slovenska, 
ktoré vyšli ako štúdie, ale aj ako 
monografie.12

Do vnútorne diferencovanej kate-
górie obetí patrili tí, na ktorých sa 
vzťahovalo protižidovské zákono-
darstvo slovenského štátu, ktorí 
pocítili dopad diskriminačných 
opatrení, a to aj v takom prípade, že 
sa s judaizmom neidentifikovali, či 
už z dôvodu príslušnosti k niektorej 
z kresťanských cirkví (R. Hilberg ich 

označuje ako „kresťanských Židov“) 
alebo z toho dôvodu, že sa k žiad-
nej viere nehlásili. Teda ako obete 
sú definovateľní všetci tí, ktorých 
režim slovenského štátu považoval 
za Židov v súlade s oboma definí-
ciami Žida, ktoré stanovila jurisdik-
cia slovenského štátu odlišne od 
náboženských pravidiel judaizmu, 

MUDr. Jozef Bányai, v r. 1939 primár ORL 
oddelenia Krajskej nemocnice v Trnave a ob-
lastný (neskôr župný) veliteľ HG. Dostupné 
na: http://digitalna.kniznica.info/zoom/
44610/view

8 KOVÁČ, Dušan. Deutsche Partei v politickom systéme Slovenského štátu. In BYSTRICKÝ, Valerián (ed.). Slovensko v rokoch 
druhej svetovej vojny (Materiály z vedeckého sympózia Častá 6.-7 november 1990). Bratislava: SNR, HÚ SAV, 1991, s. 131-134. 
KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava: Archa 1991.
9 Trnavské noviny, 23. 4. 1939.
10 FRIEDER, Emanuel. Z denníka mladého rabína, Bratislava: JudaicaSlovaca, 1993. ŠPITZER, Juraj. Nechcel som byť žid. Bra-
tislava: Kalligram, 1994. ŠPITZER, Juraj. Svitá, až keď je celkom tma. Bratislava: Kalligram, 1996. HRABOVECKÁ, Hilda. Ruka 
s vytetovaným číslom. Bratislava: PT, 1998. SCHWALBOVÁ, Margita – HRADSKÁ, Katarína. Žila som životy druhých: zo spo-
mienok lekárky na Osvienčim. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, 2001. VRBOVÁ, Gerta. Komu věřit, koho oklamat. Praha: 
GplusG, 2008. WETZLER, Alfréd. Čo Dante nevidel. Bratislava: MilaniumM, 2009. VRBA, Rudolf. Utekl jsem z Osvětimi. Praha: 
Sefer, 2007. NIR, Akiva. Chodníčky v ohnivom kruhu. Bratislava: Judaica Slovaca, 1994. BREZNITZ, Šlomo. Polia spomienok. 
Bratislava: Judaica Slovaca, 1999. ŠPITZER, Martin. Kde ostalo srdce. Bratislava: Judaica Slovaca, 1995. ZUROVÁ, Lucia, Avi-
va. Možno prežijeme. Spomienky na roky vojny. Bratislava: Judaica Slovaca, 1995. CHLAMTÁČOVÁ, Klára. Pramienok života. 
Bratislava: Judaica Slovaca, 1995. LÖFFLEROVÁ, Katarína. Ako život z karát. Bratislava: Judaica Slovaca, 2002. TAUBER, Heinz, 
Jakob. Atlantida holíčských Židů. Praha: Sefer, 2003.
11 SALNER, Peter. Prežili holokaust. Bratislava: Veda, 1997. VRZGULOVÁ, Monika (ed.). Videli sme holokaust. Bratislava, Nadá-
cia Milana Šimečku, 2002.
12 BARKÁNY, Eduard – DOJČ, Ľudovít. Židovské náboženské obce na Slovensku. Bratislava, 1991. BÜCHLER, Róbert, J. (ed.). 
Encyklopédia židovských náboženských obcí na Slovensku. 1. časť A-K. Bratislava: Judaica Slovaca, 2009. KUKLOVSKÝ, Ru-
dolf. Šalianski Židia. Šaľa: Oto Németh, 2002. HRADSKÁ, Katarína. Židovská Bratislava. Bratislava: Marenčin PT, 2008. SAL-
NER, Peter. Mozaika židovskej Bratislavy. Bratislava: Marenčin PT, 2007. TRUBÍNI, Jozef – TRUBÍNI, Ľuboš. Osudy vrábeľských 
židov. Bratislava: Múzeum židovskej kultúry v Bratislave, 2004. HLAVINKA, Ján. Židovská komunita v okrese Medzilaborce 
v rokoch 1938-1945. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007. FRANKL, Peter – FRANKL, Pavel. Židia v Žiline. Žilina: EDIS, 2009. 
LUPČO, Martin. Židovská minorita v dejinách Slovenska a vranovského okresu. Vranov nad Topľou, 2008. LANG, Tomáš 
– STRBA, Sándor. Židia na južnom Slovensku. Bratislava: Kalligram, 2006. PAULOVIČOVÁ, Nina – URMINSKÝ, Jozef. Židovská 
komunita v dejinách mesta Hlohovec (1938-1945). Príbeh, ktorý prešiel tmou. Bratislava: ELAP, 2009.
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ktorý ako Žida akceptuje toho, kto 
má židovskú matku alebo konverto-
val na judaizmus podľa ortodoxne 
rešpektovaných pravidiel.
Nariadenie vlády č. 63/1939 Sl. z. 
z 18. 4. 1939 stanovilo, že „za žida 
sa pokladá bez ohľadu na pohlavie 
a štátnu príslušnosť: 1. kto je, alebo 
bol izraelitského vierovyznania, 
i keď po 30. októbri 1918 prestúpil 
na niektorú kresťanskú vieru, 2. 
kto je, alebo bol bez konfesie a po-
chádza aspoň z jedného rodiča 
izraelitského vierovyznania, 3. kto 
pochádza z osoby, uvedenej pod 
bodmi 1 alebo 2 (vyjmúc takého 
potomka, ktorý sám prestúpil na 
niektorú kresťanskú vieru pred 
30. októbrom 1918), 4. kto uzavrel 
po dni účinnosti tohto nariadenia 
manželstvo s osobou, uvedenou 
pod bodmi 1 až 3 po dobu trva-
nia tohto manželstva, 5. kto po 
dni účinností tohto nariadenia žije 
s osobou, uvedenou pod bodmi 1 
až 3 v mimomanželskom spoločen-
stve, ako aj potomkovia, splodení 
v takomto spoločenstve“.13 Nariade-
nie č. 63/1939 Sl. z. poskytlo teda 
zmes konfesionálne-rasových kri-
térií, od ktorých vláda upustila pri 
nasledujúcej definícii v nariadení č. 

198/1941 Sl. z. z 9.9.1941, v ktorej 
už zohľadnila predovšetkým rasový 
princíp a rasové hľadisko, keďže za 
Žida bol pokladaný každý: „a/ kto 
pochádza najmenej od troch podľa 
rasy židovských starých rodičov; b/ 
židovský miešanec, ktorý pochádza 
od dvoch podľa rasy židovských 
starých rodičov [§ 2, písm. a)], ak 
1. dňa 20. apríla 1939 bol alebo 
po tomto dni sa stal príslušníkom 
izraelitského (židovského) vyzna-
nia, 2. po 20. apríli 1939 vstúpil do 
manželstva so Židom [písm. a/], 3. 
pochádza z manželstva so Židom 
[písm. a/], uzavretého po 20. apríli 
1939, 4. pochádza z nemanželské-
ho styku so Židom [písm. a/] a na-
rodil sa ako nemanželské dieťa po 
20. februári 1940.“ Za židovského 
starého rodiča sa pokladal ten, kto 
patril k izraelitskému (židovskému) 
vyznaniu.14 Tzv. židovský kódex 
ako novinku priniesol aj definíciu 
židovského miešanca.15 Nariadenie 
č. 198/1941 Sl. z. okruh obetí kvan-
titatívne rozšírilo. 
Stanovenie definície bolo potrebné, 
aby úradníci dokázali identifikovať 
skupinu, na ktorú budú aplikované 
protižidovské právne normy, resp. 
aby vedeli, na koho aplikované byť 

nemajú. Zároveň pre tých, ktorí do 
rámca definície nespadali, zna-
menala vytvorenie akéhosi pocitu 
bezpečia a ilúzie, že sa ich to ne-
týka – títo patrili k majorite a stali 
sa v prevažnej väčšine „divákmi“. 
Definíciou takto režim vyčlenil 
kategóriu „čistých a chránených“ 
občanov štátu.16 Pričom na odlí-
šenie týchto dvoch diametrálne 
odlišných kategórií obyvateľov štátu 
malo v konečnom dôsledku slúžiť 
aj označenie – židovských obcho-
dov a podnikov, praxe židovských 
lekárov, židovských domácností 
a bytov a aj Židov samotných. Bolo 
to súčasťou bojkotu čohokoľvek 
židovského, budovanie geta, v kto-
rom sa Židia po roku 1938 začali 
ocitať: „Vonku je geto. Na trhu, na 
ulici, vo výčape, všade je geto. Má 
svoj znak. Sú to chýbajúci blížni“.17 
V tomto „gete“ sa Židia nemohli 
spoliehať na solidaritu iných. 

(pokračovanie nabudúce)
Za vyhľadanie a poskytnutie ilu-
stračných fotografií ďakujeme Si-
mone Jurčovej

Gardisti na Masarykovej ulici v Trnave, 
1939, zdroj: zbierka ZsM

Dom na Halenárskej, pred židovskou synagógou, pohľadnica pred r. 1918, zdroj: zbierka ZsM

13 Slovenský zákonník, 1939, dostupné na http://www.upn.gov.sk/data/pdf/18-apr-1939.pdf (7. 10. 2009)
14 Slovenský zákonník, 1941, s. 643.
15 § 2. Za židovského miešanca podľa tohto nariadenia sa pokladá: a/ kto pochádza od dvoch podľa rasy židovských starých 
rodičov (§ 1, ods. 2), ak sa podľa § 1, písm. b/ nepokladá za Žida, b/kto pochádza od jedného podľa rasy židovského starého 
rodiča (§ 1, ods. 2). Slovenský zákonník, 1941, s. 643.
16 BAUMAN, Zygmunt. Modernost a holokaust. Bratislava: Kalligram, 2002, s. 179.
17 BAUMAN, Zygmunt. Modernost a holokaust. Bratislava: Kalligram, 2002,  s. 177.
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Mgr. Milan Ševčík

Akvizície starých kníh v trnavskom múzeu
Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia sa trnavskému múzeu podarilo získať príspevky, 
prostredníctvom ktorých mohlo zakúpiť v roku 2018 dvadsaťjeden a v roku 2019 sedem vzácnych starých 
tlačí. Ide o predmety vysokej vedeckej, historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty. Zbierkotvorný zámer 
spoločenských vied, konkrétne historického knižného fondu múzea, je zameraný na tyrnaviká, slovaciká 
a staré a vzácne tlače 15. – 17. storočia. Zakúpením takýchto kníh Západoslovenské múzeum napĺňa 
svoju koncepciu aj zbierkotvorný zámer. 

história

Zámerom akvizícií bolo obohatiť 
fond Západoslovenského múzea 
o vybrané predmety ponúknuté 
do múzea. Po zrealizovaní tých-
to akvizícií pribudlo 28 kníh do 
zbierky historickej knižnice, ktoré 
doplnia zbierkový fond Západo-
slovenského múzea. Veľkou vzác-
nosťou sú štyri tlače 16. storočia, 
a to Flavius Magnus Aurelius 
Cassiodorus – Historia Cyrkewnj 
Kassiodora Ržjmského Senátora, 
nazwaná Tripartita (Praha, 1594), 
Filón z Alexandreie – Philonis 
Ivdaei, Scriptoris Eloqventissimi... 
(Bazilej, 1554), tzv. Kralická bib-
lia Biblj České Djl pátý... Wnowě 
wydaný ([Kralice], 1588), Ludo-
vico Alfieri – Institvtionvm Ad 
Vniversvm Ivs Pontificivm... a Io. 
Paulo Lancelotto... per Lvdovicvm 
Alferivm Cortonensem (Bazilej, 
1566), ďalej rukopis Prolegomena 
Generalia Sinopsis pravdepodob-
ne slovenskej proveniencie z 18. 
storočia, slovenská príručka Jána 
Tonsorisa Sana Consilia Medica 
Aneb Zdrawá Radda Lékařská 
z roku 1771, príručka toxikológie 
Handbuch der Toxicologie z roku 
1800. Spomedzi mladších kníh 
môžeme spomenúť vzácnejšie 
prvé vydanie poézie Jána Poni-
čana Póly, ktoré vyšlo u Mazáča 
v Prahe v známej edícii EMSA 
(Edícia mladých slovenských spi-
sovateľov), či Bottovu Smrť Jánoší-
kovu (1934) z edície Dobré slovo.

Zoznam jednotlivých titulov:
1. Joseph Ignatius Chiabergus. 
Orationes ... Turín, 1724.
2. Joseph Frank. Handbuch der 
Toxicologie. Viedeň, 1800.
3. Martin Kollár. Robotník kres-
ťanský. Trnava, 1898.

4. Ruppeldt - Meličko. Slovenské 
spevy. 3. zväzok. Martin, 1899.
5. Vavro Šrobár. Hlas. Roč. 6, č. 1 
(1904). Ružomberok, 1904.
6. Anton Štefánek. Pamätnica ... 
Skalica, 1904.
7. Andrej Sládkovič. Spisy Básnic-
ké. l. zv. Martin, 1920.
8. Božena Nemcová. Pecko Spros-
táčik. Martin, 1921.
9. Terézia Vansová. Sobrané spi-
sy. 3. zv. Martin, 1922.
10. S. H. Vajanský. Sobrané diela. 
3. zväzok. Trnava, 1924.
11. S. H. Vajanský. Sobrané diela. 
10. zväzok. Trnava, 1929.
12. M. Sch.-Trnavský. Tatranské 
zvuky ... I. zošit. Trnava, 1926.
13. Alexander Vaško. Odplata. 
Trnava, 1938.
14. Ján Poničan. Póly. Praha - Bra-
tislava, 1937.
15. Ján Botto. Smrť Jánošíkova. 
Martin, 1934.
16. Jozef Dosedla. Tehotenstvo, 
pôrod a šestonedelie. Trnava, 1946.
17. Rabindranáth Thákur. Domov 
a svet. Martin, 1946.
18. Pearl S. Bucková. Dnes a več-
ne. Martin, 1947.
19. Perlaky Lajos. Srdcom k srdcu. 
Trnava, 1948.
20. Ladislav Jámbor. Blankytné 
túžby. Trnava, 1945.
21. Mária Kočánová. Zlatá prin-
cezná. Trnava, 1947.
22. Flavius Magnus Aurelius 
Cassiodorus. Historia Cyrkewnj 
Kassiodora Ržjmského Senátora, 
nazwaná Tripartita. Praha, 1594.
23. Filón z Alexandreie. Philonis 
Ivdaei, Scriptoris Eloqventissimi... 
Bazilej, 1554.
24. Biblj České Djl pátý... Wnowě 
wydaný. [Kralice], 1588.
25. Ludovico Alfieri. Institvtionvm 

Ad Vniversvm Ivs Pontificivm... 
a Io. Paulo Lancelotto... per Lvdo-
vicvm Alferivm Cortonensem. 
Bazilej, 1566.
26. (Gyorgy Majláth zo Zavara?). Pro-
legomena Generalia Sinopsis. Ruko-
pis, pravdepodobne z 18. storočia.
27. Jacob Friedrich Ludovicus. 
Doctrina Pandectarum. Halle, 1755.
28. Ján Tonsoris. Sana Consilia 
Medica Aneb Zdrawá Radda Lé-
kařská... Skalica, 1771. 

Po zakúpení odborný zamestna-
nec múzea označil predmety evi-
denčnými a prírastkovými číslami, 
signatúrami knižnice a logom FPU 
a uložil ich do depozitára his-
torickej knižnice Západosloven-
ského múzea v Trnave. Predmety 
budú postupne konzervované. 
Všetky knihy budú slúžiť báda-
teľom a odborníkom v profilo-
vých oblastiach a môžu sa stať 
súčasťou výstav a krátkodobých 
expozícií. Prínosom je obohatenie 
zbierkového fondu múzea, zá-
chrana kultúrneho dedičstva Slo-
venska a dostupnosť zakúpených 
tlačí na štúdium pre bádateľov. 
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Veľký spoločenský a politický pohyb 
v 20. storočí prinášal neustále zme-
ny a stále nové a nové názvy ulíc. 
Jeden z príkladov spomína Trnavčan 
a niekdajší mestský poslanec Bohu-
mil Chmelík. Býva stále v dome na 
Špíglsáli, no jeho adresa sa menila: 
„Ulica bola pôvodne Dr. Franka Ve-
selovského, potom Stalingradská, 
neskôr Volgogradská, po nežnej 
revolúcii Dr. Františka Veselovské-
ho. Takže sme sa po revolúcii vrátili 
k pôvodnému názvu.“
V starom meste boli ulice a námestia 
premenované od 23. augusta 1990, 
o rok neskôr, 20. augusta 1991 boli 
premenované ulice a námestia le-
mujúce historické mestské jadro. 
Ďalšie ulice dostali nové mená 1. 
júla 1992, a odvtedy sa už uskutoč-
ňovali len drobné zmeny a viacero 
ulíc pribudlo. 
Na premenúvaní sa podieľali názvo-
slovná komisia a mestská rada, ktorá 
potom prekladala návrh na schvá-
lenie mestskému zastupiteľstvu. 
Názvoslovnej komisii vtedy predse-
dal menovec neskoršieho primátora 
Štefan Bošnák, členmi komisie boli 
napríklad aj riaditeľ Štátneho okres-
ného archívu Jozef Šimončič, riaditeľ 
Útvaru hlavného architekta Dušan 
Kmety, riaditeľ Správy mestskej pa-
miatkovej rezervácie Milan Horák, 
riaditeľ Divadla pre deti a mládež 
Mikuláš Fehér, stredoškolská pro-
fesorka na Gymnáziu v Trnave Eva 
Starnová, novinárka Dáša Ondruš-
ková, za mestský národný výbor 
Jozef Adámek, Ľuboš Novotný začas 
i Václav Surový. 
Mesto vo svojom periodiku prišlo aj 
s anketou. Obyvatelia sa mali vy-
jadriť, či s navrhovanými zmenami 
v jednotlivých častiach súhlasia. 

Pridali aj tabuľku s menami a cha-
rakteristikou osobností, podľa kto-
rých mali byť ulice premenované. 
Ak sa dnes pozrieme na pôvodné 
názvy a zoznam premenovaných 
ulíc, možno by vznikla aj zaujímavá 
diskusia, či bolo skutočne potrebné 
niektoré názvy meniť. Pri zmenách 
sa uplatnili rôzne postupy, no nie 
dôsledne. Raz sa názov po komu-
nistickom predstaviteľovi nahradil 
názvom všeobecným, inokedy 
sa použil názov podľa historickej 
osobnosti. V niektorých častiach 
mesta chceli názvy zjednotiť podľa 
tematických okruhov. To táto zme-
na sa uskutočnila len čiastočne, 
bolo by totiž potrebné meniť názvy 
aj tam, kde to nebolo potrebné. 
Navyše, otázne je, či členovia komi-
sie mysleli aj na to, že každá zmena 
názvu ulice znamenala aj výmenu 
dokladov obyvateľov a v prípade 
inštitúcií aj celý rad administratív-
nych úkonov.  

Na tieto hektické časy, keď vznikala 
mestská samospráva, spomína aj 
prvý porevolučný primátor mesta 
Imrich Borbély. Pamätá si na obdo-
bie pred prvým stretnutím dovte-
dajších poslancov pléna Mestského 
národného výboru, keď boli členmi 
komunistickí poslanci, ale aj novici 
čakajúci na kooptáciu. Bol jeden 
z nových. „Jedným z bodov bolo 
premenovanie ulíc. Jilemnického na 
Štefánikovu, Februárového víťazstva 
na Masarykovu a Gottwaldovho 
námestia na Trojičné námestie. 
S dvomi som nemal problém. Jilem-
nického ulici napriek jej oficiálnemu 
názvu väčšina starých Trnavčanov 
aj tak hovorila Štefánikova. Pome-
novanie námestia podľa chýbajúce-
ho súsošia som pokladal za správ-
ny impulz pre proces rekonštrukcie 
a znovupostavenia tohto artefaktu, 
ktorý bol z ideologických dôvodov 
odstránený v roku 1949. Problém 
som však mal s tretím názvom. 

Martin Jurčo, foto: zbierkový fond Západoslovenského múzea v Trnave

Výsledkom novembrových udalostí boli 
aj nové názvy trnavských ulíc
Tento rok si pripomíname tridsiate výročie od nežnej revolúcie, ktorá na začiatku deväťdesiatych rokov 
so sebou priniesla aj mnoho praktických zmien vychádzajúcich z prechodu od socialistického systému 
k demokracii. Už na novembrovom námestí jedna zo skupín demonštrantov požadovala odpolitizova-
nie verejného priestoru, ku ktorému patrila nielen propagácia dovtedajšieho systému formou rôznych 
hesiel, ale aj prezentácia jej predstaviteľov vo forme názvov ulíc. A tak logicky, jedným z prvých bodov 
rokovania zástupcov mesta bolo premenovanie týchto názvov. 

Mestská veža a námestie, cca 1960 – 1970 Pohľad na Kostol sv. Mikuláša v šesťdesia-
tych rokoch 20. storočia
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Ulica Februárového víťazstva bola 
pre mňa vždy Hlavná. Je pravda, že 
táto ulica niesla v minulosti pome-
novania po viacerých politických 
osobnostiach. Bola okrem iného 
Rákociho, Hitlerova, Stalinova. 
Meno prvého prezidenta Českoslo-
venskej republiky T. G. Masaryka 
niesla iba pomerne krátko a v mys-
liach Trnavčanov sa neudomácnila. 
To napríklad v Žiline, kde som 
študoval, volali domáci ulicu idúcu 
od železničnej stanice smerom do 
centra Masaryčka, aj keď jej ofici-
álny názov bol úplne iný. V Trnave 
sa ulica spájajúca severnú a južnú 
hradobnú bránu volala po stáro-
čia v severnej časti Horná hlavná 
a v južnej časti Dolná hlavná. A to 
vo všetkých jazykových variantoch 
rakúsko-uhorského mocnárstva. 
V jazyku echtovných Trnafčanov 
bolo v názve slovo hlavná nahra-
dené nárečovým hrubá,“ spomína 
neskorší primátor Imrich Borbély. 
Po prvých bodoch rokovania sa 
začala historicky prvá diskusia 
o premenovávaní ulíc. „Prihlásil 
som sa do diskusie a predniesol 
alternatívny návrh na názov, ktorý 
som aj zdôvodnil: Zdôraznil by 
som, že nemám nič proti osobe 
T. G. Masaryka. Vážim si ho ako 
človeka aj ako politika. Ale súčasne 
si myslím, že pomenovávanie ulíc 
jeho menom aj tam, kde to nemá 
dostatočnú oporu v minulosti, je 
kontraproduktívne. Predsedajúci, 
teda podpredseda MsNV Viliam 
Lanák, ešte zo starej zostavy, zneis-
tel. V tom čase sa už totiž montovali 
tabuľky s novo navrhovanými ná-
zvami a môj návrh mu prišiel veľmi 
nevhod. Chvíľu sme sa dohadovali, 
čo ďalej. Nakoniec padlo rozhod-
nutie, že dva názvy áno, a tretím sa 
opäť bude zaoberať názvoslovná 
komisia. Na rokovanie komisie 
budem pozvaný ako autor návrhu, 
aby som ho obhájil. Výsledný návrh 
sa prerokuje na najbližšom pléne. 
Bol som spokojný a nasledujúce 
dni som strávil zhromažďovaním 
argumentov pre názvoslovnú ko-
misiu. Ale do toho prišiel neoča-
kávaný moment. Bol som vybratý 
za kandidáta na funkciu predsedu 
mestského národného výboru. Keď-

že som nemal protikandidáta, bolo 
zrejmé, že na najbližšom zasadnutí 
poslancov sa ujmem funkcie. Na 
rokovanie názvoslovnej komisie 
som prišiel náležite pripravený. 
Fakty som mal v písomnej forme, 
aby som dokázal pohotovo a vec-
ne reagovať na prípadné námietky 
alebo otázky. Priebeh rokovania ma 
však zaskočil. Celá príprava sa uká-
zala ako takmer zbytočná. Členovia 
názvoslovnej komisie, delegovaní 
z pracovníkov mestského národné-
ho výboru, si zrazu spomenuli, že 
odjakživa volali túto ulicu Hlavná 
a pomenovanie Masarykova im 
je cudzie. Veď kto by už len chcel 

polemizovať so svojim budúcim 
šéfom. Jedinou skutočne diskutu-
júcou členkou komisie, ktorá ma 
nechala môj návrh argumentačne 
a dokladovo podložiť, bola profe-
sorka z trnavského gymnázia, ktorú 
si za to nesmierne vážim. Členovia 
z radov poslancov súhlasili s mojim 
návrhom už pri jeho predložení, 
takže hlasovanie komisie bolo jed-
noznačné. Ulica bude: Hlavná. Som 
rád, že som mohol dať Hlavnej ulici 
späť jej nadčasový a zaužívaný ná-
zov. Aj keď jeden z tých echtovných 
Trnafčanov mi pri každej príležitosti 
pripomína, že ulica sa mala volať 
Hrubá. No a ktovie ako by to bolo 

Ulica Februárového víťazstva okolo roku 1969

Pohľadnica Trnavy na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia
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dopadlo s názvom Masarykova po 
rozdelení Česko-Slovenska o ne-
celé tri roky neskôr,“ hovorí Imrich 
Borbély. 
Pozrime sa, ako sa zmenili 
názvy v prvej etape od 23. au-
gusta 1990:
Gottwaldovo námestie / Trojičné 
námestie, Februárového víťazstva / 
Hlavná, Petra Jilemnického / Štefá-
nikova, 29. augusta / Jerichova, Čs. 
brigády / Rybníková, Engelsova / 
Rázusova, Gottwaldova / Študent-
ská, Kpt. Jaroša / Františkánska, 
Leninova / Emmerova, Obrancov 
mieru / Paulínska, Obchodná / 
Orolská, Svätoplukovo námestie / 
Námestie sv. Mikuláša. Staromest-
ská / Kapitulská
Aj mesačník Kultúra a život Trnavy 
sa zapojil do diskusie o nových 
názvoch ulíc, a to anketou pre 
občanov. Prišlo až neočakávane 
veľké množstvo návrhov. Napríklad, 
Mikuláš Rožňák navrhoval Gott-
waldovu (Študentskú) premenovať 
na Dubčekovu, Spoločnosť pre 
pestovanie a šírenie patafyziky na 
Slovensku odporučilo priestor pred 
Pozemnými stavbami (Vajanského) 
pomenovať ako Námestie Alfreda 
Jarryho. Starší Trnavčania chceli 
najmä návrat starých názvov ulíc 
ako Zbožná, Kapitulská a ďalšie, 
opakovali sa návrhy na Dubčeko-
vu, Námestie slobody, Maximilána 
Hella, Martina Palkoviča, ale i 17. 
novembra. Vo viacerých listoch 
adresovali občania návrhy, aby sa 
nepremenovávalo bez rozmyslu 
a nasilu, ale aby boli ponechané 
názvy ako Námestie Duklianskych 
hrdinov, Gen. L. Svobodu, Barčov-
ského, A. Kubáňa, či Ulica SNP. 
„Mám dojem, že sme niektorí stále 
príliš revolučne naladení. Nepodlie-
hajme fetišizmu doby. Vzhľadom na 
účelnosť názvoslovia ulíc a námestí 
nemožno prehliadať fakt, že neslú-
žia iba pre potreby obyvateľov mes-
ta, ale sú aj dôležitým orientačným 
prvkom pre turistov a všetkých náv-
števníkov mesta,“ napísal v svojom 
liste Trnavčan Tibor Stojka, pričom 
viacerí čitatelia pripomenuli, že pri 
vyberaní osobností by sa malo dbať 
najmä na pozitívny význam, na 
prepojenie s mestom. 

Druhá etapa premenovávania od 
20. augusta 1991:
Čs. federácie / Hlboká, Moskovská 
a Emmerova (do 1989 Leninova) / 
A. Žarnova, Nám. Dukelských hr-
dinov / Zelený kríčok, Pionierska / 
Strelecká, SNP / Hospodárska
Tajomníčkou názvoslovnej komisie 
bola vtedajšia zástupkyňa prednostu 
Mestského úradu Edita Bugalová. 
„Je to už s veľkým odstupom času, 
aby som si pamätala detaily, ale 
diskusie o premenovávaní boli ob-
čas turbulentné. Niektoré návrhy 
neprešli len preto, že ich iní členovia 
komisie prehlasovali podľa svojho 
názorového a ideologického spektra. 
Základom bol však návrat k pôvod-
ným názvom, aké tu boli počas prvej 
republiky. Spomínam si napríklad, 
že som chcela, aby sa vtedajšej 
Leninovej ulici vrátil názov Emme-
rova, pôvodne pomenovaná podľa 
bývalého mestského notára v Trnave 
a poslanca Uhorského snemu, pre-
tože daroval svoj majetok mestu. Po 
Emmerovi sa nazval iba krátky úsek 
(po križovatku s Kollárovou), ulica 
ďalej až po nemocnicu pokračovala 
ako Andreja Žarnova (po lekárovi 
a básnikovi civilným menom Fran-
tišek Šubík). Dnes už Emmerovo 
meno v zozname ulíc nie je. Poslanci 
nepripustili pomenovať ulicu po 
svetoznámom hudobnom skladate-
ľovi Zoltánovi Kodályovi, ktorý svoju 
mladosť prežil v Trnave. Pamätám 

sa, že diskusie boli aj okolo ulice 
Mikuláša Schneidra-Trnavského 
versus pôvodnej Seminárskej. A keby 
sa Seminárskej uličke vrátil pôvodný 
názov, odzneli návrhy, aby sa po 
Schneidrovi volala niekdajšia Gott-
waldova ulica. Pôvodne totiž mala 
byť na mieste vyústenia ulice pred 
ZŠ Bottova osadená už hotová socha 
Klementa Gottwalda. Padol teda 
návrh rezervovať toto miesto pre bu-
dúcu sochu Schneidra-Trnavského 
a ulicu pomenovať po ňom. Novi-
nárka Dáša Ondrušková však prišla 
s návrhom niekdajšiu Gottwaldovu 
premenovať na Študentskú, podľa 
revolučného pohybu a aj reálneho 
pohybu študentov touto ulicou. Ná-
zov Schneidra-Trnavského teda na 
prvorepublikovej Seminárskej zostal. 
Pamätám si ešte z názvoslovnej 
komisie diskusie o zmene ďalších 
ulíc. Navrhla som, aby sa názov po 
presvedčenom komunistovi Markovi 
Čulenovi zmenil iba na Čulenova, 
aby obyvatelia nemali problém so 
zmenou dokladov,“ hovorí Edita Bu-
galová. Napokon prešla zmena, však 
s doplnkom pomenovať túto ulicu 
po ľudáckom novinárovi a publicis-
tovi Konštantínovi Čulenovi, neskôr 
predstaviteľovi slovenského exilu 
v USA, čiže názov sa zmenil z M. 
Čulena na K. Čulena. Edita Bugalová 
sa dodnes pamätá na názvy, ktoré 
iniciovala a ktoré napokon prešli. 
„Na Družbe som vymyslela Staroháj-

Pohľadnica Trnavy v sedemdesiatych rokoch 20. storočia
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sku, tam sa tomu odjakživa hovorilo 
Šivavý hájiček, no ale Všivavohájska, 
to by nemuselo byt celkom v po-
riadku (smiech). Ešte som navrhla 
Na hlinách, tam boli totiž predtým 
tehelne, a tiež V jame. Niekoľko ro-
kov som sa k tejto iniciatíve veľmi 
nepriznávala, lebo som mala aj takú 
skúsenosť, že mi kolegyňa vravela: 
Čo to sú za divné názvy, dcéra sa 
sťažovala, že býva Na hlinách a do 
školy chodí V jame (smiech).“ Dnes 
sa oba tieto názvy berú prirodzene, 
a ťažko sa niekto pozastaví nad ich 
motiváciou. Spomína si aj na prípad 
s Hlavnou ulicou ako o nej hovoril 
Imrich Borbély. „K tomu ešte pripo-
meniem, že starý názov Fö utca, teda 
z maďarčiny Hlavná ulica, sa medzi 
Trnavčanmi vždy reprodukoval ako 
Hrubá ulica (obdobne sa hlavnému 
farskému kostolu dodnes hovorí 
Hrubý) a delila sa na Hornohrubú 
a Dolnohrubú. Potom z Dolnohrubej 
bola Masarykova, potom Stalinova, 
potom Februárového víťazstva. Návrh 
na Masarykovu bol veľmi pretláča-
ný, tuším sa aj chvíľu tak volala, ale 
Imrichovi Borbélymu to nedalo pokoj 
a presadil názov Hlavná, s čím som 
bola stotožnená,“ hovorí E. Bugalová. 
„V tom čase pribudli aj názvy Kornela 
Mahra, Teodora Tekela, Františka Ve-
selovského a ďalšie. Pokiaľ ide o ulicu 
Štefana Cyrila Parráka, viem, že tam 
boli veľké diskusie, pretože pôvod-
ný názov tejto ulice bola Lidická. 
Napokon sa názov zmenil. Poslanci 
odmietli zmenu názvu ulice Gábora 
Steinera, aj keď to bol prvorepubliko-
vý komunistický poslanec, ktorý ale 
napokon zahynul v koncentračnom 
tábore. Navrhovala som navyše ešte 
pomenovanie Námestie Konštancie 
pri františkánskom kostole, ktoré sa 
neskôr ujalo. Keď si celkovo na toto 
obdobie spomeniem, bola to vtedy 
veľmi náročná práca s priamym 
hmatateľným výsledkom. Niekedy 
stálo veľké úsilie presadiť nejaký 
názov, pretože každý z komisie mal 
hneď poruke ďalšie návrhy. Snažili 
sme sa pri väčšom premenovaní, aby 
sa sústredili v jednej lokalite názvy 
podobných pomenovaní, ako naprí-
klad po hudobných skladateľoch či 
prírodných názvoch,“ hovorí Edita 
Bugalová.

Vráťme sa do októbra 1991, keď sa 
mestská rada rozhodla zverejniť ná-
vrh na zmenu názvov ulíc s výzvou 
na vyjadrenie sa občanov mesta 
k tomuto materiálu. Občanom vy-
svetlila filozofiu zmien názvov a ich 
„upratania“ v snahe o zlepšenie 
orientácie v meste, a názvy rozdelila 
do troch kategórií na ulice, námestia 
a cesty. Zároveň navrhla zjednotenie 
formálneho zápisu názvu pri uli-
ciach nazvaných podľa osobností, 
napr. Clementisova ulica, neskôr 
Ulica V. Clementisa. Zároveň vydala 
odporúčanie pri rozširovaní mesta 
na sídlisku Vodáreň pomenúvať ďal-
šie ulice názvami: J. C. Hronského, J. 
Palkoviča a J. Silana. Z navrhovaných 
zmien prešli len niektoré. Spomeň-
me neúspešné návrhy z časti Tuli-
pán: Odborárska – V doline, 9. mája 
– Muškátová, Gábora Steinera – Pú-
pavová, Jiráskova – Brezová, Neru-
dova – Čerešňová, Ostravská – Maj-
cichovská, Priemyselná – Závodná. 
V lokalite sídliska Družba a okolia 
sa mala premenovať napríklad Van-
čurova na V. Kutlíka a Denisova na 
P. Dobšinského. V časti Kopánka 
napríklad Kubánova na J. K. Jelínka, 
Radarová na Panskú, J. Osohu na 
Slepú a podobne. V časti Špíglsál 
z návrhov neprešli napríklad: Bože-
ny Němcovej na A. Rudnaya, Kpt. 
Nálepku na A. Buznu, Janáčkova na 
Samovu, Lomonosovova na G. Vik-
toryho a ďalšie. 

Definitívne zmeny názvov ulíc od 
1. júla 1992 v ostatných častiach 
mesta
V časti Tulipán: Barčovského / Co-
burgova, Jegorovova / Bratislavská, 
Odborárska / Šípová, Partizánska / 
Stromová, Šmeralova / Bulharská, 
Tolstého / Tulipánová, Ursínyho / 
Vajslova
V časti Špíglsál a Prednádražie: Bu-
dovateľská / J. Sambucusa, Fučíkova 
/ Hlinku, Kpt. Nálepku / Agátová, 
Kraľovianska / Trstínska, Lidická / 
Štefana Cyrila Parráka, Lomonosovo-
va (časť) / K. Mahra, L. Svobodu / J. 
Bottu, Marxova / Slovenská, 1.mája 
/ Cyrila a Metoda, Miloša Uhra / 
Gejzu Dusíka, Nedvědova / A. Ku-
binu, Puškinovo nám. / Okružné 
nám., Priečna / Š. Moyzesa, P. Lišku 

/ Pri kalvárii, Š. Majora / Pri kalvárii, 
Švermova / P. Pázmaňa, Varšavská 
/ Koceľova, Volgogradská / F. Vese-
lovského
V časti Kopánka a Vodáreň: Belja-
jevova / Spojná, Družstevná / Jána 
Hajdóczyho, Gagarinova / Rovná, 
Heydukova / Kopánková, J. Osohu 
/ Strmá, Kozmonautov / Poštová, 
F. Kubača / Prechodná, Kubánova 
/ Legionárska, Komarovova / Sale-
ziánska, Nešporova a Októbrová / 
Špačinská cesta, Okružná a Urxova 
/ Okružná, Pokorného / J. Hlúbi-
ka, Revolučná / P. Hlbinu, Tyršovo 
námestie / Nám. Jozefa Herdu, Čs. 
parašutistov / Parašutistov, Šušuko-
va / R. Dilonga
V lokalite Hlboká boli premenované 
tieto ulice: Balakovská / Teodora 
Tekela, Clementisova / Vladimíra 
Clementisa, Mladej gardy / Vladimíra 
Clementisa, Guskova / Juraja Slottu, 
M. Čulena / K. Čulena, Pakterova / 
V jame, K. Šmidkeho / Starohájska
V časti Modranka: Bezručova / Pút-
nická, Dimitrovova / Dedinská, Kuko-
relliho / Tichá, Surovova / Rajčurská

Každý rok vznikajú nové názvy 
ulíc, zatiaľ je tendencia taká, že 
motiváciou sú nežijúce osobnosti 
spojené s Trnavou (napr. H. Rad-
vániho, E. Kostolányiovej, K. Elber-
ta, I. Kružliaka a iné). S takýmto 
postupom súhlasí aj jazykovedec 
Juraj Hladký, člen predsedníctva 
Slovenskej onomastickej komisie 
pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra 
SAV a vedúci Katedry slovenského 
jazyka a literatúry na Pedagogic-
kej fakulte Trnavskej univerzity. 
Odporúča skôr pomenúvať ulice 
po osobnostiach ako všeobecnými 
názvami, navyše, aby tieto osob-
nosti boli spojené s daným mes-
tom alebo obcou: „Takéto názvy 
pomáhajú utvárať a prehlbovať 
reprezentatívnu identitu mesta. 
Pritom nemusí ísť len o osobnos-
ti, ktoré v meste žili, ale aj o také 
osobnosti, ktoré sa v meste naro-
dili, získali tu vzdelanie a prípadne 
aj rozvíjali svoje profesijné aktivity, 
ktoré potom naplno rozvinuli inde. 
Mali by tiež reprezentovať historic-
ký kontext pomenúvanej lokality,“ 
povedal Juraj Hladký. 
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Kto by povedal, že priemyselný 
areál na kraji Trnavy je mies-

tom, kde sa stretáva viacero 
rôznych príbehov spolu s ukáž-

kovou architektúrou? Cobur-
gove závody alebo „TAZku“ 

pozná snáď každý Trnavčan. 
Hlavne ako miesto, kde sa vy-

rábali kachle, práčky, dielce do 
automobilov, kde pracoval as-
poň jeden človek z rodiny. Pa-

radoxne, o príčinách ich vzniku, 
súvislostiach so šľachtickým 
rodom Coburgovcov, ako ani 
o ich prínose pre rozvoj sta-

vebníctva v Trnave a okolia sa 
príliš nehovorí. Rovnako aj ich 

ukážková priemyselná architek-
túra zostáva akousi neznámou. 

Ich rozvoj možno rozdeliť do 
viacerých etáp – od ich vzni-

ku počas prvej svetovej vojny, 
cez medzivojnové obdobie, 30. 

a 40. roky, socializmus a v pod-
state až po dnešok. V tejto časti 
sa budeme venovať prvej etape 

– teda vzniku Coburgových 
závodov počas prvej svetovej 

vojny až do jej konca.

Podnikanie Coburgovcov a ich že-
leziarne na Slovensku
Korene trnavského závodu treba 
hľadať na Horehroní. Generácie 
saskej arcivojvodskej rodiny Co-
burgovcov patrili od 30. rokov 
19. storočia na území Slovenska 
medzi popredných podnikate-
ľov v oblasti železiarskej výroby. 
Počiatky týchto priemyselných 
aktivít začal Ferdinand Coburg 
založením železiarskeho komple-
xu na výrobu kujného a valcova-
ného železa medzi obcami Poho-
relá a Šumiac. Ďalšie prevádzky 
v blízkosti získal dedičstvom 

a odkúpením dedičných podie-
lov po Koháryovcoch, keďže otec 
jeho manželky gróf Mikuláš Ko-
háry podnikal v železiarstve ešte 
v polovici 18. storočia. Výrobu 
železiarstva mali skrátka v rodine. 
V polovici 19. storočia patrili Co-
burgovci popri vtedajšom štáte, 
Muránskej únii, Rimavskej koalí-
cii, Štítnickej konkordii a rodoch 
Andrássyovcov a Csákyovcov me-
dzi rovnako významných podni-
kateľov v oblasti železiarstva1.
Celkovo – Coburgovci vlastnili 
železiarne a hámre na Červe-
nej Skale, Pohorelej, Závadke 
nad Hronom, valcovne v Niž-
nej Švábolke a Vyšnej Švábolke 
– dnes patriace k obci Valkovňa, 
prevádzky v Zlatne, pri Poho-
relej – tzv. Ferdinandova huta, 
zlievareň v Novej Maši, závody 
v Nižnej Pohorelej a vo Švábolke, 
skujňovací závod v Hrabuši-
ciach. Vysoké pece Coburgovcov 
pracovali v Dobšinej, Podhore, 
Červeňanoch, v Pohorelej v spo-
mínanej Ferdinandovej hute, na 
Červenej Skale a v Stratenej, kde 
sa nachádzal ich najvýznamnejší 
závod. Okrem toho vyrábali vlast-
né žiaruvzdorné tehly v Zlatne. 

Valcovňa plechu v Nižnej Švá-
bolke bola dokonca prvá svojho 
druhu v Uhorsku. Surovinu na 
výrobu – železnú rudu – ťažili pri 
Spišskej Novej Vsi a Dobšinej, ku 
ktorým prináležali aj pražiarne 
rúd na stanici lanovej dráhy na 
zvážanie rudy pri Biengartene 
a pri stanici Mlynky2. 
Po smrti Ferdinanda Coburga 
v roku 1851 pokračoval v podni-
kaní jeho syn August3 a po ňom 
jeho syn Filip – celým menom Fi-
lip Saschen Coburg-Koháry, ktorý 
napokon založil aj závod v Tr-
nave4. Celkovo, Coburgovci boli 
taký zvláštny rod. K aristokracii sa 
zaradili a šľachtické tituly získali 
„hrami o tróny“ – rafinovanými 
sobášmi s inými šľachtickými 
rodmi. Filip Coburg mal takto za 
manželku Lujzu – dcéru belgické-
ho kráľa Ľudovíta II. Ich manžel-
stvo však nebolo vôbec ukážkové, 
a Filip k nej neprejavoval úctu ako 
k „princeznej“. Podvádzal ju, kde 
sa dalo, dokonca priviedol do iné-
ho stavu dcéru banského správcu 
v Dobšinej, ktorú musel odpratať 
na srbský kráľovský dvor. Lujza 
nakoniec od neho ušla5. Ale späť 
k železiarňam v Trnave.

Skrytý klenot priemyselnej architektúry 
– najstaršia časť Coburgových závodov

Miroslav Beňák

1 Šarudyová, 1989
2 Šarudyová, 1989
3 Šarudyová, 1989
4 Holec, 2010
5 Holec. 2010

Detail okien zlievarne
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Coburgove závody v Trnave
Vzniku hutníckeho závodu v Tr-
nave predchádzalo viacero zále-
žitostí. Jednou z nich bol vznik 
akciovej spoločnosti Coburgove 
banské a hutnícke závody a. s. 
(Coburg Fülöp herczeg-féle bá-
nya – és kohómüvek r.t. – Her-
zoglich Philipp Coburgsche Berg 
– und Hüttenwerke AG) v januári 
1913, pod ktorú patrilo viacero 
podnikov. Jadrom podniku bola 
železiareň v Pohorelej. V roku 
1916 sa Coburgova spoločnosť 
rozrástla o Heinzelmannovo 
železiarske ťažiarstvo (Heinzel-
mansche Eisenwerksgesellschaft) 
v Chyžnej Vode a aj o Dolnora-
kúsku eskomptnú spoločnosť 
(Niederösterreichische Eskompte 
– Gesellschaft).Najviac však 
vznik nášho trnavského závodu 
ovplyvnila prvá svetová vojna. 
Dopyt po železiarskych výrob-
koch ako polotovarov na výrobu 
zbraní a munície začal výrazne 
narastať a keďže mali Coburgovci 
blízko k vládnucej aristokracii, 
mali istú zákazku na výrobu pre 
zbrojársky priemysel Rakúsko-
-Uhorska6.

Železiareň uprostred polí
Poloha centra coburgovských 
železiarní na Horehroní bola 
logická, keďže sa tu nachádzala 
dôležitá surovina – zásoby dreva 
využívané na prípravu drevného 
uhlia7, ktoré sa používalo ako 
kurivo vo vysokých peciach. Rov-
nako relatívne blízko sa nachá-
dzali aj železorudné bane. V okolí 
Trnavy však nič z toho nebolo, 
ale nachádzalo sa tu dôležité 
železničné spojenie so stredným 
a východným Slovenskom a hlav-
ne s Bratislavou. Odtiaľ bola 
možnosť dopravovať železiarske 
výroby po Dunaji na dané odby-
tiská. Spolu s výhodnými cenami 
pozemkov bolo toto dopravné 

napojenie hlavným dôvodom na 
založenie podniku. V roku 1916 
spoločnosť nakúpila pozemky 
v Trnave a začala s výstavbou 
závodu, ktorého základom bola 
siemens-martinská pec a valcov-
ňa8. Výrobu spustili 12. decembra 
1917. Závod patril medzi najmo-
dernejšie podniky na spracovanie 
železa na Slovensku, vynikala 
predovšetkým valcovňa s výko-
nom 25 000 ton plechu ročne9. 
Vo vzťahu k mestu – objemom 
a počtom zamestnancov sa závo-
dy stali najväčším priemyselným 
podnikom v Trnave10.

Dnes sú bývalé Coburgove závody 
rozsiahlym areálom s množstvom 

hál a prevádzok. Jeho celkovú ge-
nézu, ako sme spomenuli v úvo-
de, možno deliť na viacero etáp. 
Každá z nich má svoje špecifické 
rysy nielen v samotnej prevádzke 
a druhu výroby, ale predovšetkým 
v architektonickom stvárnení. Tou 
prvou, a architektonicky veľmi 
zaujímavou, boli práve prvé roky 
prevádzky závodu počas vojny až 
do jej konca, čo vieme vymedziť 
rokmi 1916 – 1918. V tomto obdo-
bí vznikla najstaršia časť závodov, 
tzv. „starý závod“. Ten pozostával 
z viacerých prevádzkových celkov 
– zo zlievarne, dvoch valcovní 
plechu, elektrárne a pridružených 
drobných prevádzkových objektov 
a objektu skladu.

6 Holec, 2010
7 Šarudyová, 1989
8 Šimončič, 2010
9 Holec, 2010
10 Šimončič, 2010

Ulička s valcovňami

Vnútro valcovne
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Monumentálna zlievareň
Centrom starého Coburgovho 
závodu je zlievareň, nachádzajúca 
sa dnes v zhruba strede závodu 
– v akomsi pokračovaní Cobur-
govej ulice smerom na západ. Je 
orientovaná rovnobežne s touto 
ulicou. Toto „oceľovým prachom 
zaprášené srdce“ tvorí monumen-
tálna železobetónová hala stojaca 
na pôdoryse 72 x 37 m a s výškou 
16,70 m11. Jej súčasťou boli sie-
mens-martinské pece, ktoré vy-
hasli v roku 192212. Zlievareň slúži 
na svoj pôvodný účel dodnes, čo 
je už vyše 100 rokov. Na zlievareň 
nadväzoval z východnej strany 
mlyn na šamot – čo bol podlho-
vastý objekt s veľkosťou 10,6 m 
x 50 m13. Jeho súčasťou boli aj 
železobetónové silá s objemom 
190 m3 14. Mlyn bol zbúraný pri 
neskorších adaptáciách.

Valcovne – obrovské haly s reb-
rovou konštrukciou – ako vo 
„vnútri veľryby“
Ďalšími významnými prevádz-
kami boli valcovne – dve takmer 
totožné halové stavby široké 
zhruba 25 metrov, dlhé 140 m 
a vysoké cez 12 m. Hala má 
priečny konštrukčný systém 
– stĺpy prechádzajú do rebier, 
navzájom vzdialených 5 m. 
Priečnom smere sú ešte stužené 
– stiahnuté oceľovým tiahlom, 
ktoré je ešte stiahnuté k oblúku 
vo vrchole, presne v úrovni po-
zdĺžneho svetlíka. Zastrešené sú 
valenou klenbou – zaoblenou 
betónovou strechou v pozdĺž-
nom smere presvetlené prebie-
hajúcim svetlíkom. K halám zbo-
ku ešte priliehali nízke prístavby 
prevádzkového zázemia. Tieto 

haly sa nachádzajú západne od 
zlievarne a sú orientované kolmo 
na trať a pokračovanie Cobur-
govej ulice do závodnej uličky15. 
V období socializmu medzi ha-
lami postavili ďalšie budovy, čím 
vznikla „radovka“ – radová zá-
stavba továrenských budov.
Architektonicky a aj konštrukčne 
je obdobnou stavbou ako val-
covne skladisko nachádzajúce sa 
severne od elektrárne – hmotou 
orientované pozdĺž železničnej 
trate. Oblúk strechy v prípade 
skladiska prechádza do konzol, 
ktoré prekrývajú manipulačný 
priestor nakladacej rampy.
Okrem prevádzkových objektov 
sa v priestore nachádzalo viacero 
skladísk a rôznych drobných do-

plnkových priestorov – ako malé 
depo pre lokomotívu, vrátnice 
a pod. Väčšina týchto priestorov je 
situovaná severne od valcovní.16

Parná elektráreň závodu
Súčasťou závodov bola parná 
elektráreň, nachádzajúca sa se-
verne od zlievarne – smerom 
k trati. Elektráreň, ktorá dnes fun-
guje ako tepláreň, mala už v dobe 
svojho vzniku dve parné turbíny 
s výkonom 2 205 kW, jej výkon 
bol rokmi postupne zvyšovaný 
a v období 1. ČSR patrila s výko-
nom 17 040 kW medzi najväčšie 
na Slovensku17. Základnú hmotu 
predstavuje turbínová hala – 
orientovaná rovnobežne s valcov-
ňami a kolmo na zlievareň. Objekt 

11 ŠOKA Trnava - MÚ Trnava - techn. 
odbor Coburgove závody Trnava
12 Mikluš, 1977
13 ŠOKA Trnava - MÚ Trnava - techn. 
odbor Coburgove závody Trnava
14 Hallon, 2014
15 ŠOKA Trnava - MÚ Trnava - techn. 
odbor Coburgove závody Trnava
16 ŠOKA Trnava - MÚ Trnava - techn. 
odbor Coburgove závody Trnava
17 Šimončič, 2010

Turbínová hala parnej elektrárne

Vodná veža parnej elektrárne 
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je dvojpodlažný, na prvom podla-
ží sa nachádzali samotné turbíny 
a na druhom podlaží generátory 
a manipulačný priestor k nim. Na 
turbínovú halu kolmo nadväzuje 
budova kotolne – čo je veľký otvo-
rený priestor. Táto elektráreň sa 
výrazne podieľala na elektrifikácii 
Trnavy a okolia, to však popíšeme 
v nasledujúcej časti.

Dom na stračej nôžke 
–vodárenská veža
Súčasťou závodov bolo viacero 
prvkov technickej infraštruktúry, 
ktoré zabezpečovali ich plynulý 
chod. Jedným z nich je aj tento 
skrytý klenot – vodná veža so stud-
ňou, nachádzajúca sa pri elektrárni, 
viditeľná z uličky za zlievarňou. Je 
riešená ako „dom na stračej nôžke“ 
– samotný rezervoár bol v hrana-
tom kubuse podopretom okrúhlymi 
stĺpmi. Vodná veža slúžila ako re-
zervoár s vodou potrebnou na chod 
elektrárne. 
Ďalšou typickou súčasťou tepel-
ných elektrární boli chladiace veže 
a komíny. Chladiace veže podľa 
dokumentácie a historických fo-
tografií existovali dve drevené, po 
jednej je dodnes zachovaný veľký 
betónový „bazén“. Z pôvodných 
komínov, ktorých bolo v minulosti 
naozaj veľa a takmer pri každej 
prevádzke, sa nezachoval ani je-
den. Dnešné teplárne majú však 
nový komín – jeden z najvyšších 
v Trnave. Medzi elektrárňou a zlie-
varňou sa nachádzal priestor na 
uskladnenie uhlia – podľa projek-
tovej dokumentácie „uhlová jama“, 
na ktorú nadväzovali generátory na 
výrobu plynu pre siemens-martin-
ské pece18.

Obytná kolónia 
Coburgových závodov
Súčasťou Coburgových závodov 
bola aj obytná kolónia postavená 
východne od závodu, popri dnešnej 
Coburgovej ulici. Tvorilo ju viacero 
kolmo na ulicu orientovaných po-
dlhovastých dvojpodlažných obyt-

ných domov s valbovými strechami, 
do ktorých boli vložené priečne 
komponované hmoty s výrazným 
priečelím a sedlovou strechou. V tej 
dobe to bol ukážkový typ kolónie, 
objavovala sa na viacerých pohľad-
niciach mesta Trnavy. 

Na pomedzí medzi historizujúcou 
a modernou architektúrou s ne-
oklasicistickou monumentalitou
Čo sa týka architektúry, objekty 
prvej etapy výstavby Coburgo-
vých závodov v Trnave majú svoje 
špecifické architektonické rysy. 
Jednak sú to pomerne rovnako 
konštrukčne riešené stavby valcov-
ní a skladu, ale aj obdobné deko-
ratívne prvky fasád jednotlivých 
objektov. Dekór pri objektoch akosi 
balancuje medzi ozdobnosťou 
starej historizujúcej architektúry 
a postupným zjednodušovaním 
prvkov, smerujúcim k  rodiacemu 
sa funkcionalizmu. Samotné de-
koratívne prvky svojím výrazom 
čerpajú z neoklasicistickej alebo 
empírovej architektúry – no sú 
značne zjednodušované na zvý-
raznenie tektonických vlastností 
daných prvkov. Stavbám to dodáva 
na monumentalite.
Typickým znakom je zvýrazňova-
nie nároží – najmä pri objektoch 
valcovní a skladu. Hlavné priečelie 
je vo vrchole ukončené „falošným“ 
sedlovým štítom, aj keď zastreše-
nie je riešené oblúkovou strechou. 

Okná sú združované do útvaru 
šípky, čo je ďalším spoločným 
znakom viacerých objektov tejto 
etapy. Takto združované a tvaro-
vané okná sa nachádzajú aj na 
objekte elektrárne. Dekór na sklade 
a valcovniach je zjednodušený 
len na naznačenie nároží a akousi 
falošnou bosážou, čo sa zachovalo 
v pôvodnom prevedení už iba na 
objekte skladu.
Najzdobenejším objektom je tur-
bínová hala elektrárne, konkrétne 
jej západné priečelie. Z pozdĺžnej 
fasády je zvýraznená časť prieče-
lia, tvarovaná v zjednodušenom 
neoklasicistickom duchu – v troch 
osiach okien, s pilastrami, rímsou 
a vo vrchole s tympanónom, čo 
sú typické tvaroslovné prvky kla-
sicistickej architektúry. Jednotlivé 
osi okien sú pod rímsou ozdobené 
„klenákom“ so zuborezmi, obdob-
ne je zvýraznený aj vrchol tympa-
nónu. Na túto ozdobnosť reaguje 
aj vodná veža v blízkosti tejto fasá-
dy, ktorú sme opisovali vyššie.
Objekt zlievarne sa svojím pre-
vedením tvarovo mierne odlišuje 
od ostatných objektov, no jeho 
stvárnenie opäť vychádza z akejsi 
tektoniky neoklasicizmu. Rovnaké 
je aj zdôraznenie nároží, tentokrát 
však formou vystupujúcich útva-
rov vo fasáde – imitujúcich rímsu 
s tympanónom podpretú dvojicou 
pilastrov. Medzi veľkými plochami 
okenných otvorov sa rovnako na-

Sklad

18 ŠOKA Trnava - MÚ Trnava - techn. 
odbor Coburgove závody Trnava
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chádzajú pilastre „podopierajúce“ 
rímsu. Naozaj krásny „industriálny 
strohý klasicizmus“. Atmosféru 
dopĺňa aj samotná patina – zaprá-
šené fasády tejto stavby.
Architektúra obytnej kolónie sa 
mierne odlišovala od architektúry 
výrobných objektov, a to vyššou 
mierou ozdobnosti. Pôvodné archi-
tektonické stvárnenie viac zodpo-
vedalo dobe – objekty mali mierne 
historizujúci nádych v podobe 
oblúkových profilácií pri vybraných 
oknách a pod. Dnes tento pôvodný 
dekór na bytovkách neexistuje.

Založenie trnavskej pobočky 
renomovanej stavebnej firmy 
Pittel a Brausewetter
Kto vlastne stojí za touto krásnou 
industriálnou architektúrou a na tú 
dobu odvážnymi konštrukciami? 
Tu sa otvára ďalší príbeh – príbeh 
renomovanej firmy Pittel a Brau-
sewetter, pôsobiacej na našom 
území. Založili ju v 70. rokoch 
19. storočia mladý inžinier Victor 
Brausewetter a podnikateľ vo vý-
robe cementu Adolf Pittel. Obaja 
mali za sebou slušné portfólio 
prác v oblasti stavebníctva. Victor 
Brausewetter pracoval predtým ako 
hlavný inžinier trasovania železnič-
nej trate pri stavbe novej Považskej 
železnice, kde začal pôsobiť v ro-
ku 1872. Adolf Pittel zasa vyrábal 
románsky cement vo vlastnom 
podniku a ako prvý v habsburskej 
monarchii uplatnil v 70. rokoch 19. 
storočia betón vo väčšom množ-
stve pri stavbe pevností rakúsko-
-uhorskej armády pri Krakove 
a Przemysli. Skúsenosti a znalosti 
pretavili aj do novej spoločnej fir-
my, s ktorou mali rad prvenstiev 
– ako použitie väčšieho betónu 
množstva pri stavbe kanalizácie 
v Bratislave v roku 1880, prípadne 
realizácia prvého železobetóno-
vého mostu na území Uhorska pri 
nových Zámkoch. Veľmi rýchlo 
sa stali predákmi v stavaní nároč-
ných betónových konštrukcií a boli 
veľmi žiadaní pri stavbe industri-

álnych objektov. V ich portfóliu sa 
však nachádzali aj nepriemyselné 
budovy – ako napríklad Modrý 
kostolík v Bratislave.
Firma získala zákazku na stavbu 
Coburgových železiarni v Trnave, 
čo ju ovplyvnilo natoľko, že sa 
rozhodli zriadiť v roku 1916 v Trna-
ve jej pobočku. Vedúcim pobočky 
a jej hlavným projektantom sa 
stal inžinier švajčiarskeho pôvodu 
– Arthur Schwarz, ktorý je podpí-
saný na väčšine výkresov industri-
álnych objektov v Trnave a okolí. 
Schwarz mal rovnako bohaté 
skúsenosti, po škole pracoval pre 
podobnú firmu – koncern Wayss 
& Freytag, s ktorou viedol stavby 
veľkých skladovacích priestorov 
v neapolskom prístave. Druhou 
osobnosťou trnavskej firmy bol 
Ing. Karl Schmerda, pôsobiaci 
vo firme od roku 1912. Akousi 
pikoškou je fakt, že priamo na 
stavbe Coburgových závodov sa 
podieľal aj 18-ročný vnuk V. Brau-
sewettra – Karl Brausewetter19.
Postupný vznik trnavskej pobočky 
Pittla a Brausewettra sa dá odčí-
tať aj z výkresovej dokumentácie 
k jednotlivým objektom – objekty 
projektované ako prvé v roku 1916 
boli kreslené ešte v Budapešti, 
neskoršie už priamo v Trnave20.

Vráťme sa však samotným závo-
dom. Koniec vojny priniesol roz-
behnutej firme viacero ťažkostí. 
Rozpadom monarchie, spoločen-
skými zmenami ako aj samotným 
koncom vojny sa rozpadla pôvodná 
sieť odbytísk a závod bol nútený 
zmeniť výrobný program. S tým 
súviselo rozsiahle prebudovávanie 
prevádzok, to je však už iný príbeh. 
Ten popíšeme v pokračovaní. 
Zdroje: 
HALLON, Ľ.: Firma Pittel a Brausewet-
ter v dejinách Slovenska – priekopník 
betónového staviteľstva z Bratislavy, 
Historický ústav SAV, Bratislava, 2014, 
ISBN: 978-80-971540-5-9
HOLEC, R.: Coburgovci a Slovensko, 
Kaligram, Bratislava, 2010, ISBN: 978-
80-8101-249-5
MIKLUŠ, V.: 60 1917-1977 Trnavské 
automobilové závody, Trnavské auto-
mobilové závody, n.p. Trnava, 1977

19 Hallon, 2014
20 archív

ľudia 
a udalosti
 1. 9. 1974 – 
V novozriadenom Divadle 
pre deti a mládež v Trnave 
sa uskutočnila prvá premiéra 
s hrou Prekroč svoj tieň od O. 
Záhradníka (45. výročie).  
 3. 9. 1729 – V Trnave 
umrel profesor Trnavskej 
univerzity a jej dvojnásobný 
rektor VAVRINEC TAPOLČÁNI, 
priekopník meteorológie 
a hydrológie v Uhorsku (290. 
výročie). 
 4. 9. 1954 – V Trnave začalo 
svoju činnosť Krajské múzeum, 
dnešné Západoslovenské 
múzeum (65. výročie). 
 5. 9. 1469 – Kráľ MATEJ 
oslobodil Trnavu, ktorú krátko 
predtým úplne vypálilo české 
vojsko, na desať rokov od 
platenia všetkých daní (550. 
výročie). 
 6. 9. 1924 – V Trnave sa 
začala štvordňová Hospodárska 
a priemyselná výstava, ktorej sa 
zúčastnilo 472 vystavovateľov 
(95. výročie). 
 7. 9. 1914 – V Trnave sa 
narodil spisovateľ, literárny 
historik, prekladateľ a ev. kňaz 
GUSTÁV VIKTORY, ktorému 
roku 1998 udelili Čestné 
občianstvo mesta Trnava in 
memoriam a jeho pamiatku 
pripomína pamätná tabuľa na 
Evanjelickom kostole v Trnave 
(105. výročie).
 8. 9. 1994 – V Trnave 
slávnostne otvorili nový Zimný 
štadión (25. výročie). 
 9. 9. 1519 – Kráľ ĽUDOVÍT II. 
konfirmačnou listinou vydanou 
v Budíne potvrdil mestu Trnava 
jarmoky a trhové výsady(500. 
výročie). 
 11. 9. 1769 – V Trnave 
umrel profesor Trnavskej 
univerzity ANTON RADIČ, fyzik, 
matematik a autor učebníc 
(250. výročie). 

september
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ľudia 
a udalosti
 11. 9. 1919 – Mestské 
zastupiteľstvo v Trnave na 
svojom zasadnutí zriadilo 
komisiu, ktorá mala na starosti 
zavedenie elektrického prúdu 
v meste (100. výročie). 
 11. 9. 2004 – V Bratislave 
umrel trnavský rodák JURAJ 
BENEŠ, hudobný skladateľ, 
klavirista a pedagóg(15. výročie). 
 12. 9. 1969 – V Bratislave 
umrel (pochovaný v Trnave) 
trnavský pekár a cukrár 
ŠTEFAN CYRIL PARRÁK, 
zberateľ ľudového umenia 
a tvorca obrovskej zbierky 
keramiky, ktorej časť je 
v Západoslovenskom múzeu 
v Trnave, kde jeho pamiatku 
pripomína aj pamätná tabuľa 
(50. výročie). 
 15. 9. 1939 – V Trnave 
umrel zakladateľ slovenského 
ľudového bábkarstva JÁN 
STRAŽAN (80. výročie). 
 15. 9. 1979 – V Trnave sa 
začala výstavba novej budovy 
železničnej stanice (40. výročie). 
 16. 9. 1989 – V Trnave 
umrel športový organizátor 
a funkcionár VÍT MRVA, Čestný 
občan mesta Trnava, ktorý 
sa zaslúžil o vybudovanie 
športového areálu Slávia 
a Mestskej športovej haly, kde 
je umiestnená jeho pamätná 
tabuľa (30. výročie). 
 16. 9. 2004 – V trnavskej 
Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
odhalili pri príležitosti prvého 
výročia návštevy pápeža JÁNA 
PAVLA II. pamätnú tabuľu (15. 
výročie). 
 17. 9. 1964 – V Trnave 
odovzdali do používania novú 
budovu Pedagogickej fakulty UK 
(55. výročie). 
 17. 9. 2004 – V Trnave na 
budove radnice slávnostne 
odhalili pamätnú tabuľu 

september
Martin Jurčo, foto: archív Bohuša Kráľoviča a archív

Dilong z Hlohovca do Honolulu, 
no aj cez Trnavu

O františkánskom mníchovi, 
básnikovi i milovníkovi dobrej 

literatúry, žien i motocyklov 
Rudolfovi Dilongovi sa toho na-

písalo mnoho najmä od začiatku 
90. rokov. No až teraz vznikol 
text, ktorý sa podrobne venuje 
jeho myšlienkovým východis-

kám a tvorbe na pozadí mesta, 
v ktorom začas pôsobil, a to je 

Hlohovec. Autor Marián Kamen-
čík je známy ako literárny vedec 
z trnavskej UCM, no aktívny je 

aj v občianskom združení Ex-
libris Ad Personam Hlohovec. 
A práve tam vyšla jeho kniha 

Z Hlohovca do Honolulu a späť 
s podtitulom Rudolf Dilong 

a hlohovská literárna avantgar-
da. Časť tejto knihy je venovaná 

aj jeho životu v našom meste.

V posledných rokoch rezonu-
je v tejto súvislosti najmä kniha 
Konvália, v ktorej autorka Denisa 
Fulmeková rozpráva príbeh židov-
ského dievčaťa Vali Reiszovej, ktorá 
sa počas holokaustu stala matkou 
Dilongovho dieťaťa a napokon 
zostala s ním opustená. Kniha M. 
Kamenčíka kladie dôraz najmä na 
obdobie prelomu 30. a 40. rokov, 
teda hlavne na čas pobytu básnika 
v Hlohovci. Podrobne sa venuje 
relatívne krátkemu, pätnásťmesač-
nému pôsobeniu Rudolfa Dilonga 
v tamojšom františkánskom klášto-
re od apríla v roku 1939. Všíma si 
jeho myšlienkové zázemie, literár-
nu charizmu i autorský entuziaz-
mus. S podporou priateľov dokázal 
priam vybudiť pokojný literárny 
život tohto mesta. V knihe sa viac 
dozvedáme najmä o nadrealistic-
kej etape tvorby Rudolfa Dilonga, 
ktorá zasahuje práve toto obdobie, 
a podiel na organizovaní života 
mladých začínajúcich autorov ako 
boli Ivan Kupec (vl. Menom Ivan 
Kunoš), Michal Masaryk a ďalší. 
Dôležité však je, že z pohľadu 
existencie akejsi uzavretej nadrea-

listickej zložky autor ukazuje cel-
kový obraz nadrealistického hnutia 
na Slovensku, ktorý sa datuje od 
tridsiatych rokov a do prvej polo-
vice štyridsiatych rokov minulého 
storočia. Kniha Z Hlohovca do 
Honolulu a späť sa nesústreďu-
je výhradne len na Dilonga, ale 
prináša informácie o celom súvi-
siacom kontexte, autor sa nebojí 
„vytiahnuť“ to, čo je z Dilonga nad-
časové, kriticky hodnotiť, čo malo 
len dobový súvis, a pripomenúť 
aj zakopnutia básnika. Išlo najmä 
o jeho aktivity v prvej polovici 40. 
rokov, keď písal angažovanú tvor-
bu na podporu vtedajšieho režimu 
na Slovensku (napr. jeho zbierka 
Gardisti, Na stráž!, 1939). Napriek 
tomu je Dilong v celkovom vnímaní 
rebel, nielen ako mních, ale aj ako 
básnik či mysliteľ. Svedčí o tom 
napríklad aj konštatovanie, že 
Dilongove literárne a osobné akti-
vity sa dostávali často do rozporu 
s povinnosťami kňaza, čo malo za 
následok aj pokarhanie od jeho 
predstavených. 
Časť tvorby Rudolfa Dilonga zasa-
huje do avantgardného literárneho 
prúdu nazvaného nadrealizmus. 
A ten sa spája aj s obdobím vydá-
vania takéhoto časopisu v Trnave. 
Časopis Nové slovo mal podtitul 
literárny a kritický mesačník. Vzni-
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kol na podporu mladých autorov 
a rozvoja nadrealistického literár-
neho života. Nadväzoval na literár-
ny časopis Rozvoj, no Nové slovo 
dávalo oveľa viac priestor nadre-
alisticky ladenej tvorbe mladých 
autorov. Tá sa považovala vtedy za 
výsostne súčasný a moderný prúd 
tvorby v poézii. Časopis vychádzal 
v Trnave, a to len jednu sezónu 
1939/40.  Ako pripomína Marián 
Kamenčík, o časopis mali záujem 
najmä mladí autori a mal aj pozi-
tívne ohlasy literárnej obce. V tejto 
súvislosti publikoval Kamenčík aj 
krátky vtip publikovaný v časo-
pise Elán v roku 1939 v súvislosti 
s literárnym vedcom Rudom Brtá-
ňom: „Príde Brtáň, ktorý je teraz 
profesorom v Trnave, na nedeľu 
do Bratislavy a pri literárnom stole 
ho interpelujú: – Tak čo je s tou 
Trnavou? Veď tá sa stala hniezdom 
Novoslovanov! – Akí Novoslovania? 
– nechápe Brtáň. – Nuž Dilong a tí 
ostatní, čo v Trnave založili to Nové 
slovo!“ 
Na toto obdobie spomína veľmi 
živo Rudolf Brtáň aj v 3. zväzku 
svojej knihy Živé roky, keď od 
roku 1939 pôsobil v Trnave. Ča-
sopis Nové slovo redigoval Ivan 
Minárik a redakčný kruh tvorili 
Rudolf Dilong, Rudolf Fabry a Fero 
Korček. Mesačník chcel vytvoriť 
čo najširšiu umeleckú platformu 
pre najrozmanitejšie umelecké 
orientácie etablovaných, no najmä 

mladých prispievateľov, pričom na 
pamäti mal predovšetkým estetic-
ké východiská. Literárni teoretici 
Mikuláš Bakoš a Michal Považan 
v diskusiách s Rudolfom Dilon-
gom podporovali orientáciu také-
hoto periodika na poéziu, ktorá 
je nadrealistická, a teda moderná. 
V roku 1940 písal Dilong spomí-
nanému Michalovi Považanovi: 
„Som za Tvoj a Bakošov návrh, 
aby časopis bol avantgardný. Keby 
Nové slovo malo vychádzať v sta-
rej forme, kašlem naň. Generačný 
časopis je tu potrebný a okrem 
nadrealistov niet inej generácie 
u nás, myslím novej, časovej 
a priebojnej.“
Postupne sa mal časopis rozčle-
ňovať do rubrík napríklad pre 
najmladších tvorcov, pre literárne 
pokusy stredoškolákov. O po-
stupných plánovaných úpravách 
rokoval aj spomínaný Mikuláš 
Bakoš so zástupcom trnavského 
vydavateľa Urbánek a spol. a spo-
lumajiteľom tlačiarne Rudolfom 
Jirmanom už v auguste 1940. Tla-
čiareň sídlila v severnej časti fran-
tiškánskeho kláštora v Trnave. No 
ten pre časovú zaneprázdnenosť 
navrhoval zmenu periodicity vy-
dávania časopisu z mesačného na 
trojmesačnú. Plánované zámery 
zmien časopisu už nestihli. Za-
nikol už po prvom ročníku, a tak 
sa museli tvorcovia tohto umelec-
kého prúdu obrátiť inde. Okresný 

ľudia 
a udalosti
významnému trnavskému 
rodákovi JÁNOVI SAMBUCOVI 
(15. výročie). 
 18. 9. 1994 – V Trnave 
sa uskutočnilo slávnostné 
znovuodhalenie Pamätníka 
holokaustu pred židovskou 
synagógou (25. výročie). 
 19. 9.2004 – V Trnave 
slávnostne odhalili pamätnú 
tabuľu bývalému riaditeľovi 
trnavského biskupského 
gymnázia AUGUSTÍNOVI 
RAŠKOVI, ktorý zahynul vo 
väzení ako obeť komunistickej 
totality (15. výročie).
 21. 9. 1919 – Telocvičná 
jednota Sokol usporiadala na 
trhovisku na Tulipáne v Trnave 
svoje prvé verejné cvičenie 
(100. výročie).
 22. 9.1929 – V Trnave 
slávnostne odhalili pamätné 
tabule kardinálovi JURAJOVI 
HAULÍKOVI na jeho rodnom 
dome a prvému predsedovi 
Matice slovenskej a biskupovi 
ŠTEFANOVI MOYZESOVI na 
budove gymnázia, kde študoval 
(90. výročie).  
 23. 9. 2004 – V Trnave 
umrel akademický maliar 
JÚLIUS BARTEK, člen tzv. 
Trnavskej päťky a autor 
početných monumentálnych 
diel (15. výročie).  
 27. 9. 1864 – V Černovej 
sa narodil politik, cirkevný 
hodnostár a publicista ANDREJ 
HLINKA, v rokoch 1921 – 38 
predseda Spolku sv. Vojtecha, 
ktorého pamiatku v Trnave 
pripomína ulica nesúca jeho 
meno a pamätná tabuľa na 
budove SSV (155. výročie). 
 28. 9. 1999 – V Trnave 
umrel sochár, keramik 
a výtvarník MILOŠ BALGAVÝ, 
nositeľ Ceny mesta Trnava (20. 
výročie).                    

 P.R.
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Rudolf Dilog pred vykopanými telesnými pozostatkami pred Kostolom sv. Jakuba v roku 1933.
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súd v Trnave totiž 7. februára 1941 
vydávanie po zásahu zastavil, aj 
keď redakčná príprava bola už 
v plnom prúde. Pripomeňme ešte, 
že o tri mesiace po úradnom za-
stavení vydávania časopisu dostal 
Dilong ponuku, aby sa stal redak-
torom novo pripravovaného ča-
sopisu, ktorý bude slúžiť sloven-
skému národnému socializmu po 

stránke duchovnej a bude slúžiť 
na zblíženie slovensko-nemecké 
na podklade duchovna. Dilog sa 
na tomto projekte pre povinnosti 
na fronte už nezúčastnil. 
Ako píše Marián Kamenčík v kni-
he, zachoval sa aj úvodník druhé-
ho ročníka od Mikuláša Bakoša, 
ktorý mal predznamenať spomí-
nané novinky v časopise. Práve 

Mikuláš Bakoš mal byť od druhé-
ho ročníka hlavným redaktorom. 
Ešte pre zaujímavosť uveďme, že 
v spomienkach Ivana Kupca sa 
zachovala zmienka o motocykli 
Rudolfa Dilonga. Keďže býval 
v Hlohovci, mohol na ňom kedy-
koľvek odbehnúť do Trnavy, a tak 
operatívne reagovať na potreby 
„redakčnej prevádzky“. 

TS GJK

Bienále plastiky malého formátu v Synagóge 
– Centre súčasného umenia
Vernisáž medzinárodnej výstavy sochárskej tvorby zameranej na drobnú plastiku, objekt a reliéf pod 
názvom Bienále plastiky malého formátu 2019 sa uskutoční vo štvrtok 1. augusta 2019 o 18.00 v Syna-
góge – Centre súčasného umenia na Halenárskej ulici 2 v Trnave.

Kurátorom projektu je Roman 
Popelár, ktorý donedávna pôso-
bil v Galérii Jána Koniarka ako vo 
svojej domovskej inštitúcii, dnes 
je riaditeľom Záhorskej galérie 
v Senici. Vystavujúci autori pochá-
dzajú z piatich európskych štátov: 
Marcin Berdyszak (PL), František 
Bohunický, Ján Hrčka, Katarína 
Kissoczy, Martin Kochan, Patrik 
Kovačovský, Bohuš Kubinský, He-
lena Lukášová (CZ), Palo Macho, 
Róbert Makar, Stefan Meisl (D), 
Ľubo Mikle, Miroslav Pallo, Mira 
Podmanická, Vika Shumskaya 
(UKR), Ivana Sláviková, Michal 
Šuda, Iveta Tomanová, Miroslav 
Trubač, Vlad Yurashko (UKR).
Ako hovorí kurátor, Bienále plas-
tiky malého formátu predstavu-
je komornú 3D tvorbu mladej 
a strednej generácie slovenských 
vizuálnych umelcov a prizvaných 
hostí zo zahraničia vytvorenú 
prevažne v priebehu posledných 
dvoch – troch rokov. Až do ak-
tuálneho ročníka bolo podujatie 
spojené s Pezinkom a odbornými 
garantmi akad. soch. Jozefom Jan-
kovičom (1937 – 2017) a historič-
kou umenia Ľubou Belohradskou. 
Zakladatelia sa snažili vytvoriť 
v menšom regionálnom meste na 
Slovensku podujatie medziná-
rodného významu – podľa vzoru 
Bienále malej plastiky v Murskej 
Sobote v Slovinsku, na ktorom sa 

v priebehu rokov kurátorsky a vý-
stavne podieľali aj slovenskí teore-
tici a umelci.
V roku 2010 prebral odbornú zá-
štitu nad podujatím súčasný ku-
rátor Roman Popelár a v priebehu 
nasledujúcich štyroch ročníkov 
(2011, 2013, 2015, 2017) vytvoril 
z regionálneho podujatia medzi-
národnú putovnú výstavu. Zú-
častnili sa jej výtvarníci z Čiech, 
Poľska, Maďarska, Nemecka, 
Japonska a Ukrajiny. Od roku 
2013 už prihlásení autori podlie-
hali kurátorskému výberu, od r. 
2015 ich kurátor začal oslovovať 
aj sám. V roku 2017 sa podujatie 
po prvýkrát predstavilo v zahra-
ničí – na pôde ASP Gallery vo 
Wroclavi a v tom istom roku bola 
výstava reinštalovaná (taktiež po 
prvýkrát) aj v Synagóge – Centre 
súčasného umenia Galérie Jána 
Koniarka v Trnave. Tento rok je 
Bienále prezentované postupne 
v štyroch regionálnych galériách 
na Slovensku (Kysucká galéria 
v Oščadnici, Galéria Jána Koniar-
ka v Trnave, Turčianska galéria 
v Martine a Galéria M. A. Bazov-
ského v Trenčíne), ako aj v Galérii 
UMELKA v Bratislave.
Bienále plastiky malého formátu 
má krízové roky za sebou, aj keď 
núdzu o záujemcov vystavovať 
nemalo nikdy. Tematicky sa ten-
to ročník orientuje na tri okruhy 

tém: atypické formy figurácie 
vytvorené klasickými postupmi 
alebo najnovšími technológiami 
(CNC fréza, 3D tlačiareň...), prí-
padne ide o torzo figúry sústrede-
né na expresívne gesto. Figuráciu 
vyvažuje abstrakcia – či už klasic-
ká geometria alebo anorganické 
štrukturálne objekty zamerané 
na nekonečno (vesmír). Tretím 
okruhom je tzv. osobná mytológia 
– diela vychádzajúce z vlastného 
prežívania či skúsenosti. 
Výstava v Synagóge – Centre sú-
časného umenia potrvá do piatku 
13. septembra. 

Martin Kochan: Nebožiec
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Martin Jurčo, foto: Blažej Vittek a archív E. Filípkovej

Hlásime, že v Trnave je všetko v porádku: 
Na Jozefa Filípka ľudia stále radi spomínajú
Hovorili mu, že patrí k starej škole a zároveň k starej Trnave, keďže bol pamätníkom dávnych čias. 
Pojem stará škola mal aj v jeho prípade tie najpozitívnejšie konotácie, ako niečo, čo ešte v sebe má pre-
pojenie s poctivou robotou. Aj tak si mnohí z nás zapamätali Trnavčana, fotografa Jozefa Filípka. Bol 
verný klasickým technológiám výroby fotografií, od samotného nafotenia až do proces výroby. Sto ro-
kov od jeho narodenia si pripomenuli aj v Západoslovenskom múzeu v rámci známeho cyklu zbierkový 
predmet mesiaca.

Jozef Filípek (11. 8. 1919 Brno – 8. 
2. 2008 Trnava) bol predovšetkým 
hudobník, až potom fotograf. 
Táto jeho práca je vďaka ucho-
vaným záznamom oveľa ľahšie 
zmapovateľná. Bol absolventom 
bratislavského konzervatória, kde 
vyštudoval akordeón a trúbku. „V 
mojej kapele boli všetko zdatní 
hudobníci. Veď na konzervatórium 
chodilo v čase, keď som študoval, 
až 16 Trnavčanov. Speváci, hráči 
na klavíri, klarinete, saxofóne. 
A z toho vznikali začas kabarety 
v našom divadle v Trnave. Postavil 
som kompletný orchester s tromi 
saxofónmi, trúbkami, pozauna-
mi,“ spomínal pred rokmi. Až do 
začiatku päťdesiatych rokov hrával 
na rôznych miestach po celom 
Slovensku, napríklad v Piešťanoch, 
v Tatranskej Lomnici i v Bratislave. 
Nahrávanie v rozhlase bola v tom 
čase ešte vzácnosť, Jozefovi Filíp-
kovi s jeho kapelou sa podarilo 
účinkovať aspoň vo vysielaní so 
svojimi kapelami. Vystupovali pod 
názvami Havajská rytmická skupi-
na i Tango orchester Jozefa Filípka. 
Začas bol zamestnaný aj v Hu-
dobnom ústave Hlavného mesta 
Bratislavy. 
Pripomeňme aj rodinné korene 
Jozefa Filípka. Jeho otec mal po-
hostinstvo, neskôr aj kino. „Otec 
František dostal licenciu v roku 
1920 a platil tisíc korún prenájmu 
v divadle. Kabína i konštruk-
cia museli byť zo železa, aby sa 
predišlo požiaru. Totiž, neraz sa pri 
filmových predstaveniach stávalo, 
že zhorel film a začalo horieť aj 
kino. Otec premietal celých sedem 
rokov. Bolo to ešte ďaleko predtým, 
ako vznikol zvukový film, a ešte 

dlhší čas prešiel, kým sa dostal do 
Trnavy. O desať – pätnásť rokov 
vzniklo kino Bio Rádio a Tatra kino. 
A tretie kino vzniklo v hoteli Apol-
lo,“ hovoril kedysi o ére trnavských 
kín, ktorých história siaha až do 
roku 1910. 
Pred mnohými desaťročiami sa 
ešte ako mladý absolvent školy mal 
možnosť stretnúť aj s legendárnym 
súborom Alexandrovcov. Navyše, 
aj účinkoval v ich programoch, 
keďže vieme, že si vždy pri zahra-
ničných zájazdoch dopĺňali súbor 
aj o účinkujúcich z konkrétnej kra-
jiny. Jemu sa to podarilo. „Pretože 
moja mama bola ošetrovateľka, bý-
val som v nemocnici. Prišiel veliteľ 
vojenského umeleckého súboru 
a hovorí, Jozef, zober harmoniku 
a poď s nami. Povedal mame, aby 
sa nebála, že za tri dni budem 
doma, a vrátili sme sa za tri mesia-
ce. Prešli sme viacero miest: Vie-
deň, Brno a ďalšie mestá. Dostal 
som uniformu, ale aj meno, keďže 
to bol súbor armády, civilisti tam 
nemali čo robiť. Mali harmonikára 
na častušky a ja som hral vtedy 
moderné šlágre. Keď som vyšiel na 
pódium, predstavili ma nejakým 
rusky znejúcim menom a zahral 
som,“ hovoril ako osemdesiat-
päťročný o svojich skúsenostiach 
s Alexandrovcami. 
V rozhlase sa s ním stretol aj 
hudobný skladateľ a publicista 
Pavol Zelenay, ktorý úspešne pô-
sobí v hudobnom dianí od konca 
40. rokov: „Hral nielen na trúbke 
a klavíri, ale neskôr aj na havajskej 
gitare. Poznali sme sa, a niečo sme 
si aj spolu zahrali pri súkromnom 
nahrávaní tzv. mäkkých platní. Tie 
nevychádzali oficiálne a nahrať 

sa dal iba jeden kus. Jozef Filípek 
mal takéto nahrávacie zariadenie. 
Neviem o tom, že by sa bol pre-
zentoval ako autor, ale možné je, 
že pri práci i pre rozhlas so svojimi 
súbormi niečo vytvoril. Pre roz-
hlas nahrával so svojou rytmickou 
skupinou, Tango orchestrom, a na-
pokon s havajskou skupinou. Bolo 
to najmä okolo roku 1950,“ hovorí 
Pavol Zelenay. 
Po čase už Jozef Filípek zostal v Tr-
nave. Bol pedagógom v hudobnej 
škole, rovnako začas aj v Trenčíne. 
Postupne sa však chcel usadiť, 
a tak sa krátko po vzniku podni-
ku Reštaurácie a jedálne v Trnave 
(bolo to v roku 1953, neskôr sa 
podnik volal Reštaurácie PR Tr-
nava) stal jeho zamestnancom 
ako hudobník, a bol a ním až do 
roku 1979. Pripomeňme, že v tom 
čase bola živá hudobná produkcia 
v lepších podnikoch samozrejmos-
ťou. V Trnave bolo niekoľko podni-
kov so živou hudbou, hlavne Im-
perial a Krym. Jozef Filípek začínal 
v Kryme a neskôr hral v Imperiali, 
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neskôr známom ako Hotel Park, 
napokon opäť v Kryme. Od roku 
1959 mal aj vlastnú kapelu, ktorá 
sa v týchto zariadeniach predsta-
vovala. V tom čase bol teda v Trna-
ve známy ako hudobník, a to oveľa 
viac ako fotograf. Fotografia prišla 
podľa jeho slov na rad až neskôr. 
Bolo to sčasti dané aj postupným 
vývojom. Swingovú éru vytláčal 
bigbít, a ten postupne odsúval na 
okraj aj takúto produkciu v kavia-
renských zariadeniach. Neskôr sa 
J. Filípek stal aj hudobným lekto-
rom pri mestskom dome osvety. 
Najprv viedol len hudobný kurz, 
postupne sa dostávala k slovu aj 
fotografia, ktorej sa začal venovať 
od konca 60. rokov a najintenzív-
nejšie potom od rokov osemdesia-
tych až do konca života. 
K fotografii intenzívnejšie priviedli 
J. Filípka aktivity v trnavskom ho-
rolezeckom klube, kde neraz šiel 
s priateľmi na výstup, už v úlohe 
fotografa. Hovoril aj o šesťhodino-
vých výstupoch, ktoré preňho boli 
o to ťažšie, že niesol fotografickú 
techniku. Aj preto mal výbornú 
kondíciu. A nebál sa výšok. Vraj 
pri jednej z rekonštrukcií trnavskej 
mestskej veže išiel až na samý 
vrch, a ani sa mu nezakrútila hla-
va. „Prešiel som prírodou až k ar-
chitektúre, v Trnave som dokonca 
začal i s farebnou fotografiou. Aj 
keď doménou zostala čiernobiela, 
najmä pre problémy, ktoré súvi-
seli s výrobou farebných fotografií 
v domácom prostredí. Ich výroba 
trvala veľmi dlho a bola kompli-
kovaná, dokonca som ich začas 
dodával aj do niekoľkých bratislav-
ských redakcií,“ spomínal Jozef 
Filípek. 
V osemdesiatke si kúpil počítač 
a myslel si, že aj on začne s digi-
tálnou fotografiou, ktorá sľubovala 
najmä menšie straty fotografického 
materiálu. No rozhodol sa zostať 
verný klasike. Aj keď posledné 
roky života strávil denne niekoľ-
ko hodín pri počítači a konečnej 
úprave nafotografovaného mate-
riálu. Od 90. rokov zahodil život 
penzistu a žil naplno. Nechýbal na 
žiadnej väčšej akcii v Trnave. „Ne-
chcem žiť život seniora, ktorý sedí 

dakde na kávičke. Chcem chodiť 
po meste a zachytávať život. Ne-
prejde deň, kedy by som nefoto-
grafoval, a do mesta bez fotoapa-
rátu ani nevyjdem,“ hovoril Jozef 
Filípek. Celé desaťročia Trnavčania 
poznali jedného a toho istého 
Jozefa Filípka, štíhleho prešedive-
ného pána s tmavými okuliarmi 
a s fotoaparátom na pleci. Jeho 
mimoriadne aktívne finále života 
zdokumentovalo aj viacero vý-
stav v Západoslovenskom múzeu 
v Trnave v rokoch 1988 a potom 
aj 1989 a 1994. Rovnako sa jeho 
meno spomínalo aj v expozícii 
História populárnej hudby v Trna-
ve do roku 1989. 
Jozef Filípek chcel byť aktívny do 
posledných dní svojej pozemskej 
púte. Aj sa mu to podarilo. „Všetky 
mestá ako je Nitra či Bratislava 
majú svoje reprezentačné foto-
grafické publikácie, chcel by som 
niekedy vydať takúto knihu. Mo-
jím vzorom je Karel Plicka a jeho 
Praha. Druhou mojou métou sú 
Benátky. Navštívil som ich dvakrát. 
Raz som sa ako fotograf zameral 
na architektúru a druhý raz som 
bol svedkom veľkého karnevalu,“ 
hovoril. Jedna z týchto predstáv sa 
mu naplnila aspoň sčasti. Symbo-
licky trnavský mestský kalendár 
vyšiel v roku jeho odchodu z tohto 
sveta, stihol ho ešte redigovať a vi-
dieť jeho hotovú podobu. 
Mozaiku jeho života, ako ju vy-
kreslil vo svojich spomienkach 

pred rozhlasovým mikrofónom 
na sklonku života, ešte doplnil 
jeho mladší kolega, fotograf Bla-
žej Vittek. „Neveľmi sa kamarátil 
s trnavskými fotografmi, keďže 
jeho krvnou skupinou boli najprv 
hudobníci. Priatelil najmä s Emi-
lom Barčom, lebo v tej dobe dobrú 
farebnú fotografiu robili iba oni 
dvaja. To ich spájalo. Vo fotografii 
vynikal technicky veľmi dobrým 
a popisným dokumentom. Okrem 
Emila nemal po technickej stránke 
v Trnave konkurenta. To ale nebol 
konkurent, boli priatelia. Neviem 
o tom, že by sa v Trnave priatelil 
ešte s nejakým iným fotografom. 
Bolo to možno aj jeho vekom. 
V tom období sa záujem mladých 
o fotografiu ešte len začínal rozví-
jať. Mne viackrát pomohol, keď už 
bol renomovaným trnavským fo-
tografom a ja som bol iba začínaj-
úcim uchom. Vnímal som ho ako 
osobnosť,“ spomína Blažej Vittek. 
V súvislosti s Jozefom Filípkom je 
známy aj bonmot medailéra a vý-
tvarníka Viliama Schiffera, ktorý 
po vojne utiekol do cudziny. Svoju 
otázku o Trnave neraz začínal slo-
vami: „Žije ešte Jožo Filípek? Áno? 
Tak to je v Trnave všetko v porád-
ku.“ K tomu možno už len dodať: 
V Trnave je to stále v poriadku, 
lebo dodnes mnohí na Jozefa Fi-
lípka radi spomínajú. Dodajme 
ešte, že zakrátko po odchode J. 
Filípka odišiel aj V. Schiffer, prežil 
ho o päť mesiacov. 

Jedna z kapiel zo začiatku 50. rokov, Jozef Filípek za klavírom. 
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Peter Augustovič: Človek je so svojím 
rodiskom zvláštne prepojený aj na diaľku

V rokoch 1975 – 79 študoval gra-
fiku u Gabriela Štrbu na Strednej 
umelecko-priemyselnej škole 
v Bratislave. Potom pokračoval na 
oddelení grafiky a knižnej tvorby 
u prof. Albína Brunovského (1979 
– 85) a od roku 1993 je pedagó-
gom na oddelení grafiky a iných 
médií Vysokej školy výtvarných 
umení v Bratislave. Ako umelec 
sa venuje najmä grafike a maľbe. 
Zo samostatných výstav od roku 
1990 spomeňme slovenské mes-
tá: Bratislavu, Bojnice, Pezinok, 
Nitru, Prahu, a v zahraničí naprí-
klad Viedeň, Delft (Holandsko), 
New York, Washington, Antwerpy 
(Belgicko), Lovran (Chorvátsko), 
Shanghai (Čína), Mosonymagya-
rórvár (Maďarsko) a kolektívnych 
po celom svete je niekoľko de-
siatok, približujúc sa až k stovke. 
Peter Augustovič je držiteľom ce-
lého radu európskych, svetových 
i slovenských ocenení, najmä na 
prezentácii exlibrisov a poštových 
známok, niekoľkokrát dostal oce-
nenie za návrh poštovej známky 
alebo kolekciu, napríklad za gra-
fický dizajn série eurových pošto-
vých známok Kultúrne dedičstvo 
Slovenska (2009), či za najkrajší 
grafický dizajn známky Matej Kor-
vín, Renesancia a Humanizmus 
(2008). Jeho diela sú zastúpené 
vo fondoch desiatok galérií v ce-
lej Európe a vo svete, zaradené 
do mnohých zbierok. Za všetky 
spomeňme napríklad Taliansko: 
The Brunico Museum of Aat; Civic 
Modern Art Gallery of Gallara-

te´scollection; Palazzo Comunale 
Rocalbegna; Comunita Montana 
Iguana, Albenga; Cabinet of Prints 
Biella; Museo Civico di Gratica, 
Brunico; Associacione Italiana di 
Exlibris, Milano; Gruppo Arte Ca-
sale, Monferrato; Museo Ex Libris 
Mediteraneo of Ortona, Chiety; 
Pavelló Firal in Sant Carles de la 
Rápita. 

 Narodili ste sa v Trnave. Aké 
bolo vaše rodinné prostredie 
a kde ste vyrastali?
- V Trnave som sa len narodil, 
vyrastal som v obci Vozokany pri 
Galante. Otec pochádzal z Bud-
meríc, bol horárom a svoje prvé 
tri roky som prežil v horárni ob-
klopený prírodou a zvieratami. 
Dokonca sme doma mali aj srnku, 
ktorú otec našiel ako poranené 
mláďa, ošetril ju a vyrastala s na-
mi v prostredí horárne. Pamätám 
si na fotografiu, kde mám možno 
rok a mama s babkou ma celého 
nadšeného posadili na srnku. Pre 
dieťa to bolo dokonalé prostredie 
prepojené s prírodou bez zbytoč-
ných technických vymožeností.
 Aké boli vaše prvé výtvarné 
prejavy a kedy sa začal for-
movať váš úmysel študovať 
výtvarné umenie, presnejšie 
povedané, grafiku?
- Prvé výtvarné prejavy boli asi 
rovnaké ako u všetkých detí, ktoré 
rady kreslia, možno s jediným 
rozdielom, že som ako prvák na 
základnej škole obkresľoval ilu-
strácie v knihách cez priesvitný 

papier. Bolo to také intenzívne, že 
obrázok Jánošíka alebo motocyklu 
Jawa sa sústavným obkresľovaním 
obrysu obrázku doslova vystrihol 
a pri listovaní zostali po nich na 
strane prázdne priehľadné okien-
ka a vystrihnuté pôvodné ilustrá-
cie zostali ako záložky ležať voľne 
na ďalšej strane. Pretože som ne-
navštevoval ľudovú školu umenia, 
bol som samoukom so všetkými 
nánosmi naivity, gýču, s dobre 
mienenými radami a hodnotenia-
mi z prostredia rodičov a kamará-
tov. Takto „pripravený a motivova-
ný“ som sa prihlásil na prijímacie 
skúšky na slávnu šupku, teda 
Strednú umeleckopriemyselnú 
školu do Bratislavy. Výsledkom 
bolo, že ma, samozrejme, ne-
prijali. Bol som sklamaný, musel 
som sa zamyslieť a pochopiť, že 
ak chcem niečo dosiahnuť, pod-
mienkou je pre to niečo aj urobiť. 
Prihlásil som sa na Gymnázium 
v Galante, kde som sa celý rok 
intenzívne, tentokrát už pod pro-
fesionálnym dohľadom, pripravo-
val znova na SUPŠ. Druhý pokus 
už bol úspešný a dostal som sa 
na oddelenie grafiky, ktoré viedol 
profesor Gabriel Štrba. Po absol-
vovaní som sa prihlásil na VŠVU 

Martin Jurčo, foto archív a repro: gjk

Aj keď vo svete žne celý rad úspechov, v Trnave je jeho meno, s vý-
nimkou výtvarných odborníkov, takmer neznáme. Možno je to aj 
tým, že nebol doteraz akosi čas na rodné mesto. Veľký rozsah jeho 
výtvarných aktivít súvisí aj s ponukami galérií po celom svete. A to 
doslova. Rekapitulácia jeho samostatných výstav by vydala na dlhý 
zoznam. Peter Augustovič (nar. 2. augusta 1959 v Trnave) vystavo-
val v našom meste len raz, aj to v rámci kolektívnej výstavy Trnav-
ská desiatka v roku 1993 v Galérii Jána Koniarka. 
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na grafiku. Nebolo to kvôli tomu, 
že by to musela byť grafika a kniž-
ná tvorba, ale bola to osobnosť 
prof. Albína Brunovského. Začiat-
kom osemdesiatych rokov vďaka 
jeho osobe panovala na oddelení 
knižnej tvorby veľmi otvorená 
a prajná atmosféra, menej ovplyv-
nená dobovou ideológiou. Vytvoril 
nám určitý druh záštity a tvorivej 
slobody. Nevnucoval nám svoj 
názor, aj keď zvonka to tak pôso-
biť mohlo. Skôr by som povedal, 
že to bola veľmi výrazná a inšpi-
rujúca osobnosť s výnimočnou 
charizmou. Pamätám sa na ob-
hajobu svojej diplomovej práce, 
kde oponentka Eva Trojanová, keď 
videla moje ilustrácie k Agátom 
od Ladislava Balleka, povedala, že 
keby nevedela, že končím u prof. 
Brunovského, myslela by si, že 
som absolventom profesora Ru-
dolfa Filu.
 Po skončení štúdia je však 
vo vašom životopise niekoľko-
ročná „inštitucionálna“ pauza, 
zrejme ste pôsobili ako výtvar-
ník v slobodnom povolaní. Až 
potom ste sa vrátili na VŠVU, 
už ako pedagóg. 
- Z tohto času si pamätám nie-
koľko zaujímavých výstav, ktorých 
som za zúčastnil, napríklad veľkú 
výstavu Československá grafika 
v Grand Palais v Paríži, kde do-
konca na pozvánke bola reprodu-
kovaná moja grafika. Alebo za-
čiatkom 90. rokov výstavy jedného 
českého a jedného slovenského 
autora vo výstavnej sieni Česko-
slovenskej ambasády vo Viedni, 
kde som vystavoval spolu so S. 
Milkovom. Výstavy kurátorsky 
pripravovala Ľ. Slušná. A viem, že 
zo slovenskej strany tam vo dvojici 
s českým autorom vystavovali ešte 
J. Jankovič a R. Sikora a z českej K. 
Gebauer a J. Sopko. V roku 1993 
ma Karol Ondreička oslovil, že sa 
pripravuje konkurz na asistent-
ské miesto na VŠVU na katedre 
grafiky, aby som sa tiež prihlásil. 
Pravdupovediac, zaskočilo ma 
to. Dva dni som rozmýšľal, či je 
to to, čo chcem. Vôbec som nad 

tým dovtedy nerozmýšľal, že by 
som mal vyučovať. Sám pre seba 
som si dal podmienku, že ak áno, 
tak to vyskúšam, ale iba na pol 
roka, a potom sa rozhodnem. Po 
pol roku som si to rozhodnutie 
predĺžil o ďalší polrok, a z pol 
roka sa stalo dvadsaťšesť rokov. 
Samozrejme, nemohol by som na 
škole zostať tak dlho, keby to bola 
„jednosmerná cesta“, to, čo odo-
vzdávam, dostávam zároveň späť. 
Každodenný kontakt so študentmi 
je obohacujúci, a zároveň som sa 
aj ja od nich veľa naučil. Úlohou 
pedagóga nie je iba vyučovať, ale 
hlavne komunikovať a zároveň 
rešpektovať sa navzájom.
 Máte na konte neuveriteľný 
počet kolektívnych výstav po 
celom svete. A z toho je len je-
diná trnavská. 
- Veľa výstav bolo pre mňa dôleži-
tých a významných, hlavne z toho 
pohľadu, že ma posunuli v mojom 
vývoji a dali mi možnosť konfron-
tácie. Mohol by som možno spo-
menúť výstavu Súčasné slovenské 
umenie v Treťjakovskej štátnej ga-
lérii v Moskve, Slowakische Kunst 
Heute, Galerie der Künstler v Mní-
chove, alebo Grafische Konzepte, 
Künstlerhaus vo Viedni a ďalšie. 
V roku 1993 ma oslovil a pozval 
Blažej Baláž na projekt Trnavská 
desiatka v Kopplovej vile Galérie 
Jána Koniarka. Bola to výstava pia-
tich trnavských výtvarníkov, ktorú 
kurátorsky pripravila Beáta Bal-
gavá. Každý z piatich trnavských 
výtvarníkov si pozval hosťa, a tým 
vznikla desiatka vystavujúcich 
autorov. Významné to pre mňa 
bolo z dvoch dôvodov, jedným 
z nich bolo, že môžem vystavovať 
v Trnave a druhým bola osobnosť 
Blažeja Baláža, ktorého tvorbu 
som si vážil, a rád som pozvanie 
na spoločný projekt prijal.
 Napriek svetovým skúsenos-
tiam a tejto jedinej výstavnej 
„návšteve“ v GJK máte ako náš 
rodák stále akési pomyselné 
prepojenie s naším mestom?
- Otec a jeho rodina pochádzajú 
z Trnavy a okolia a veľmi často 

o svojej rodine rozprával, mená 
ako Hilda Augustovičová, Asta 
Kufelová alebo brat otcovej bab-
ky Dušan Jurkovič a ďalšie ma 
sprevádzali odmalička. Je mi 
veľmi ľúto, že sa s niektorými už 
nebudem mať možnosť stretnúť. 
Pravdupovediac, na návštevu Tr-
navy nemám veľa príležitostí, čo 
je škoda. Trnava je moje rodné 
mesto a atmosféra Trnavy je výni-
močná. Od malička sme s rodičmi 
pravidelne navštevovali pre mňa 
magické trnavské jarmoky a cítil 
som tam vždy niečo zvláštne, čo 
som nikde inde necítil. Myslím si, 
že človek je so svojím rodiskom 
zvláštne prepojený aj na diaľku, 
minimálne v mojom prípade to tak 
je dodnes. 

Trnavské dielo Petra Augustoviča z výstavy 
Trnavská desiatka: Freudov mozog; 1992; 
kombinovaná technika 125 x 125 cm

Dizajn bulletinu k výstave Trnavská desiatka 
– Galéria Jána Koniarka 1993.
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Výstava výraznej slovenskej 
umelkyne Márie Balážovej pred-
staví mierne retrospektívny výber 
za obdobie posledných pätnás-
tich rokov, vzhľadom na posled-
nú samostatnú výstavu autorky 
usporiadanú v Galérii Jána Ko-
niarka v roku 2004. Koncepcia 
kladie dôraz na tvorbu, ktorá sa 
už natoľko neorientuje do oblasti 
post-geometrickej maľby, ale 
vykročila smerom k výraznejším 
feministickým výpovediam. Balá-
žová využila výrazové prostried-
ky geometrickej abstrakcie ako 
nástroj kritiky rodovej nerovnosti 
na inštitucionálnej úrovni už 
v sérii Parliamentary Feminist 
Tread 1 – 4, s prítomným kon-
ceptuálnym uvažovaním. Neskôr 
vo svojej tvorbe artikuluje najmä 
tému práce, o ktorej vypovedá na 
základe vlastnej životnej skúse-
nosti (ročné štúdium na učňov-
skej škole textilného zamerania 
v Trenčíne). Primárne skúma 
disciplinujúci a hierarchizovaný 
model práce v zóne, ktorá vy-
tvára staro-novú pracovnú silu 
– feminizovanú a silne podriade-
nú, nielen v čase socializmu. Ide 
aj o kritiku stereotypnej ženskej 
práce, na úrovni komodifiko-
vaného zisku či úžitku, pričom 
sa pertraktuje nielen tento pro-
ces v industriálnom verejnom 
priestore, ale aj intímno-súkrom-
nom. Intímnejšie je ladený mo-
numentálny triptych Ženská geo-
metria 1 – 3. Opačne, kritickejšie 
sú ladené práce z podcyklov Ne-
platené domáce práce, a najmä 
úplne najsúčasnejší súbor diel 
s názvom Domáce násilie. Tomu 
zodpovedá farebnosť aj expresív-

nejší prejav, uvoľnené maliarske 
gesto, ktoré sa na plátne stretá 
s geometrickým výrazom zná-
mym z autorkinej predchádza-
júcej tvorby. V súvislosti s touto 
zmenou v tvorbe sme položili 
Márii Balážovej niekoľko otázok.

 Po pätnástich rokoch sa 
vraciate do GJK s monogra-

fickou výstavou. Vaše práce 
sa medzitým posunuli od ge-
ometrickej abstrakcie smerom 
k feministickej výpovedi. Čo 
spôsobilo tento obrat? 
- Moje práce boli už od 90. rokov 
definované skôr ako post-geo-
metrická abstrakcia a moje vý-
povede mali vždy prítomné femi-
nínne pozadia, takže teraz som 

mkv, TS GJK, foto: M. Jurčo

Trnavčanka Mária Balážová predstaví v Galérii 
Jána Koniarka aj svoju najnovšiu tvorbu
Výstava Trnavčanky Márie Balážovej s názvom Ženský dezén pod kurátorským vedením Romana Gaj-
doša prináša do Galérie Jána Koniarka jej nové práce zamerané na „ženskú otázku“. Vernisáž sa usku-
toční vo štvrtok 12. septembra o 18.00 h v Koppelovej vile na Zelenom kríčku, výstava potrvá do 27. 
októbra 2019.
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len jasnejšie a nekompromisne 
artikulovala a pritvrdila svoje 
otvorené kritické postoje.
 Prečo sú vám blízke tieto témy? 
- Čím viac sa o problémy a histó-
riu feminizmu zaujímam, zisťu-
jem členitosť jeho problematiky, 
šírku záberu, previazanosť s re-
álnym životom, a to ma zaujíma. 
Pomáha mi uvedomiť si mnohé 
skutočnosti, ktoré som podvedo-
me evidovala, ale aj žila, no ne-
vedela som si ich a čiastočne aj 
nechcela zadefinovať, čo sa teraz 
vzhľadom na moju inú životnú 
optiku zmenilo.
 Čo pre vás tieto témy zna-
menajú a akým spôsobom 
ovplyvnili váš výtvarný výraz? 

- Zmena problematiky, ktorú 
skúmam, priniesla konceptua-
lizáciu výrazu na jednej strane 
– najmä cyklus Parliamentary 
Feminist Trade, na druhej strane 
zas inde určitú formu expresie. 
To je zreteľné najmä v mojom 
poslednom cykle malieb a kre-
sieb Domáce násilie.
 Vaša ostatná monografia 
Mária Balážová / Dielo z ro-
kov 1985 – 2009 od autorov 
Vladimíra Beskida, Jiřího Va-
locha a Romana Gajdoša vyšla 
v roku 2009 v Trnave.  V tom-
to roku vyjde nová publikácia 
o vašej tvorbe. Kto ju pripravil 
a aká bola vzájomná spolu-
práca? 

- Koncepciu monografie vytvára 
môj manžel Blažej Baláž, vyda-
vateľom bude Galéria Jána Ko-
niarka v Trnave. Odborné štúdie 
píšu teoretici Miroslava Urbanová 
a Roman Gajdoš, ktorí sa analýze 
mojej tvorby venujú v posledných 
rokoch. Romana Gajdoša netreba 
trnavskému publiku predstavovať, 
Miroslava Urbanová je mladá slo-
venská teoretička, ktorá dokončila 
svoje štúdium dejín umenia vo 
Viedni a tam aj v jednej súkrom-
nej galérii pracuje. Monografia 
by mala priniesť najmä dve nové 
polohy, zmeny v mojej tvorbe 
posledného desaťročia a tiež širší 
kontext prác zo začiatku 90. rokov 
v oblasti objektu. 

Od roku 2010 Ministerstvo kultúry 
SR poverilo koordináciou tohto ce-
loslovenského podujatia Združenie 
historických miest a obcí Sloven-
ska, ktorému od roku 2017 pribu-
dol partner – občianske združenie 
ICOMOS Slovensko. Vďaka ich 
spoločnému úsiliu sa darí každo-
ročne sprístupniť prostredníctvom 
rôznorodých podujatí čoraz viac 
pamiatok – meštianskych domov, 
technických či cirkevných pamia-
tok, kaštieľov, kúrií, zámkov, hra-
dov, historických parkov a záhrad, 
ľudových domov a pod., zväčša 
počas roka neprístupných.
V roku 2018 sa počas DEKD na 
Slovensku uskutočnilo 404 aktivít, 
z toho najviac, 92, v Trnavskom 
samosprávnom kraji, z miest to 
bolo práve v Trnave. Aj po roku sa 
Trnavčania opätovne môžu tešiť 
na mnohé podujatia pripravené 

pod hlavičkou DEKD 2019 mest-
skou samosprávou, Trnavským 
samosprávnym krajom a ďalšími 
kultúrnymi inštitúciami pôso-
biacimi v Trnave. Nosnou témou 
ročníka 2019 je celoeurópsky 
stanovená téma Arts and Enter-
tainment – Umenie a zážitok, 
ktorá sa premietne aj do mnohých 
podujatí v Trnave. DEKD 2019 
otvorí 6. septembra koncert Anima 
mundi v Bazilike svätého Miku-
láša, na ktorom zaznie unikátne 
spojenie panovej flauty s kráľom 
hudobných nástrojov – organom 
v podaní Helmuta Hauskelera 
a Stanislava Šurina. Nasledovať 
bude prednáškový cyklus, ktorý 
už po tretí raz pripravil v rámci 
DEKD Štátny archív v Trnave v úz-
kej spolupráci s Mestom Trnavou, 
tento rok s trošku pozmeneným 
názvom O Trnave pod vežou, lebo 

sa presúva z mestskej veže do ar-
chívu.. Deväť prednášok odkryje 
laickej verejnosti menej známe, 
ale pozoruhodné udalosti a témy 
z histórie Trnavy. O všetkom, čo 
súvisí s koňmi, kočiarmi, dopravou 
a kratochvíľou šľachty, skrátka, 
o jazdeckej kultúre šľachty v 17. 
– 18. Storočí porozpráva Denis 
Pongrácz. Nasledovať bude pred-
náška PhDr. Romany Luchavovej 
o učiteľskom divadelnom seminári, 
ktorý pôsobil od roku 1941 v Trna-
ve ako spolok. Združoval učiteľov 
trnavského okresu. Cieľom jeho 
činnosti bolo hrať divadlá a akadé-

Júlia Ragačová

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019 
v znamení umenia a zážitku

September je už niekoľko rokov zasvätený hmotnému i nehmotnému 
kultúrnemu dedičstvu v celej Európe. V tomto období sa v oveľa väčšej 

miere ako inokedy do popredia dostáva záujem o európske kultúrne 
dedičstvo, myšlienka jeho ochrany, zvyšuje sa informovanosť verejnosti 

o pamiatkach. Deje sa to prostredníctvom Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva (DEKD), ktoré vznikli z iniciatívy Rady Európy. Postupne sa 
k tejto myšlienke pripojilo 50 európskych krajín, medzi nimi aj Sloven-

ská republika v roku 1993. 
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mie, vystupovať pri slávnostných, 
kultúrnych a historických príleži-
tostiach. Časť výťažku z predsta-
vení venoval spolok vždy na dob-
ročinné účely. Najnovšie výsledky 
z archívnych výskumov bude 
prezentovať v dvoch prednáškach 
PhDr. Radoslav Ragač, PhD. V obi-
dvoch sa bude venovať obdobiu 
16. storočia – trnavským hodinám 
a ceremoniálnym darom mesta 
Trnava. Záujemcovia o históriu sa 
však dozvedia aj o kultúrno-spo-
ločenských podujatiach trnavských 
spolkov v medzivojnovom období 
(Mgr. Veronika Pauková), o spo-
lunažívaní národností a konfesií 
v Trnave v období feudalizmu (doc. 
PhDr. Juraj Roháč, CSc.), o smut-
nom osude krypty Eszterházyovcov 
v trnavskom Univerzitnom kostole 
po roku 1948 (PhDr. Júlia Ragačo-
vá). O perspektívach technických 
pamiatok v meste bude hovoriť 
Ing. arch. Miroslav Beňák. O ume-
leckej tvorbe Teodora Tekela, 
františkánskeho mnícha, výraznej 
osobnosti slovenskej výtvarnej mo-
derny, bude prednášať Mgr. Jakub 
Roháč. V Štátnom archíve v Trnave 
je uložená väčšina jeho osobného 
fondu vrátane 312 poznámkových 
zošitov z rokov 1942-1974, do 
ktorých si zapisoval svoje kázne, 
myšlienky, filozofické úvahy a krát-
ke básne. Medzi nimi sa objavujú 
náčrtky, skice a štúdie neskorších 
umeleckých diel často reflektujúce 
jeho vnútorné rozpoloženie, ale aj 
spoločenskú situáciu. 
Pravidelnou súčasťou DEKD sa 
stali aj Trnavské dni – tradičné 
stretnutie významných trnavských 
rodákov a osobností spojených 
s Trnavou, ktoré sa uskutočnia 13. 
– 15. septembra. Aj v tomto roku 
je pre účastníkov pripravený zau-
jímavý program vrátane Panteónu 
Malého Ríma, tematickej návštevy 
Štátneho archívu v Trnave, výstavy 
Známe tváre trnavských rodákov vo 
foyeri Divadla Jána Palárika či diva-
delného predstavenia Ťapákovci.
Galéria Jána Koniarka 12. sep-
tembra otvára v Koppelovej vile 
výstavu s názvom Mária Balážová: 
Ženský dezén. Ide o retrospek-
tívnu výstavu výraznej slovenskej 

autorky, predstaviteľky regionál-
nej výtvarnej scény s následným 
uvedením novej monografie. Vý-
stava potrvá do 27. októbra 2019. 
Galéria Jána Koniarka, Knižnica 
Juraja Fándlyho a Divadlo Jána 
Palárika pripravili v septembri 
Deň otvorených dverí. V knižnici 
a v divadle sa návštevníci dostanú 
aj do bežne neprístupných miest, 
galéria ponúka bezplatný vstup do 
všetkých svojich stálych expozícií 
a výstav. 
Pre milovníkov bicyklov a zároveň 
pamiatok bude pokračovať cyklus 
Trnava očami architekta. V sobotu 
14. septembra nás Ing. arch. Mi-
roslav Beňák povedie po stopách 
trnavského industriálu. Západo-
slovenské múzeum 24. septembra 
pozýva záujemcov na komento-
vanú prehliadku Kostola Nanebo-
vzatia Panny Márie – nezreštau-
rovaného priestoru s odkrytými 
sondami z prieskumu, sprevádzať 
bude Mgr. Lucia Duchoňová. 
V knižnici Trnavskej univerzity 
bude 23. septembra slávnostne 
uvedená reprezentatívna publiká-
cia Tyrnavia erudita II. nadväzujú-
ca na rovnomennú knihu vydanú 
pred dvoma rokmi v spolupráci 
Mesta Trnavy a pedagógov Kated-
ry klasických jazykov Filozofickej 
fakulty Trnavskej univerzity, ktorá 
záujemcom o kultúrne dejiny opäť 
ponúka sondu do latinskej spisby 
17. a 18. storočia od autorov, ktorí 

sú svojím pôsobením či dielami 
spätí s historickou Trnavskou uni-
verzitou.
Súčasťou celoslovenského progra-
mu Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva bude aj tretí ročník od-
bornej konferencie Kultúrne dedič-
stvo s tohtoročnou témou Divadlo 
v umení / umenie v divadle, ktorá 
sa bude konať 30. septembra v Di-
vadle Jána Palárika. Konferencia 
bude interdisciplinárnym pohľa-
dom na fenomén divadla v kon-
texte nášho kultúrneho dedičstva. 
Voľba témy konferencie i miesta 
konania korešponduje nielen so 
zameraním tohtoročných Dní eu-
rópskeho kultúrneho dedičstva, 
ale je tiež spojená s blížiacim sa 
30. výročím Nežnej revolúcie, kde 
zohrali divadelníci jednu z hlav-
ných rolí. Program konferencie 
ako aj podrobnosti o jednotlivých 
podujatiach nájdu záujemcovia na 
samostatnej internetovej stránke 
www.dekd.sk.
Mesto Trnava opäť po roku po-
núka počas Dní európskeho kul-
túrneho dedičstva širokú a pestrú 
paletu podujatí. Poďakovanie patrí 
všetkým organizátorom, ktorí sa 
snažia zviditeľniť naše kultúrne de-
dičstvo. Ostáva veriť, že odmenou 
im bude množstvo návštevníkov, 
vďaka ktorým budeme môcť na 
sklonku septembra konštatovať, že 
osud nášho kultúrneho dedičstva 
nám nie je ľahostajný. 

kultúra

Na otváracom koncerte Dní európskeho kultúrneho dedičstva zaznie nevšedné spojenie 
panovej flauty a organa v podaní Helmuta Hauskellera a Stanislava Šurina.
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Odrazy poézie z modrej trávy Mariána Šidlíka 
Zaiste si mnohí priaznivci poézie pamätajú vydarené stretnutie s trnavským rodákom, básnikom a pre-
kladateľom Mariánom Šidlíkom v čitárni knižnice. Vtedy zaujímavo a zanietene rozprával nielen o svo-
jich trnavských koreňoch, ale aj práci na nových knihách, poézii i prekladoch či rozhlasovej práci. Jeho 
najnovšia knižka Trblietanie v modrej tráve sa ešte len pripravovala, a na svetlo sveta sa dostala až 
v letných mesiacoch. Je trochu prelomová, pretože nejde o poéziou v pravom slova zmysle, ale, ako sám 
hovorí, je to báseň v próze. 

Martin Jurčo

S Mariánom Šidlíkom sme sa pri-
stavili aj pri nepísanom jubileu 
jeho debutu. Pred dvomi desa-
ťročiami predstavovala Jozefína 
Kocánová v hudobnom oddelení 
knižnice jeho prvú zbierku Dospe-
losť na splátky. Medzitým vyšli Sny 
pod kontrolou, Smutný Augur, Na 
milosť a nemilosť a zbierka Len tu 
žiť. Spomeňme aj dve verzie sláv-
nej básne v knihe Edgara Allana 
Poea Havran ako súčasť trinástich 
prekladov slovenských autorov a 
viaceré texty pre deti. „Dospelosť 
na splátky, to bol debut, ktorý 
prišiel až po štyridsiatke. Aj keď 
som sa dávno venoval poézii, už 
od čias gymnáziálnych, ale pre 
nesmelosť a introvertnosť tieto veci 
zostávali doma. Osmelil som sa až 
v období pred dvadsiatimi rokmi. 
Výhodou bolo, že som písal, keď 
som cítil potrebu, nepotreboval 
som sa nikde ponáhľať. Aj preto 
vychádzali zbierky až neskôr. Po-
stupne vznikli ďalšie knihy a do-
hromady ich bolo päť, v ktorých 
som sa venoval poézii,“ hovorí 
Marián Šidlík. 
Aj čitatelia majú jeho básne radi. A 
to najmä preto, že nejde o nejaké 
mladícke veršíky, ale životnými 
skúsenosťami preosiatu poéziu, 
ktorú autor rokmi navyše cedil aj 
nekompromisným sitom autocen-
zúry. Najnovšia knižka Trblietanie 
v modrej tráve je akousi novou 
etapou autora. „Často pri písaní 
zaváži maličký pocit, dojem, záži-
tok, ktorý zostane v mysli. Kedysi 
som si nosil pero a zápisník, a tie-
to dojmy som si zapisoval. Potom 
z toho vzniklo niečo textové, čomu 
som vdýchol život. Štyri moje zbi-
erky by som označil ako lyrická 
impresia, zachytenie prchavého 
dojmu, sny, túžby, i osobný život, 

ktorý sa do toho premieta,“ hovorí 
Marián. Najnovšiu zbierku by sme 
označili skôr ako prozaickú, aj 
keď má formu i rozsah básnickej 
zbierky. „Spočiatku téma vychád-
zala akoby z básnického projektu. 
Neskôr sa báseň zmenila na po-
viedku, ktorá desať rokov ležala 
v zásuvkách. Sú tam povkladané 
úvahy, zamyslenia o zmysle života. 
Je to v podstate lyrizovaná próza. 
Hlavný hrdina žije v budhistickom 
kláštore v juhovýchodnej Ázii. 
Príde tam opustená matka, ktorá 
privedie svojho syna na výchovu 
do kláštora, pretože je ťažko cho-
rá. Potiaľto by sme mohli povedať, 
že ide o všedný príbeh. No na-
pokon mníchovi odovzdáva svoj 
denník. Ten ho najprv nechce, ale 
napokon zvolí, že by ho zobral do 
opatery. Číta si ho až po rokoch po 
večeroch a nociach, keď je sám. 
Príbeh má dve roviny – nudný a 
stereotypný kláštorný život a číta-
nie denníka. Čím sa viac ponára 
do denníka, tým viac sa o jeho 
tajomstvo zaujíma. Párkrát príde 
žena na návštevu do kláštora a 
zblížia sa. Nechcem prezrádzať 
ďalšie pokračovanie,“ hovorí Ma-
rián. Do malého priestoru 64 strán 
najmenšieho formátu sa podarilo 
vtesnať príbeh, ktorý treba čítať 
pomalšie, pretože každá veta má 
v deji svoj význam. „Blízki sa ma 
pýtajú, prečo je príbeh zasadený 
do Ázie. Toto prostredie mi je sym-
patické, aj keď musím povedať, 
že som hlboko zakorenený tu, 
na Slovensku. Ale vždy som ne-
jakým spôsobom lietal v ďalekých 
krajinách. A preto sa neraz ako 
prekladateľ zameriavam na krajiny 
ďalekého východu. Ale príbehy by 
sme mohli pokojne preniesť aj k 
nám, pretože sny, túžby a pred-

savzatia sú rovnaké všade,“ hovorí 
Marián. 
Každú básnickú zbierku niekomu 
venoval. Na niekoľkých to bola 
tajomná múza Viki Janisová, dnes 
už nežijúca Trnavčanka Jana Vik-
torisová, najnovšia zbierka je ve-
novaná Gabriele H., zhodou okol-
ností tiež už nežijúcej rozhlasovej 
kolegyni, publicistke a redaktorke 
Gabriele Horečnej. „S Gabikou 
som mal priam súrodenecký vzť-
ah, hovorili sme si o svojich rado-
stiach i smútkoch. Riešili spoločné 
problémy, a nebolo to len v čase 
tragickej udalosti, ktorá sa jej stala 
(jej syn zomrel na následky zrane-
ní po dopravnej nehode v centre 
Bruselu). Už vtedy som jej sľúbil, 
že keď raz táto kniha vyjde, ve-
nujem jej ju. Nechcel som to však 
úplne priamo, a tak je toto veno-
vanie zakomponované v úvodnej 
básni,“ hovorí Marián. 
Dúfam, že sa s ním čoskoro opäť 
uvidíme v Trnave, na nejakom za-
ujímavom stretnutí s poéziou.  

kultúra
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Kráľovná športov nezaháľa ani cez 
leto. Jej vrcholným augustovým 
podujatím v trnavskej termínovej 
listine bude v sobotu 25. augusta 
štvrté kolo celoslovenskej atletickej 
ligy. Ani tentoraz nebudú chýbať 
na súpiskách jednotlivých klubov 
viacerí poprední reprezentanti SR. 
Podľa slov Vladimíra Gubrického 
z domácej Slávie, riaditeľa 
tohto športového sviatku, vyše 
štvorhodinový program na 
Mestskom atletickom štadióne 
Antona Hajmássyho sa začne 
o 14.30 h mužskou chôdzou na 
5 000 metrov. Diváci sa môžu tešiť 
aj na sprievodné súťaže. Spomenúť 
treba najmä 46. ročník Štítu mesta 
Trnavy v behu žien na 1 500 m. 
Vlani ho vyhrala Lucia Keszeghová 
zo Slávie STU Bratislava časom 
4:42,37 min, avšak rekordérkou 
trnavských pretekov naďalej zostala 
Martinčanka Lucia Hrivnák Klocová 
(4:18,47). Vhodným spestrením 
popoludňajších konfrontácií akiste 
budú i disciplíny v rámci Trnavských 
memoriálov, každoročnej 
spomienky na nezabudnuteľné 
osobnosti slávistickej atletiky.

Popri vrcholovej telesnej kultúre 
má zelenú aj jej masová podoba. 
Z viacerých letných akcií sme vybrali 
štyridsiatu druhú stať cestného 
behu zo Špačiniec do Trnavy a späť. 
Desaťkilometrová dištancia prilákala 
na štart ešte začiatkom júla 103 
mužov a žien, vrátane tridsiatich 
Trnavčanov. Hoci v ten deň sa 
horúčava vyšplhala nad 30 stupňov 
Celzia, nik z početného pelotónu 
to predčasne nezbalil. Členitú trať 
Špačinského trojuholníka úspešne 
zvládol aj osemdesiatročný Ján 
Krajčovič, strieborný vo veteránskej 
kategórii od 70 rokov (1:12:27 h).
 Absolútne poradie najrýchlejších 
mužov (asfaltová cesta, 10 km): 
1. Marek Hladík (rok narodenia 
1990, BMSC Bratislava, 34:20 min) 
– jeho tretí triumf v týchto pretekoch, 
2. Lukáš Záhorec (1986, Trnava / 
Bernohy.sk, 35:52), 3. Martin Žigo 
(1989, Bratislava / Behame.sk, 37:20), 
4. Michal Horváth (1987, OŠK Zavar, 
37:40), 5. Roman Šlúch (1975, Banská 
Štiavnica, 38:03), 6. Michal Puškár 
(1986, Trnava / Bernohy.sk, 38:46). 
 Absolútne poradie najrýchlejších 
žien (rovnaký okruh): 

1. Lucia Kovalančíková (1993, ŠK 
Dukla Banská Bystrica, 40:51) 
– celkovo jedenásta, 2. Zuzana 
Polohová (1982, Lesky´s Runners, 
41:01), 3. Barbora Kopřivová (1993, 
VSK Uni Brno, 41:28), 4. Martina 
Burzová (1979, Lesky´s Runners, 
42:20), 5. Dana Janečková (1973, 
Running Team Bratislava, 43:43), 6. 
Dagmar Vargová (1981, AK Bojničky, 
46:48). 

Jaroslav Lieskovský, foto: Marián Bartoš

Štít mesta Trnavy sa pobeží koncom augusta
Atletická liga mužských a ženských družstiev SR opäť po roku zavíta do Trnavy

Šport v skratke 
(jls)

  ATLETIKA – Trnava privítala 
v sobotu 13. júla reprezentačné 
družstvá vekovej kategórie do 
osemnásť rokov. Dejiskom výbor-
ne zorganizovanej medzištátnej 
previerky bol Mestský atletický 
štadión Antona Hajmássyho. 
Dorastenecké výbery zo štyroch 
krajín konfrontovali svoju výkon-
nosť počas vyše šiestich hodín. 
Dopoludnia sa nachvíľu rozprša-
lo, no poobede už poveternostné 
podmienky boli prajné. V závereč-
nom súčte nazbieraných bodov sa 
z celkového prvenstva tešili diev-
čatá a chlapci spoza rieky Moravy. 
Poradie: 1. ČR, 2. Maďarsko, 3. 
Slovinsko, 4. SR. 

Medailové trio minigolfových MS vo Švédsku, zľava S. Vykopalová (SR, 2. miesto), S. 
Kraussová (Nemecko, 1. miesto), P. Brezinová (SR, 3. miesto). Foto: zdroj František Drgoň

Desaťkilometrový Špačinský trojuholník, 
s obrátkou na trnavskej Kopánke, 
absolvovali milovníci džogingu v sobotu 6. 
júla už štyridsiaty druhý raz.

šport
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Jaroslav Lieskovský, foto: zdroj Zlatý vek trnavského futbalu (publikácia)

Rozlúčka s Antonom Hrušeckým, šiestym 
zosnulým esom z majstrovskej éry Spartaka 
Patril medzi desiatich bílích andelov so všetkým piatimi prvenstvami vo federálnej lige

Širokú futbalovú verejnosť za-
rmútila v devätnásty júnový deň 
smutná zvesť o úmrtí bývalého 
popredného futbalistu Sparta-
ka Trnava Antona Hrušeckého. 
Mal sedemdesiatsedem rokov. 
Po brankárovi Josefovi Gerykovi, 
obrancoch Vladimírovi Hagarovi, 
Vojtechovi Varadinovi, záložníkovi 
Ladislavovi Kunovi a útočníkovi 
Jozefovi Adamcovi odišiel na več-
nosť šiesty člen elitnej desiatky 
spartakovcov s piatimi majstrov-
skými titulmi (1968, 1969, 1971, 
1972, 1973). 
Na tento svet sa prihlásil 2. janu-
ára 1942, teda v znamení kozo-
rožca. Jeho vernosť trnavskému 
dresu bola neprehliadnuteľná. 
Odohral v ňom počas vyše desia-
tich rokov – od leta 1964 do kon-
ca sezóny 1974 – všetkých svojich 
277 prvoligových duelov (24 404 
minút). Na dnešnú dobu neustá-
lych hráčskych menení klubov 
priam neuveriteľné. V tom čase 
nadlho mala stredová formácia 
bílích andelov osvedčenú podobu 
Hrušecký – Kuna – Fandel. Na 
pravej strane operujúci rodák zo 
Serede vsietil v československej 
lige 32 gólov, ďalšie tri pridal 
pri tridsiatich štyroch zápasoch 

trnavského tímu v európskych 
pohárových súťažiach (EPM, PVP, 

Pohár UEFA). Celých deväťdesiat 
minút si Hrušecký odkrútil aj 

Anton Hrušecký odohral v drese Spartaka Trnava 10,5 roka.

  CYKLISTIKA – Do programu 
Tradičného trnavského jarmoku patrí 
každoročne aj masové súťaženie 
v časovke jednotlivcov na 6 666 met-
rov. Je adresované všetkým záujem-
com a záujemkyniam – bez rozdielu 
veku, výkonnosti či kvality bicykla. 
Podujatie opäť pozve milovníkov 
jazdy proti chronometru v sobotu 6. 
septembra na Malženickú cestu. Pred 
rokom tu triumfovala dvojica Tomáš 
Cepka (Trnava) – Patrícia Olajcová 
(Zohor). Všetky podstatné informácie 
o 27. dejstve T-6666 nájdu adepti na 
webovej stránke Trnavskej cyklistickej 

ligy. Zároveň pôjde o jej dvadsiate 
kolo. Keďže bude posledné v tejto 
sezóne, priestor dostane aj vyhláse-
nie laureátov TCL. 
  DRÁHOVÝ GOLF – Toto odvet-
vie píše v Trnave bohatú a úspešnú 
tradíciu. Naše mesto malo zastú-
penie i v desaťčlennej slovenskej 
reprezentácii nedávnych majstrov-
stiev sveta v adventure-golfe vo 
švédskom Kungälve. Vo výprave 
bol aj Trnavčan František Drgoň. 
Po návrate zo Škandinávie povedal 
pre NzR: „Pri tréningových dňoch 
nás sprevádzalo typické švédske 

počasie s prehánkami. Počas súťaž-
ných dní sa však obloha umúdrila. 
Pretekári si užili viac tepla a slnka. 
Až v nedeľu popoludní sa dažďové 
kvapky vrátili. Trnavská nádej, tri-
násťročná Petra Brezinová, získala 
vo svojej kategórii pre Slovensko 
bronzovú medailu. O stupienok 
vyššie skončila Sofia Vykopalová zo 
Serede. Piedestál si odniesla Selina 
Kraussová z Nemecka. Želiezkom 
v ohni bola na šampionáte i minu-
loročná vicemajsterka sveta Iveta 
Véghová. Hráčku GK Trnava delil od 
medailovej priečky jediný bod.“ 

šport
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Jaroslav Lieskovský, foto: Marta Országhová

Trnavský sviatok úzkych galusiek na výbornú 
Peter Sagan, cyklistický fenomén s tromi oceneniami svetového šampióna, dožičil tretí slovenský titul 
svojmu bratovi Jurajovi

V lete 2000 ma povinnosti športo-
vého redaktora zaviedli do Luha-
čovíc. Spolu s legendou trnavskej 
cyklistiky Karolom Lipovským sme 
v moravskom kúpeľnom mestečku 
mapovali dianie 1. spoločných 
majstrovstiev ČR a SR na ceste. Ži-
votaschopný projekt vtedy zasadili 
jeho priekopníci do úrodnej pôdy. 
Veď ako inak by teraz, koncom 
júna, mohla súdržná komunita na 
dvoch kolesách osláviť v Trnave 
vzácne jubileum? 
Dvadsiate dejstvo sa vskutku vy-
darilo. Na adresu jeho realizátorov 
sme zo všetkých strán počúvali 
pozitívne hodnotenia. Aj výraz-
ným podielom mestskej a krajskej 
samosprávy malo technicky ná-
ročné podujatie veľkolepý priebeh. 
Výber trate si pochvaľovali mnohí. 
Tiež bývalý popredný reprezen-
tant ČSSR, viacnásobný účastník 
Pretekov mieru Anton Novosad. 
Odchovanec dubnickej cyklisti-
ky pri rozhovore s moderátorom 
vzdal poklonu i mnohým reali-
zátorom predošlých trnavských 
zápolení, najmä trinástich medzi-
národných kapitol pod značkou 
Hlas ľudu.  
Prítomnosť sa snúbi s rovnakou 
iniciatívou početných nadšencov. 
Mimoriadny úspech jubilejné-
ho šampionátu dvoch bratských 
krajín podčiarkol bohatý sprie-
vodný program. Prispeli doň 

Peter Sagan po skončení tlačovej besedy v sídle TTSK ochotne rozdal nejeden autogram.

Nedeľné preteky elitnej kategórie mužov sa aj v Trnave tešili veľkému diváckemu záujmu. 

v nezabudnuteľných semifinálo-
vých drámach Európskeho pohára 
majstrov medzi Ajaxom Amster-
dam a naším Spartakom v apríli 
1969. Dvakrát prispel k oddielo-
vému získaniu Čs. pohára (1967, 
1971). Pracovitého stredopoliara 
zo slovenského Ríma neobišlo 
ani pozvanie do reprezentačného 
mužstva ČSSR. Táto vysoká pocta 
bola Tondovi Hrušeckému doži-
čená koncom júna 1972. Na juho-

americkom zájazde si najcennejší 
dres obliekol v troch medzištát-
nych stretnutiach tzv. Pohára ne-
závislosti. Tiež na slávnej Mara-
cane v Brazílii, keď Čechoslováci 
uhrali s domácimi majstrami sveta 
bezgólovú remízu. V ďalšom tur-
najovom meraní síl na zámorskej 
tráve, s Juhosláviou (1:2), dokon-
ca dosiahol Trnavčan s prezývkou 
Gerson jediný gól československej 
reprezentácie. Na svojom konte 

mal Hrušecký ešte jeden štart za 
olympijský výber ČSSR.  
Bol kamarátsky, so zmyslom pre 
humor a pohodu v hráčskom ko-
lektíve. Obľube sa tešil i medzi 
trnavskými priaznivcami koženej 
lopty. Aj my, pracovníci masmé-
dií, sme po každom zápase, pri 
osobných debatách či v iných 
okamihoch poznali Hrušeckého 
ako ochotného partnera na roz-
hovor.  

šport
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V minulom storočí boli kúpeľné 
Viaceré šachové turnaje majú 
už svoju tradíciu a históriu. 
Patria k nim aj Medzinárodné 
majstrovstvá Slovenskej repub-
liky seniorov, ktorých 15. ročník 
sa uskutočnil v Hoteli Hutník II 
v Tatranských Matliaroch od 25. 
5. do 1.6. s účasťou 150 šachis-
tov a dvoch šachistiek nielen zo 
Slovenska, ale aj Česka, Poľska, 
Ukrajiny, Maďarska a Dánska, 
ktoré zastupoval Trnavčan. Sú-
ťažili vo dvoch kategóriách od 
50 do 65 rokov a nad 65 rokov. 
Dvaja slovenskí šachisti, Ivan 
Paulička a Ján Čuridlo, sú ročník 
1932, ale najstarší bol Poliak Mi-
chal Ostrowski (* 1927). Trnavu 
reprezentovala skupina deviatich 
šachistov na čele s veľmajstrom 
v korešpondenčnom a medzi-
národným majstrom v praktic-
kom šachu Aloisom Lančom, 
ktorú dopĺňala osmička: Jozef 

Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
GK

Stredná hra v šachovej partii, Lys – Nicolini, MMSR seniorov – T. Matliare 2019, postavenie po ťahu 12.c:d5

krasojazdkyne, formácia Hudba 
z Marsu, členovia historického 
združenia Tirnaviavelo, nechýba-
la bubnová šou. Do sobotňajšej 
masovej jazdy pod názvom Cha-
ritatívny bercajgel si účastnícke 
čísla vyzdvihlo 281 kondičných 
a najmä rekreačných cyklistov. 
Ďalší záujemcovia bez registrácie 
sa postupne pridávali do pelotó-
nu počas osemnásťkilometrovej 
trasy s obrátkou v Špačinciach. 
Niet pochýb, že najväčším divác-
kym lákadlom nedeľného vrcholu 
bola účasť trojnásobného majstra 
sveta Petra Sagana. Ako je už 
známe, slovenský primát si z pre-
tekov jednotlivcov s hromadným 
štartom odniesol jeho 30-ročný 
brat Juraj. Tak sa to vykryštalizo-
valo počas hlavnej konfrontácie 
mužov na 186,6 km, keď v unik-
nuvšej skupinke sa zo Slovákov 
usalašil iba J. Sagan. Od tej chvíle 

bolo zjavné, že o rok mladší sú-
rodenec mu bude iba kryť chrbát. 
Mnohotisícovému davu v cieľovej 
zóne to však vôbec nevadilo. 
Pred defilé pódiovej trojice M-SR 
si skvelí diváci vyžiadali príchod 
Peťa Sagana na tribúnu a uctili si 
ho frenetickým spôsobom. V tej 
chvíli to vyzeralo, ako keby náš 
hviezdny cyklista akurát získal 
ďalší titul svetového šampióna. 
Raz darmo, po celej planéte zná-
my športovec si popularitu zís-
kal výnimočným majstrovstvom 
v sedle bicykla, ale aj príkladnou 
skromnosťou. Presvedčiť sa o tom 
mohli Trnavčania už v sobotu po 
jeho príchode do nášho mesta, 
keď v Bernolákovom parku de-
koroval víťazov tamojšej Detskej 
tour Petra Sagana. „Som hrdý na 
svojho prvého trénera Zánického, 
ktorý sa pustil do organizovania 
toho celoslovenského projektu 

pre najmenších cyklistov,“ pove-
dal na tlačovej besede v sídle Tr-
navského samosprávneho kraja. 
Počas podvečernej posiedky so 
zástupcami masmédií sme sa od 
P. Sagana dozvedeli, že na konci 
budúcej sezóny by ho priazniv-
ci v krajine pod Tatrami zrejme 
mohli vidieť v zostave tímu Bora 
Hansgrohe na pretekoch Okolo 
Slovenska. A jeho slová na margo 
20. spoločných majstrovstiev SR 
a ČR? „V Trnave bolo super. Som 
milo prekvapený, koľko ľudí priš-
lo,“ dodal.
Slovenský Rím teda zažil veľko-
lepý festival úzkych galusiek, na 
ktorý sa ešte dlho bude spomínať. 
Tiež tento starostlivo zorganizo-
vaný cyklistický víkend s centrom 
na Hlbokej ulici predznamenal, že 
Trnava si plným právom zaslúži 
prestížny titul Európske mesto 
športu 2020. 
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Veselský, Ondrej Jančík, Anton 
Klanica, František Jablonický, 
Ludvig Doucha, Jaroslav Mos-
ný, Jozef Vagovský a Alexander 
Nicolini. Takmer všetky partie 
sa hrali po 18. hodine, aby sa 
počas dňa mohli šachisti veno-
vať turistike, pokiaľ bolo vhod-
né počasie, a tak kombinovali 
duševnú aktivitu s fyzickou. Po 
9. kole v kategórii 50+ bol z tr-
navských šachistov najúspešnejší 
A. Nicolini (6. m. - 6 b.), ktorý 
dokonca porazil aj víťaza Čecha 
Lysa a J. Mosný (19. m. - 4,5 b.); 
v kategórii 65+ obsadil A. Lanč 
3. priečku (7 b.), hoci mal rov-
naký počet bodov ako víťaz, ale 
rozhodlo pomocné hodnotenie, 
J. Veselský 6. priečku (6,5 b.), F. 
Jablonický 16. priečku (5,5 b.) 
atď. Jedno predpoludnie sa hral 
11-kolový bleskový turnaj, v kto-
rom sa najlepšie z Trnavčanov 
umiestnil J. Veselský (6. m.) so 
7,5 boda, keď zaostal za víťazom 
o 1,5 boda. Medzinárodný turnaj 
v Matliaroch organizovali šachisti 
zo Slovana Bratislava (riaditeľ 
Gustáv Šturc, hlavný rozhodca 
Peter Falťan, rozhodca Ondrej 
Marko) a zastrešoval Slovenský 
šachový zväz. Na záver boli fi-
nančnými cenami odmenení prví 
desiati šachisti v oboch kategó-
riách. Účastníci vydarenej akcie 
sa rozišli podľa plánu v sobotu 
1. júna o 14.30 hodine do svojich 
domovov a už sa tešia na jej 16. 
ročník, ktorý sa uskutoční bu-
dúci rok na prelome mája a júna 
v tom istom tatranskom hoteli.
Na ukážku šachového majstrov-
stva trnavských šachistov, sme 
vybrali ich štyri víťazné partie:

Josef Lys (2147) – Alexander 
Nicolini (2157)
6. kolo, 29. 5. 2019 - T. Matliare 
(50+), Holandská obrana (A80)
1.d4 f5 2.Sg5 c5 !? (Iné možnosti 
čierneho sú: 2. - Jf6, 2. - h6, 2. 
- g6, 2. - d6, 2. - d5, 2. - c6; 2. 
- Jf6 3.e3 Jc6 4.Jc3 a6 5.Jf3 d5 
6.Se2 e6 7.Je5 Se7 8.J:c6 b:c6 

9.0-0 0-0 10.Ja4 Vb8 11.b3 +/=; 
2. - c6 3.c3 Db6 4.Dc2 d5 5.Jf3 
e6 6.g3 (6.e3!?) Jd7 7.Sg2 Sd6 
8.0-0 h6 9.Sc1 Dd8 10.c4 Df6 
11.Jc3 Je7 12.Vb1 0-0 13.c:d5 e:
d5 14.b4 a6 15.a4 Muller vs. 
Četverik, Bad-Vildbad 2004) 3.d:
c5 Da5+ (3. - Ja6 4.e4 f:e4 5.Jc3 
J:c5 6.Sc4 Da5 7.Sd2 Jf6 8.J:e4 
Dc7 9.J:f6+ g:f6 10.Se3 b6 11.Sd5 
Sb7 12.S:b7 D:b7 13.Dh5+ Kd8 
14.Jf3 Vc8 15.0-0-0 De4 16.Kb1 
Dg6 17.Dh3 Benjamin vs. De Fo-
tys, New York 1985; 3. - Jf6 4.Jd2 
e6 5.Jb3 h6 6.Sf4 S:c5 7.J:c5 
Da5+ 8.c3 D:c5 9.e3 e5 10.Sg3 
Jc6 11.Se2 0-0 12.Jf3 Ve8 13.0-0 
d5 14.Vc1 Je4 15.c4 J:g3 16.h:g3 
d4 17.e:d4 e:d4 18.a3 a5 19.Ve1 
b6 20.Sd3 V:e1+ 21.D:e1 Sd7 
22.Vc2 Ve8 23.Ve2 V:e2 24.D:e2 
g5 =) 4.Jc3 D:c5 5.Jf3 Jc6 (5. - Jf6 
6.S:f6 e:f6 7.Dd2 Jc6 8.e3 Db6 
9.0-0-0 Sb4 10.a3 S:c3 11.D:c3 
Je7 12.Sc4 d5 13.S:d5 J:d5 14.V:
d5 Se6 15.Vc5 0-0 16.Jd4 Vfc8 
17.J:e6 D:e6 18.Vd1 Vc6 19.Vd4 
Vb8 20.Da5 f4 21.Vcd5 +-) 6.e3 
e6 7.Jb5 Jb4 8.c3 Jd5 9.a3 a6 
10.b4? (10.c4! Jdf6 11.Da4 Se7 
12.b4 Db6 13.Sf4 Kf8 14.c5 Dd8 
15.Jc7 Va7 16.b5 S:c5 17.b6 De7 
18.Db3 Je8 19.J:e8 K:e8 20.b:
a7 S:a7 21.Vc1 Sc5 22.S:a6 b:a6 
23.Db8! +-) 10. - Db6 11.c4 a:
b5 12.c:d5 (Pozri diagram!) Je7?! 
13.d:e6 d:e6 14.Je5 g6 15.Sf6 
Vg8 16.Dd3 Jc6 17.Vd1? (17.Jf3 
Sg7 18.S:g7 V:g7 19.D:b5 Dc7 
20.Se2 Vd7 21.0-0 Vd5 22.Dc4 
Dg7 23.Db3 Df6 24.Vac1 h6 
25.Sc4 Vd8 26.Vfd1 V:d1+ 27.V:
d1 Kf7 28.Sb5 Je7 29.Jd4 Jd5 
30.g3 De5 31.a4 Jf6 32.a5 Dc7 
33.Sc4 +-) 17. - V:a3 18.Db1? 
(Prehrávajúci ťah, ale po: 18.D:
a3! S:b4+ 19.D:b4 J:b4 20.S:b5+ 
Jc6 21.S:c6+ b:c6 22.0-0 Dc7 
23.Vd8+ D:d8 24.S:d8 K:d8 25.J:
c6+ Kd7 26.Vc1 Kd6 27.Jd4 Sd7 
28.Vd1 Ke7 mohol biely ešte 
remizovať.) 18. - S:b4+ 19.Ke2 
Dc5 20.Jd3 Dc4 21.h3 e5 22.Vc1 
Da2+ 23.Dc2 Sd6 24.f4 e:f4 25.e:
f4 De6+ 0:1

Trnavský šachista sa v miniatúrnej 
partii voči bieleho ťahu dámskym 
pešiakom bránil Holandskou 
obranou, v ktorej si vybral málo 
používaný, ale v teórii známy 
variant, ktorý však poskytuje vý-
hodu bielemu od začiatku partie. 
V hre víťaza kategórie 50+ Čecha 
J. Lysa sme našli tri chyby, z kto-
rých posledná znamenala prehru 
partie. Už v 12. ťahu mohol A. 
Nicolini rozhodnúť o výsledku 
duelu. Ako mohol hrať na výhru 
v pozícii na diagrame, keď je na 
ťahu? Otázku kladieme naším 
čitateľom – riešiteľom. Odpoveď 
sa dozvedia v ďalšom čísle NzR.

Alois Lanč (2281) – Peter Petrán 
(2243)
9. kolo, 1. 6. 2019 - T. Matliare 
(65+), Pirc-Ufimcevova obrana 
(B06)
1.e4 g6 2.d4 Sg7 3.Jc3 c6 4.f4 d5 
5.e5 Jh6 6.Jf3 f6 7.Sd3 0-0 8.h3 
Jd7 9.Je2 f:e5 10.f:e5 e6 11.Se3 c5 
12.c3 c:d4 13.c:d4 Da5+ 14.Dd2 
D:d2+ 15.K:d2 Jb6 16.b3 Jf5 17.S:
f5 V:f5 18.Je1 Jd7 19.Jd3 Vf8 
20.h4 Ve8 21.h5 b6 22.h:g6 h:g6 
23.Vh3 Sa6 24.Vg3 Jf8 25.Jef4 S:
d3 26.K:d3 Ve7 27.J:g6 J:g6 28.V:
g6 Kf7 29.Vg3 Vh8 30.Sg5 Vc7 
31.Vf1+ Ke8 32.Sd2 Vf7 33.V:
f7 K:f7 34.Vf3+ Ke8 35.Vh3 Vf8 
36.Vh7 Vg8 37.g3 Sf8 38.Sf4 
Se7 39.Ke3 b5 40.Kf3 a5 41.Sh6 
a4 42.b:a4 b:a4 43.Sg7 Sb4 
44.Sf6 Vf8 45.Va7 a3 46.Vb7 Sc3 
47.Ve7+ Kd8 48.Ke3 Kc8 49.Va7 
Kb8 50.V:a3 Vc8 51.Se7 Se1 
52.Sd6+ Kb7 53.Vb3+ Kc6 54.Ke2 
Sa5 55.Vb8 1:0
Opäť trnavský šachista porazil 
v dueli víťaza svojej kategórie, 
keď už v otvorení partie mohol 
nečakane zaútočiť proti Pirc-
-Ufimcevovej obrane a prevziať 
iniciatívu: 11.h4! Jg4 12.h5 c5 
13.c3 c:d4 14.c:d4 Db6 15.h:
g6 Jd:e5 16.J:e5 S:e5 17.g7 Vf5 
18.Da4 S:g7 19.De8+ Sf8 20.V:
h7 K:h7 21.D:f8 Dc7 22.Jf4 Dg7 
23.Dd8 Jf6 24.g4 D:g4 25.Se3 e5 
26.d:e5 d4 27.De7+ Dg7 28.e:
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f6 D:e7 29.f:e7 Sd7 30.S:d4 Ve8 
31.Kd2 Kh6 32.S:f5 S:f5 33.Jd5 
Se6 34.Se3+ Kg6 35.Vg1+ Kf7 
36.Vf1+ Kg8 37.Sc5 S:d5 38.Vf8+ 
(37. - Kg7 38.Sd4+ Kg6 39.Vf6+) 
+-, 14. - Da5+ 15.Sd2 Db6 
16.Da4 Jd:e5 17.J:e5 S:e5 18.h:g6 
Sg7 19.g:h7+ Kh8 20.Jf4 V:f4 21.S:
f4 Sd7 22.D:d7 D:d4 23.Vc1 D:f4 
24.Vc8+ V:c8 25.D:c8+ Sf8 26.Vf1 
Db4+ 27.Dc3+ D:c3+ 28.b:c3 Sg7 
29.Kd2 e5 30.Vf7 e4 31.Se2 Jf6 
32.Kc2 b6 33.a4 J:h7 34.V:a7 Sf8 
35.Vd7 Jf6 36.Vf7 Jh7 37.Vf5 Sc5 
38.V:d5 +- alebo 11. - c5 12.c3 
Jf5 13.h5 Jb6 14.Sg5 De8 15.h:g6 
h:g6 16.Vh3 Sd7 17.g4 Je7 18.Jf4 
c:d4 Vc8 20.Db1 V:f4 21.S:f4 Sb5 
22.Sg5 S:d3 23.D:d3 +-

Ján Čuridlo (1799) – František 
Jablonický (1997)
4. kolo, 27. 5. 2019 - T. Matliare 
(65+), Holandská obrana (A85)
1.Jf3 f5 2.d4 g6 3.c4 Jf6 4.Jc3 Sg7 
5.e3 0-0 6.Se2 d6 7.0-0 De8 8.b3 
e5 9.Sb2 e4 10.Jd2 c6 11.Ve1 Se6 
12.a4 a6 13.h3 d5 14.Sa3 Vf7 
15.Sd6 Jbd7 16.c5 a5 17.Vb1 Jf8 
18.b4 a:b4 19.V:b4 Sc8 20.Jb3 
Je6 21.Dd2 Sh6 22.a5 Jd7 23.Ja4 
f4 24.Sg4 f3 25.g3 Sg7 26.h4 Sf6 
27.Kh2 h5 28.Sh3 Sd8 29.Jb6 J:b6 
30.a:b6 g5 31.Vg1 Sf6 32.Jc1 Dd8 
33.Vb2 g4 34.Sf1 S:h4 35.Vh1 Sf6 
36.Va2 V:a2 37.D:a2 Vh7 38.Kg1 
h4 39.g:h4 S:h4 40.Sg3 S:g3 41.f:
g3 Dg5 42.Dd2 V:h1+ 43.K:h1 
Jg7 44.Kg1 Jf5 45.Kf2 Dh6 46.Kg1 
J:g3 47.Df2 Dh1 mat.
Teoreticky dobre pripravený ša-
chista by možno hral v otvorení 
proti Holandskej obrane iným 
spôsobom (Lisicynov gambit): 
2.e4!? f:e4 3.Jg5 e5 4.d3 e3 5.S:
e3 Jc6 6.Se2 Jf6 7.0-0 Se7 8.c4 0-
0 9.Jc3 Jd4 10.Jf3 J:e2+ 11.D:e2 d6 
12.d4 e4 13.Jg5 Sf5 14.f3 d5 15.f:
e4 J:e4 16.Jg:e4 d:e4 17.c5 De8 
18.Dd1 Kh8 19.Db3 b6 20.Vf2 
Dg6 =. V našej partii sa nechal 
biely zatlačiť čiernymi pešiakmi 
na kráľovskom krídle do defen-
zívy, v ktorej ho F. Jablonický 
pomaly dusil, ale v 23. ťahu mo-

hol J. Čuridlo obeťou pešiaka na 
dámskom krídle získať protihru, 
ktorou by zamestnal svojho sú-
pera a zaútočil na jeho slabinu 
– pešiaka c6: 23.a6! b:a6 24.Ja5 
Jdf8 25.Vb6 Jd8 26.Veb1 Jd7 
27.V6b2 Sf8 28.Sc7 Je6 29.Sg3 
Jd8 30.Ja4 Sg7 31.Jb6 J:b6 32.V:b6 
Sh6 33.V1b2 f4 34.S:f4 S:f4 35.e:
f4 Kg7 36.Vb8 Vfa7 37.V:a8 V:a8 
38.Vb6 +/=, ale po: 25.Sd1 Sf8 
26.S:f8 V:f8 27.Sb3 Kh8 28.Sa4 
De6 29.h4 Va7 30.Vf1 Vc7 
31.Vb2 De7 32.h5 Dh4 33.J:c6 f4 
34.e:f4 V:c6 35.S:c6 J:c6 36.h:g6 
Jf6 37.f3 h:g6 38.Vb6 Sd7 39.V:a6 
Kg7 40.Df2 Dh5 41.g4 Dh3 42.Jb5 
e:f3 43.D:f3 Dh4 44.Df2 D:g4+ 
45.Dg2 Dh5 16.f5 S:f5 47.Df3 Sg4 
by vyhral čierny.

František Tepper (2012) – Jozef 
Veselský (2148)
5. kolo, 28. 5. 2019 - T. Matliare 
(65+), Sicílska obrana (B31)
1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 g6 4.0-0 
Sg7 5.Ve1 d6 6.c3 Sd7 7.d4 c:
d4 8.c:d4 a6 9.Sa4 Jf6 10.h3 0-
0 11.Jc3 b5 12.Sb3 Ja5 13.e5 Je8 
14.e6 f:e6 15.S:e6+ S:e6 16.V:e6 
Jc7 17.Ve1 Jc6 18.Se3 Dd7 19.d5 
Je5 20.J:e5 S:e5 21.Sd4 Vf5 22.S:
e5 d:e5 23.Je4 D:d5 24.D:d5+ J:
d5 25.Jg3 Vf7 26.V:e5 Jf4 27.Vd1 
Vc8 28.Vd2 Vc6 29.Je4 h6 30.Kh2 
g5 31.g3 Jg6 32.Ved5 Ve6 33.Jc5 
Vc6 34.Je4 Kg7 35.Kg2 Jf8 36.a3 
Je6 37.b4 Vc4 38.Jc5 J:c5 39.V:
c5 V:c5 40.b:c5 Vf6 41.Vc2 Vc6 
42.Kf3 Kf6 43.Ke4 Ke6 44.f4 g:
f4 45.g:f4 Kd7 46.Kd5 Vf6 47.Ke5 
Kc6 48.f5 a5 49.h4 b4 50.a:b4 a:
b4 51.Vc1 Kb5 52.h5 b3 53.Kd4 
V:f5 54.c6 b2 55.Vb1 K:c6 56.V:
b2 V:h5 57.Ke4 e6 58.Vg2 Kd6 
59.Vg6 Vh4+ 60.Ke3 Ke5 61.Vg8 
Vh3+ 62.Ke2 h5 63.Va8 h4 
64.Va5+ Ke4 65.Va4+ Kf5 66.Vb4 
e5 67.Va4 Vh1 68.Kf2 h3 69.Vb4 
Va1 70.Kg3 Va3+ 71.Kf2 e4 
72.Vb8 Vf3+ 73.Ke2 Kf4 74.Vg8 
h2 0:1
Prvýkrát sa ťah 3.Sb5 v Sicílskej 
obrane hral v turnajovej partii 
Nimcovič vs. Gilg, Kečkemét 

1927. Biely mohol hrať inak v 14. 
ťahu (14.Sg5 J:b3 15.D:b3 d:e5 
16.d:e5 Jc7 17.Vad1 h6 18.Sh4 
g5 19.Sg3 Dc8 20.Da3 Ve8 21.e6 
S:e6 22.Dc5 S:c3 23.D:c3 Jd5 
24.De5 Vd8 25.Jd4 Jf6 26.h4 
Vd5 +/=) ale aj lepšie v 23. ťahu 
[23.Db3! Vaf8 24.Vad1 Je8 (24. 
- V:f2? 25.d6+ Kg7 26.Je4 V2f5 
27.Jc5 Dc6 28.Dc3 Kg8 29.d:c7 +-
) 25.d6+ Kh8 26.d:e7 D:e7 27.Je4 
Vf4 28.Vc1 Da7 29.Dc3 De7 
30.De3 Jg7 31.Vc6 Je6 32.Dc3 Jd4 
33.Vc7 Dd8 34.Dc5 V4f5 35.Da7 
+/-], kedy mal šancu na výhru. 
V koncovke by bol duel skončil 
remízou, ak by hral F. Tepper: 
52.Kd4! Kc6 53.Ve1 b3 54.V:e7 
b2 55.Ve1 V:f5 56.Kc3 =. Pri ša-
chovej partii treba mať aj dobrú 
fyzickú kondíciu, výdrž až do 
konca hry, lebo aj v remízovej 
koncovke sa ľahko môže spraviť 
chyba, tak ako sa stalo v tejto 
partii. 

Riešenie záveru partie Réti vs. 
Kostič: 22. - Vd7! 23.V:d7+ K:d7 
24.Vb3 b5! 25.c:b5 (25.Vh3 b:c4 
26.V:h7 Ke7 27.Vh3 Vd7 28.Vc3 
Vd4 29.g3 f6 30.Kf2 e5 31.Ke3 
Ve4+ 32.Kf3 Vd4 =) 25. - a:b5 
26.V:b5 Kc6 27.Vb2 c4! 28.Kf2 
f6 29.Ke3 Kc5 30.d4+ (30.c3 h5! 
31.Vb8 V:a2 32.Vh8 Va1 33.V:
h5 Ve1+ 34.Kf2 Vd1 35.Ke2 Vg1 
36.g3 Kd5! 37.Vh6 Ke4 38.V:
f6 Vg2+ 39.Ke1 Kf3 40.Kd1 V:
h2 41.V:e6 K:g3 42.Vc6 K:f4 
43.V:c4+ Kg3 44.Vc8 f4 45.Vg8+ 
Kh3 =) 30. - c:d3 31.K:d3 Va3+ 
32.Vb3 V:a2 33.Vb7 Va3+ 34.Kd2 
h5 35.Vh7 (35.Vf7 Va1 36.V:f6 
Vg1 37.V:e6 V:g2+ 38.Kd3 V:h2 
39.Ve5+ Kd6 40.V:f5 h4 =) 35. 
- Kd4 36.V:h5 Ke4 37.Vh3 Va6 
38.Vf3 e5 39.h4 Va7 = Niekto 
povedal, že všetky vežové kon-
covky sú remízové. Netreba tomu 
veriť. Je to len mýtus. Richard 
Réti bol niekým pomenovaný ako 
šachový génius. V skutočnosti to 
bol tiež len človek z mäsa a kostí. 
Robil počas hry aj chybné ťahy 
a viacero partií tiež prehral. 
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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, Kam-
panologická expozícia, Oratórium, 
Štefan Cyril Parrák – pocta kráľovi 
zberateľov, Osobnosti športu TTSK, 
Klarisky v Trnave, Krása zašlých 
čias, Archeologická expozícia, 
Ľudový textil trnavského regiónu, 
História a súčasnosť dobrovoľného 
hasičstva v TTSK, Dotkni sa hliny 
– z dejín tehly a tehliarstva trnav-
ského regiónu

VÝSTAVY..................................
  HARMÓNIA 
HODVÁBU A SKLA
Autorská výstava Adely Melišeko-
vej-Dojčanovej
Vernisáž 1. 8. 2019 o 16.30 h, vý-
stava potrvá do 6. 10. 2019
  PADLI, ABY SME MY ŽILI
Trnavská posádka a odboj na zá-
padnom Slovensku počas SNP
Výstava k 75. výročiu SNP, vernisáž 
30. augusta 2019 o 17.00 h spolu 
s uvedením publikácie
Od 9.00 h prehliadka vojenskej 
techniky v záhrade múzea
O 18.30 h simulovaný odchod 
Trnavskej posádky do SNP zo zá-
hrady ZSM
Výstava do 4. 10. 2020
  MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK 
– 100. VÝROČIE ÚMRTIA
Výstava fotografií v koncertnej sále 
Západoslovenského múzea predĺ-
žená do 24. 11. 2019
  TRNAVSKÉ FOTOATELIÉRY
do 12. januára 2020
  SKAMENELINY SVETA
geologická výstava doplnená foto-
grafiami 
do konca februára 2020

  ZBIERKOVÝ PREDMET 
MESIACA
August: K 75. výročiu SNP – uni-
forma kubánskeho kozáka z II. 
svetovej vojny
September: Z najnovších akvizícií 
archeologickej zbierky ZSM

PODUJATIA .............................
  24. septembra 
o 10.00, 14.00 a 15.00 h 
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNE-
HO DEDIČSTVA 2019
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Prehliadka nezreštaurovaného 
priestoru s odkrytými sondami 
z prieskumu komentovaná Mgr. 
Luciou Duchoňovou. Vstup zdar-
ma v rámci Dní európskeho kultúr-
neho dedičstva

SPOLUPRÁCA S NÁVŠTEVNÍKMI
Cyklus prednášok na objednanie

SLOVÁCI, PÍŠTE 
PO SLOVENSKY!
Slovenské národné obrodenie 
– komentovaný sprievod expozí-
ciou Slováci, píšte po slovensky! 
s Mgr. Milanom Ševčíkom v augus-
te a septembri na objednanie

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA 
TRNAVSKÉHO 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5, 
Trnava

LETNÁ SEZÓNA 1. 3. – 31. 10.
V pondelok zatvorené
Ut – pia: 8.30 – 12.30 h 
na objednanie
13.00 – 14.30 h je prítomný lektor
Víkend: 11.00 – 17.00 h pre vopred 
objednané skupiny nad 10 náv-
števníkov. Návštevy prosíme ohla-
sovať cez pracovné dni u lektorov 
v hlavnej budove 
na tel .č. 033/ 55 12 913

EXPOZÍCIA:
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA 
SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO

PODUJATIA .............................
PROGRAM SPOLUPRÁCE 
SO ŠKOLOU
Mikuláš Schneider Trnavský 

– vedomostný kvíz pre žiakov II. 
stupňa ZŠ, VI. – IX. ročník, sprie-
vodný program k expozícii o živote 
a diele hudobného skladateľa. Kvíz 
nasleduje po absolvovaní sprie-
vodného slova v expozícii

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
Námestie sv. Mikuláša 10, tel. č. 
033/5514421
V pondelok zatvorené
Ut – pia: 8.30 – 12.30 h 
na objednanie
13.00 – 14.30 h je prítomný lektor
Víkend: 11.00 – 17.00 h pre vopred 
objednané skupiny nad 10 náv-
števníkov. Návštevy prosíme ohla-
sovať cez pracovné dni u lektorov 
v hlavnej budove na tel .č. 033/ 
55 12 913

EXPOZÍCIA:
WILLIAM SCHIFFER 
život a dielo sochára a medailéra

VÝSTAVY..................................
ŠESTNÁSTE STOROČIE SLO-
VOM A OBRAZOM
Historické tlače z fondov Západo-
slovenského múzea
do 31. 3. 2020

SLOVÁCI, 
PÍŠTE PO SLOVENSKY!
Výstava k 250. výročiu narodenia 
A. Bernoláka
do 31. 12. 2019

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

PRIPRAVOVANÉ VÝSTAVY........
  1. augusta o 18.00 h 
v Synagóge – Centre súčasného 
umenia
BIENÁLE PLASTIKY MALÉHO 
FORMÁTU 2019
Vernisáž medzinárodnej výstavy 
sochárskej tvorby zameraná na 
drobnú plastiku, objekt a reliéf
Vystavujúci autori: Marcin Berdys-
zak (PL), František Bohunický, Ján 
Hrčka, Katarína Kissoczy, Martin 
Kochan, Patrik Kovačovský, Bohuš 

Galéria j. Koniarka

pozvánky

Západoslovenské múzeum
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Kubinský, Helena Lukášová (CZ), 
Palo Macho, Róbert Makar, Stefan 
Meisl (D), Ľubo Mikle, Miroslav 
Pallo, Mira Podmanická, Vika 
Shumskaya (UKR), Ivana Sláviková, 
Michal Šuda, Iveta Tomanová, Mi-
roslav Trubač, Vlad Yurashko (UKR)
Kurátor: Roman Popelár
Trvanie výstavy: 1. 8. (Št) – 13. 9. 
(Pia) 2019

AKTUÁLNE VÝSTAVY.................
  SKÚTER IV. – akcia mladého 
umenia
Medzinárodné trienále umelcov do 
35 rokov. Prezentácia nastupujúcej 
generácie umelcov strednej Európy 
(Česko, Slovensko, Maďarsko) 
v spektre rozličných médií – ex-
presívna maľba, fotografia, objekty, 
digitálny pohyblivý obraz.
Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid
do 25. 8. 2019 v Koppelovej vile 

STÁLA EXPOZÍCIA GJK..............
GALÉRIA PORTRÉTOV – výber 
diel portrétneho žánru, reprezen-
tujúcich vývoj portrétneho ma-
liarstva od konca 18. storočia po 
súčasnosť zo zbierok GJK

AKCIE / AKTIVITY......................
  22. augusta o 17.00 h 
v Koppelovej vile
SKÚTER IV. – akcia mladého 
umenia, komentovanú prehliadku 
uvedie kurátor výstavy Vladimír 
Beskid

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

  1. augusta – 30. septembra 
v oddelení pre deti 
OSMIJANKOVA LITERÁRNA 
ZÁHRADA
Interaktívna literárno-výtvarná 
putovná výstava 
  PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB
27. ročník prázdninových aktivít 
pre deti
Téma: S knižnicou ja prázdninu-

jem, športujem i oddychujem!
Vždy v stredu od 10.00 do 12.00 h 
v záhrade knižnice 
  7. augusta: Ak máš históriu 
rád, navštív s nami podhradie 
i hrad!
Návšteva hradu Červený Kameň 
a kontaktnej zoofarmy Pod Gaš-
tankou. Treba sa vopred prihlásiť 
v oddelení pre deti
  14. augusta: Snívam svoj sen, 
čím budem, keď vyrastiem?
Hostia: keramikár, pernikárka, 
mydlár, spisovateľ, ilustrátor 
  21. augusta: Jakubko Zelino-
vie, alebo aj malé deti vedeli, 
kto boli partizáni
Hosť: akademický maliar a ilustrá-
tor Miroslav Cipár, ktorý ako dieťa 
zažil toto obdobie. Venované 75. 
výročiu SNP
  28. augusta: Kto bol prázdni-
nová jednička, toho čaká sladká 
tortička!
Odmeny pre najaktívnejších super-
klubákov a ich kamarátov

  19. augusta – 30. septembra 
na 2. poschodí vpravo
TRNAVSKÁ POSÁDKA V SLO-
VENSKOM NÁRODNOM 
POVSTANÍ
Výstava dokumentárnych materiá-
lov z regionálneho fondu Knižnice 
Juraja Fándlyho v Trnave pri príle-
žitosti 75. výročia SNP
  12. septembra o 10.00 h 
v čitárni 
LEGENDA O JAZYKU
Stretnutie so spisovateľom Pav-
lom Rankovom. Moderuje Jozef 
Dado Nagy. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia. Určené pre študentov SŠ
  12. septembra o 10.00 h 
v učebni 
DOMÁCA OPATERA
Kino pre nevidiacich a slabozra-
kých. Premietanie filmu s audio 
komentárom a obrazom
  12. septembra o 17.00 h 
v čitárni 
EGON Z TROLASKOV
Rozprávanie s novinárom a publi-
cistom Ivanom Szabóom. Moderuje 
Martin Jurčo. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia

  18. septembra o 10.00 h 
v čitárni 
VÝZNAM SLOVENSKÉHO 
NÁRODNÉHO POVSTANIA
Prednáška Martina Poscha, histori-
ka z Historického ústavu SAV. Pod-
ujatie z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. Určené 
pre študentov SŠ

  23. septembra o 10.00 h 
v oddelení pre deti
11.30 h v pobočke Prednádražie, 
Mozartova 10 
ABECEDÁRI
Stretnutie detí s jubilujúcim au-
torom Erikom Ondrejičkom. Pod-
ujatie v rámci cyklu Kniha a ešte 
trochu viac z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia

  26. septembra o 17.00 h 
v čitárni 
ALŽBETA BÁTHORYOVÁ 
A NOVÉ OBJAVY V ČACHTIC-
KOM PODZEMÍ
Prednáška českého autora litera-
túry faktu Milana Zacha Kučeru 
spojená s videoprojekciou

  30. septembra o 10.00 h 
v oddelení pre deti
11.30 h v pobočke Tulipán, ZŠ, 
Ul. M. Gorkého 21
TAJOMSTVO DRAČEJ STENY
Stretnutie detí s jubilujúcim spiso-
vateľom Jozefom Žarnayom. Pod-
ujatie v rámci cyklu Kniha a ešte 
trochu viac z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia

  ODKIAĽ PRIŠIEL JAZZ?
Hudobno-slovné pásmo o vzniku 
hudobného žánru jazzu. Určené 
pre  žiakov 2. stupňa ZŠ a študen-
tov SŠ v hudobnom oddelení na 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5. 
Záujemcovia o kolektívnu návštevu 
si môžu dohodnúť termín osobne 
v hudobnom oddelení, telefonicky 
(033/55 11 590) alebo e-mailom 
(hudobne_oddelenie@kniznicatr-
nava.sk)

  ČO MI KNIŽKY ROZPRÁVALI
Literárna písomná súťaž venovaná 
tvorbe slovenskej spisovateľke Má-
rie Ďuríčkovej bude prebiehať od 

Knižnica J. Fándlyho
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septembra do decembra. Súťažné 
otázky nájdete v pobočke Predná-
dražie, Mozartova 10, v pobočke 
Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého 21 
a v oddelení pre deti Knižnice JF 
v Trnave, Rázusova 1

  SCRABBLE V KNIŽNICI
Stretnutia (nielen) seniorov pri 
súbojoch v slovnej hre scrabble 
v čitárni každú stredu o 14.00 h

  KATEDRÁLA 
SV. JÁNA KRSTITEĽA 
apríl – október 2019
pondelok – piatok: 10.00 
– 12.30h, 14.00 – 17.00 h
sobota: 11.00 – 16.00 h
november 2019
sobota: 11.00 – 16.00 h
  BAZILIKA SV. MIKULÁŠA
apríl, máj, jún, september 
– 15. december
pondelok – piatok: 10.00 – 12.30 h, 
14.00 – 16.00 h
nedeľa: 14.00 – 17.00 h
júl, august:
pondelok – piatok: 10.00 – 12.30 h, 
14.00 – 17.00 h
nedeľa: 14.00 – 17.00 h
  KOSTOL SV. JAKUBA
apríl – október 2019
štvrtok – piatok: 10.00 – 12.30 h, 
14.00 – 17.00 h
sobota, nedeľa: 14.00 – 17.00 h
  KOSTOL SV. HELENY
júl – september 2019
sobota – nedeľa: 14.00 – 17.00 h
  KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ 
TROJICE
júl – september 2019
sobota – nedeľa: 14.00 – 17.00 h

  1. 8. / 16.30 Labková patrola 
– SK premiéra
18.00 Slnovrat – SK premiéra
20.30 Rýchlo a zbesilo: Hobbs & 
Shaw – SK premiéra
  2. 8. / 16.00 Labková patrola
18.00 Rýchlo a zbesilo: Hobbs & 

Shaw
20.20 Rýchlo a zbesilo: Hobbs & 
Shaw
  3. 8. / 15.30 Labková patrola
17.00 Leví kráľ
19.15 Rýchlo a zbesilo: Hobbs & 
Shaw
21.30 Slnovrat
  4. 8. / 14.15 Labková patrola
15.30 Labková patrola 
17.30 Leví kráľ
19.30 Slnovrat
21.15 Pašerák (Mestský amfiteáter)
  5. 8. / 16.30 Labková patrola
18.00 Rýchlo a zbesilo: Hobbs & 
Shaw
20.30 Slnovrat
21.15 Ako si vycvičiť draka 3 (Mest-
ský amfiteáter)
  6. 8. 16.00 Labková patrola
18.00 Slnovrat
20.15 Rýchlo a zbesilo: Hobbs & 
Shaw
21.15 Ako si vycvičiť draka 3 (Mest-
ský amfiteáter)
  7. 8. / 16.30 Labková patrola
18.30 Leví kráľ
20.30 Rýchlo a zbesilo: Hobbs & 
Shaw
21.15 Belgica (Mestský amfiteáter)
  8. 8. / 16.30 Toy Story 4 3D SD 
– SK premiéra
18.30 Kráľovné zločinu – SK pre-
miéra
20.30 Nočné mory z temnôt – SK 
premiéra
21.15 Yao (Mestský amfiteáter)
  9. 8. / 16.00 Toy Story 4 2D SD
18.00 Toy Story 4 2D SD
20.00 Kráľovné zločinu
  10. 8. / 15.30 Toy Story 4 2D SD
17.30 Toy Story 4 2D SD
19.30 Kráľovné zločinu
21.30 Nočné mory z temnôt
  11. 8. / 13.30 Toy Story 4 3D SD
15.30 Toy Story 4 2D SD
17.30 Kráľovné zločinu
19.30 Nočné mory z temnôt
21.15 Dôverný nepriateľ (Mestský 
amfiteáter)
  12. 8. / 16.30 Toy Story 4 2D SD
18.30 Kráľovné zločinu
20.30 Nočné mory z temnôt
21.15 Hotel Transylvánia 3: Straši-
delná dovolenka (Mestský 
amfiteáter)
  13. 8. / 16.00 Toy Story 4 3D SD

18.00 Toy Story 4 2D SD
20.00 Kráľovné zločinu
21.15 Hotel Transylvánia 3: Straši-
delná dovolenka (Mestský 
amfiteáter)
  14. 8. / 16.00 Toy Story 4 3D SD
17.45 Toy Story 4 2D SD 
20.00 Cestovateľské kino. Škótsko 
21.15 Kým nás svadba nerozdelí 
(Mestský amfiteáter)
  15. 8. / 16.30 Toy Story 4 2D SD
18.15 Diego Maradona – SK pre-
miéra
20.30 Vtedy V Hollywoode – SK 
premiéra
  16. 8. / 16.00 Toy Story 4 2D SD
17.45 Diego Maradona 
20.00 Vtedy V Hollywoode
  17. 8. / 15.30 Toy Story 4 2D SD
17.30 Becassine!
19.15 Diego Maradona 
21.30 Vtedy V Hollywoode
  18. 8. / 13.30 Toy Story 4 3D SD
15.30 Toy Story 4 2D SD
17.15 Vtedy V Hollywoode
20.00 Diego Maradona 
  19. 8. / 17.30 Diego Maradona
20.00 Becassine!
  20. 8. / 16.00 Becassine!
17.45 Diego Maradona 
20.00 Vtedy V Hollywoode
  21. 8. / 16.30 Labková patrola
18.30 Becassine!
20.30 Diego Maradona
  21.15 Muž menom Ove (Mestský 
amfiteáter)
  22. 8. / 16.30 Labková patrola
18.30 Kto je ďalší? – SK premiéra
20.30 Nevesta na zabitie – SK pre-
miéra
21.15 Teroristka (Mestský amfite-
áter)
  23. 8. / 16.00 Labková patrola
18.00 Kto je ďalší?
20.00 Nevesta na zabitie
  24. 8. / 15.30 Labková patrola
17.30 Kto je ďalší?
19.30 Nevesta na zabitie
21.15 Teroristka (Mestský amfite-
áter)
  25. 8. / 14.15 Labková patrola
15.30 Labková patrola
17.30 Kto je ďalší?
19.30 Kto je ďalší?
  26. 8. / 16.30 Kto je ďalší?
18.30 Kto je ďalší?
20.30 Nevesta na zabitie

Sakrálne pamiatky

Kino Hviezda

50 Novinky z radnice



50 Novinky z radnice august/september 2019 51

21.15 Láska na druhý pohľad 
(Mestský amfiteáter)
  27. 8. / 16.00 Labková patrola
18.00 Nevesta na zabitie
20.00 Kto je ďalší? 
21.15 Pablo Escobar: Nenávidený 
a milovaný (Mestský 
amfiteáter)
  28. 8. / 16.30 Labková patrola
18.30 Nevesta na zabitie
20.30 Kto je ďalší?
21.15 Odnikiaľ (Mestský amfiteáter)
  29. 8. / 16.30 Playmobil vo filme 
– SK premiéra
18.30 Cez prsty – SK premiéra
20.30 Anna – SK premiéra
21.15 John Wick 3. Parabellum 
(Mestský amfiteáter)
  30. 8. / 16.00 Playmobil vo filme
18.00 Cez prsty
20.00 Cez prsty
  31. 8. / 15.30 Playmobil vo filme
17.30 Cez prsty
19.30 Cez prsty
21.30 Anna
  1. 9. / 13.30 Playmobil vo filme
15.30 Playmobil vo filme
17.30 Cez prsty
19.30 Cez prsty 
21.15 Trhlina (Mestský amfiteáter)
  2. 9. / 16.30 Playmobil vo filme
18.30 Cez prsty
20.30 Anna
21.15 The Beach Bum (Mestský 
amfiteáter)
  3. 9. / 16.00 Playmobil vo filme
18.00 Cez prsty
20.00 Anna 
21.15 Aj slnko je hviezda (Mestský 
amfiteáter)
  4. 9. / 16.30 Playmobil vo filme
18.30 Cez prsty
20.30 Cez prsty

Medzinárodný folklórny festival

  16. august (piatok)

10.00 h na Hlavnej ulici
NA JARMEKU V PÁTEK, predvá-
dzanie a predaj ľudovoumeleckých 
výrobkov, keramické dielne
14.00 h na Hlavnej ulici
ČAČKANIE KORZA – deti 

z folklórnych súborov Drienka 
a Trnavček skrášlia mesto
16.00 h na Hlavnej ulici 
FOLKLÓR NA KORZE
Ördögszekér gyermek – néptánce-
gyüttes (Madarsko)
KUD Sveti Sava Banjaluka (Bosna 
a Hercegovina)
Zemplén Táncegyüttes (Maďarsko)
19.00 h v mestskom amfiteátri
OTVÁRAJTE SA TRNAFSKÉ 
BRÁNY
Slávnostné otvorenie festivalu s tr-
navskými a zahraničnými folklór-
nymi súbormi 
19.20 h v mestskom amfiteátri 
TAK AKO NÁM ZOBÁK NARÁS-
TOL
Domáce folklórne súbory Trnav-
ček, Drienka, Trnafčan
20.30 h v mestskom amfiteátri 
POZDRAV Z KRAJA JÁNOŠÍKA
Malí heligonkári, Ľudová hudba 
Martinky Bobáňovej, folklórne 
súbory Terchovec, Terchovček 
a Terchovský orchester ľudových 
nástrojov
22.00 h v mestskom amfiteátri 
ŇE JEDEN, ŇE DVA, ANI ŇE TRI
Program k 55. výročiu folklórneho 
súboru Železiar

  17. august (sobota)

10.00 h na Hlavnej ulici 
NA JARMEKU V SOBOTU, pred-
vádzanie a predaj ľudovoumelec-
kých výrobkov, keramické dielne 
a dielne Zlatej priadky
10.00 h na Hlavnej ulici 
CEZ TRNAVU IDEME – krojova-
ný sprievod mestom
12.00 h na radnici 
VITAJTE VZÁCNI HOSTÉ
Prijatie zástupcov folklórnych sú-
borov u primátora mesta
15.00 h na radnici 
KINDRŠÚLA – dvor pre malé 
a veľké deti plný slamy, hier a tvo-
rivých dielní s folklórnou školičkou 
pripravil Trnavský ľudový cech
15.00 h na Hlavnej ulici 
PREDVÁDZAČKA NA TRNAF-
SKEM KORZE
Jedinečné ukážky práce výšivkárok 
a čipkárok pripravili Výšivkársky 
spolek a ich priatelia zblízka i zďa-
leka

15.00 h na Hlavnej ulici
KDO PRINDE, TEN BUDE
Voľný program folklórnych sú-
borov, skupín, ľudových hudieb 
a folklórna škola tancov
Váh z Liptovského Mikuláša, Fur-
mani z Nitry, Ördögszekér gyermek 
– néptáncegyüttes z Maďarska, 
KUD Sveti Sava Banjaluka z Bosny 
a Hercegoviny, Zemplén Táncegy-
üttes z Maďarska, Richard Janoštin 
s rodinou zo Zuberca, Ľudová 
hudba Picúchovci a detská ľudová 
hudba Čarovné struny z Dolnej 
Krupej, Opojčanka z Opoja, Roz-
marín z Majcichova a víťazi spe-
váckych a tanečných súťaží z tr-
navského regiónu
18.30 h v mestskom amfiteátri
KDE SA KDO ZRODÍ, TAM SA 
I HODÍ
Program venovaný etnografovi 
a folkloristovi Leovi Blažekovi, za-
kladateľovi festivalu Trnavská brá-
na. Účinkujú oslávenci z Trnavskej 
roviny – Trnavček, Trnafská cimba-
lofka, Trnafčan a detstká folklórna 
skupina Cífer
20.00 h v mestskom amfiteátri 
POZDRAVY Z JUŽNÝCH 
KRAJOV
Ördögszekér gyermek – néptán-
cegyüttes z Maďarska, KUD Sveti 
Sava Banjaluka z Bosny a Her-
cegoviny, Zemplén Táncegyüttes 
z Maďarska
21.00 h v mestskom amfiteátri 
OSLÁVENCI NA TANCI
Program folklórnych súborov 
Furmani z Nitry, Trnafčan z Trna-
vy, Váh z Liptovského Mikuláša 
a Richarda Janoština s rodinou zo 
Zuberca
22.00 h na Nádvorí 
TRNAFSKÁ VESELICA, zábava 
pre všetkých, vstup voľný, hrá Tr-
nafská cimbalofka

  18. august (nedeľa)

11.00 h na Cintoríne 
na Ulici T. Vansovej 
PIETNA SPOMIENKA pri príle-
žitosti 90. výročia narodenia etno-
grafa a folkloristu Lea Blažeka
17.00 h v mestskom amfiteátri 
DYCHOVÝ ORCHESTER A MA-
ŽORETKY z Novej Dubnice

Trnavská brána
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7. – 19. augusta od 10.00 do 
19.00 h v západnom krídle 
radnice
TRNAVSKÁ BRÁNA 
VO FOTOGRAFII

  19. augusta o 19.00 h 
v mestskom amfiteátri
SĽUK: 70 ROKOV
Slovenský ľudový umelecký ko-
lektív pri príležitosti 70. výročia 
svojho vzniku uvádza reprezen-
tačný hudobno-tanečný program 
s viacerými podobami hudobnej 
a tanečnej tvorby, ktoré formovali 
tradíciu a súčasnosť tohto výni-
močného umeleckého telesa.
Cena vstupenky: 5 eur, predpredaj 
Ticketportál, Trnava Tourism a ale-
bo pred predstavením v amfiteátri

5. – 8. september
  5. septembra o 14.30 h 
OTVORENIE JARMOKU
Dobový sprievod zo Sadu Antona 
Bernoláka cez Trojičné námestie na 
Hlavnú ulicu pred budovu radnice

  6. septembra od 15.00 h 
na Trojičnom námestí 
15.00 h – Štúdio tanca Alegria
15.45 h – Súkromné tanečné 
konzervatórium D. Nebylu
17.00 h – The Breakers 
18.30 h – Graeme Mark & The 
Natives
20.00 h – Iné Kafe
21.30 h – Helenine Oči
23.00 h – Libido

  7. septembra od 15.00 h 
na Trojičnom námestí
15.00 h – Gocnog
16.30 h – Gipsy Elegance
18.00 h – Angel 
19.30 h – King Shaolin 
21.00 h – Kristína 
22.30 h – Bukasový Masív

  8. septembra od 14.30 h 
na Trojičnom námestí 
14.30 h – Cimbalová hudba 
16.00 h – Mucha Quartet
17.30 h – Pánko 
19.00 h – Ľubo Virág

KOLOTOČE
Dolnopotočná ulica, Dolné Bašty 
(Orolská záhrada)
Štvrtok 8.00 – 22.00 h
Piatok – sobota 8.00 – 24.00 h
Nedeľa 8.00 – 20.00 h

ĽUDOVO-UMELECKÉ REMESLÁ
Hlavná ulica, Trojičné námestie, 
Radlinského ulica
Štvrtok 8.00 – 20.00 h
Piatok – sobota 8.00 – 21.00 h
Nedeľa 8.00 – 20.00 h

MESTSKÁ VEŽA bude počas 
jarmoku otvorená v špeciálnych 
otváracích hodinách aj so 
zľavneným vstupným.
Piatok – sobota: 10.00 – 23.00 h
Nedeľa: 10.00 – 21.00 h
Vstupné: Dospelý: 2 €, študent/
dôchodca/ZŤP: 1,50 €, dieťa od 6 
do 15 rokov: 1 € 

  6. a 7. septembra 
v Sade Antona Bernoláka
STREDOVEK POD HRADBAMI 
6. 9. od 9.00 do 22.00 h 
– šermiarske, tanečné, strelecké, 
žonglérske predstavenia 
a interaktívne dobové tábory 
20.30 h GALAPROGRAM
7. 9. od 9.00 h do 20.00 h 
– šermiarske, tanečné, strelecké, 
žonglérske predstavenia 
a interaktívne dobové tábory

Každý večer o 18.00 h pred rad-
nicou koncerty, divadlá, tanec. 
Každú stredu, piatok a nedeľu 
o 18.00 h divadielka pre deti 

  1. 8. DUŠKA – Ági Kazai 
& Štefan Uhriňák / jazz duo
  2. 8. RYTMIKA / hudobný 
workshop (nielen) pre deti
  3. 8. MILOŠ BIHÁRY & Jazz 
Funk Brothers / jazz, funk
  4. 8. PÁNKO / koncert a hu-
dobný workshop pre deti
  5. 8. ENSEMBLE THESAURUS 
MUSICUM / renesančná a baro-
ková hudba
  6. 8. ADO JURÁČEK / folk-pop

  7. 8. Divadlo Dvor zázrakov: 
PALICA Z VRECA VON / divadlo 
pre deti
  8. 8. FAMILY FRIEND / indie-
-rock
  9. 8. Bábkové divadlo Dúha: 
MYŠKY SA HRAJÚ / divadlo pre 
deti
  10. 8. NEZNÁMI AKUSTICKY / 
country
  11. 8. Divadlo Agapé: HURÁÁÁ, 
LETO / divadlo pre deti
  12. 8. WILLIE JONES BAND / 
country
  13. 8. Dani Usero / hráč na 
ukulele
  14. 8. Divadlo Žihadlo: APAČI 
PAPÁČI / divadlo pre deti
  15. 8. TRNAFSKÁ CIMBALOFKA 
/ cimbalová hudba
  16. 8. TRNAVSKÁ BRÁNA 2019 
/ medzinárodný folklórny festival
  17. 8. TRNAVSKÁ BRÁNA 2019 
/ medzinárodný folklórny festival
  18. 8. Divadlo Agapé: KAPITÁN 
KOTVIČKA / divadlo pre deti
  19. 8. Jorg Danielsen & Juraj 
Schweigert (AT, SK) / blues
  20. 8. KOBURGOVO / rom-pop
  21. 8. Divadlo Dvor zázrakov: 
O JÁNOVI, KTORÝ DRAKA PRE-
HÁDAL / divadlo pre deti
  22. 8. DRUHÝ DYCH / folk-
-rock
  23. 8. Divadlo Žihadlo: FAR-
BIČKOVÁ PRINCEZNÁ / divadlo 
pre deti
  24. 8. Stringbow Trio / gypsy 
jazz, swing
  25. 8. Divadlo Piki: ČIN ČIN / 
divadlo pre deti
  26. 8. KAMIÓN / country 
  27. 8. REZOFONICA – Henrich 
Novák & Peter Luha
  28. 8. Divadlo na hojdačke: 
ŽABÍ KRÁĽ / divadlo pre deti
  29. 8. KRISTAN / bossa nova 
jazz-pop
  30. 8. TALOSTAN / kúzelník
31. 8. VRBOVSKÍ VÍŤAZI / prie-
myselný folklór

Tradičný trnavský jarmok

Leto na korze
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TRNAVSKÝ JAZZYK
16. ročník open-air jazzového 
festivalu so vstupom zdarma 
1. 8. o 20.00 h na Nádvorí 
Fats Jazz band (SK)
21.30 h – DJ Kinet (SK)

2. 8. o 19.00 h 
v mestskom amfiteátri
Andreas Varady quintet (SK)
Richard Bona and Antonio Rey: 
Bona de la Frontera (USA, ES, FR)

  Do 31. augusta 
v galérii Výklad, Hlavná ulica
Klaudia Korbelič: Cez vzduch 
a virtuálny svet ma [Ne]vidno
Kurátorka: Marianna Brinzová
Klaudia Korbelič v priestorovej in-
štalácii nadväzuje na svoje staršie 
projekty z roku 2018 ([kon]Text 
– Synagóga – Centrum súčas-
ného umenia a [kontra]POST 
– Industrial Gallery, Ostrava). 
Prostredníctvom nafukovacích 
objektov, reprezentujúcich prepis 
názvu výstavy do binárneho kódu 
a možnosti divákov vstúpiť do 
priestoru výkladov počas perfor-
mance odkazuje na naše zahlte-
nie informáciami, medzi ktorými 
sa pohybujeme. 

  Každý pracovný deň 
v auguste o 10.00 h 
pri mestskej veži
SPOZNAJTE TRNAVU TAK, 
AKO JU ZAŽILI KRÁLI
Na bezplatných prehliadkach 
mesta, ktoré pre vás pripravila 
Trnava Tourism, môžete objavovať 
Malý Rím v časoch stredoveku. 
Nemusíte sa vopred prihlasovať, 
stačí len prísť

  3. augusta o 16.00 h 
pri mestskej veži
Trnava očami architekta: 
MESTO NA PRAHU MODERNY
Vysadnite na bicykel a vydajte sa 
spolu s architektom Miroslavom 

Beňákom naprieč Trnavou. Na 
unikátnych cykloprehliadkach 
spoznáte novodobú architektúru 
a často zatracované industriálne 
pamiatky. Rezervovanie vstu-
peniek na www.regiontrnava.sk 
alebo v mestskej veži

  4. augusta o 16.30 a 18.00 h 
pred hlavným vchodom TAZ 
Trnava
Potulky Malým Rímom
PRÍBEH COBURGOVÝCH 
ZÁVODOV
Čo má spoločné manžel anglickej 
kráľovnej Viktórie princ Albert 
s Trnavou? Na prvý pohľad nič, 
ale na druhý predsa niečo: Z toho 
istého rodu Sachsen-Coburg und 
Gotha pochádzal aj Filip Coburg, 
vlastník akciovej spoločnosti Ban-
ské a hutné závody, ktorá v rokoch 
1916 – 1917 postavila v Trnave 
siemens-martinskú oceliareň 
a valcovňu. O histórii tohto závodu 
a jeho architektonických hodno-
tách bude hovoriť Miroslav Beňák

  4. augusta o 17.00 h 
v mestskom amfiteátri
DRAHOVČANKA
Koncert dychovej hudby

  4. augusta o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI 
GIULIA BIAGETTI / IT
P. Tomeoni, F. Gambogi, R. L. 
Becker, D. Bedars, H.-A. Stamm

  4. augusta o 21.00 h 
v Parčíku Bela IV.
Kino pod hviezdami: 
TIEŇ JAGUÁRA
Štyria priatelia sa vybrali pro-
ti prúdu amazonských riek na 
neistú cestu. Prešli cez tajomné 
pohorie Sierra Maigualida, ktorým 
okrem Indiánov ešte nikto nepre-
šiel. Dostali sa tak do ich sveta 
založeného na úcte k vlastnému 
spoločenstvu. Vďaka spiritualite 

sú prepojení s okolitou prírodou. 
Veria, že poškodiť prales zname-
ná poškodiť samých seba. Jedni 
z posledných prírodných Indiánov 
na tejto planéte prijali odvážliv-
cov do svojej osady a umožnili 
im spoznať a autenticky zachytiť 
jednoduchosť ich bytia a priniesť 
ostatným dôležité poznanie. 
Slovensko 2018, 67 min., réžia: 
Pavol Barabáš 
DISKUSIA: Vysokohorský paragli-
ding s Pavlom Šeligom
Vstup voľný

  5. augusta o 19.00 h 
v sále Marianum
Zaži HLASY dvakrát inak 
v Trnave
G. ROSSINI: Petite Messe Sole-
nelle 

  9. augusta o 20.00 h 
na Nádvorí
KONCERT HEX
Viac ako 1 300 koncertov, desiatky 
úspešných hitov, deväť štúdiových 
a dva výberové albumy a mnohé 
významné hudobné ceny. To je 
bilancia jednej z najúspešnejších 
slovenských kapiel, ktorá tento 
rok oslavuje 30 rokov na hudobnej 
scéne. Na Nádvorí sa pripravte na 
príval hexáckej energie a skvelú 
atmosféru, navyše: SO VSTUPOM 
ÚPLNE ZADARMO

  10. augusta o 21.00 h 
na Nádvorí
Lestné kino: HALLOWEEN
r. David Gordon Green / USA / 
2018 / horor

  10. augusta o 21.00 h 
v Parčíku Bela IV.
Kino pod hviezdami: PSI PÁNA 
ALEBO ZJEDZ TEN FILM
Kto sú dominikáni a čo v 21. sto-
ročí vôbec robia? Ich hlavným po-
slaním je hlásať kresťanskú vieru 
a byť s človekom dnešnej doby. 
Ale zaujíma ho to ešte? Dokument 

Kalendár kultúrnospoločenských podujatí
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sa okrem iného zameriava na tri 
témy, na ktorých stojí kresťanstvo 
a ktoré samé osebe vyvoláva-
jú otázky a kontroverzie – krst, 
eucharistia a spoveď. Je krst iba 
pekný obrad, alebo niečo viac? 
Sú kresťania skutočne presved-
čení, že sa oblátka mení na telo 
Kristovo? Nie je prežitkom chodiť 
sa k niekomu spovedať a hovoriť 
o sebe tie najhoršie veci? Aj na 
tieto otázky hľadá dokumentárny 
film odpovede. ČR 2017, 70 min., 
réžia a scenár: Jonáš Vacek 
DISKUSIA: Misijná činnosť v Bolí-
vii s františkánom bratom Loren-
zom Brat Vavrinec Juraj Vadkerti: 
Aj v časoch aj v nečasoch
Vstup voľný

  11. augusta o 14.45 a 16.30 h 
pred evanjelickou farou
Potulky Malým Rímom 
U TRNAVSKÝCH EVANJELI-
KOV ZA JUHOZÁPADNÝMI 
HRADBAMI
Asi by sme nenašli Trnavčana, kto-
rý by nepoznal evanjelický dom. 
Ale koľkí z nás poznajú aj jeho 
históriu? O činnosti a významných 
osobnostiach trnavskej evanjelic-
kej obce, budovaní kostola, parku 
a evanjelického domu, jeho prvých 
nájomníkoch vrátane návštevy 
päťizbového bytu, ktorý predstavo-
val štandard bývania strednej vrstvy 
za prvej ČSR a veľa iného z histórie 
budov a pozemkov, na ktorých sto-
ja, nám porozpráva Simona Jurčová

  11. augusta o 17.00 h 
v mestskom amfiteátri
ŠÚROVANKA
Koncert dychovej hudby

  11. augusta o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
SALTANAT ABILKHANOVA / KZCH
TIRNAVIA, Michal Stahl / dirigent
J.-F. Dandrie, G. Boehm, J. S. 
Bach, D. Buxtehude, S. Karg-Elert. 
L. Vierne

  12. augusta o 17.00 h 
na Nádvorí

REMESLÁ SO ZLATOU PRIADKOU
Workshop tkania náramkov+ 
ukážka tkania na krosnách

  13. augusta o 17.00 h na Ná-
dvorí
REMESLÁ SO ZLATOU 
PRIADKOU
Workshop výroby srdiečok ople-
taných drôtom + ukážka
 drôtovania

  14. augusta o 17.00 h 
na Nádvorí
REMESLÁ SO ZLATOU 
PRIADKOU
Workshop tkania na krosnách + 
ukážka rezbárstva

  14. augusta o 20.00 h 
v kine Hviezda
Cestovateľské kino: ŠKÓTSKO
Spoznajte tajomstvá krajiny na se-
vere Britských ostrovov, ktorú pre-
slávili Lochnesská príšera, James 
Bond, Statočné srdce či Rokfort 
z Harryho Pottera. Škótsko ponú-
ka cestovateľom všetko, po čom 
túžia: od mierne zvlnenej krajiny 
až po majestátne štíty, vetrom 
ošľahané ostrovy, rozľahlé jazerá, 
divoké severné a západné pobre-
žie, rozprávkové a temné hrady, 
príťažlivé mestá i príjemné ospalé 
dedinky, chalúpky, v ktorých sa 
kúri rašelinou, milých a pohostin-
ných ľudí, ktorí vyvracajú povery 
o lakomých a šporovlivých Škó-
toch. O nekonečných možnos-
tiach tejto krajiny nám porozpráva 
cestovateľ Adrián Drugda

  15. augusta o 17.00 h 
na Nádvorí
REMESLÁ SO ZLATOU 
PRIADKOU
Workshop plstenia z ovčej vlny + 
ukážka tkania na krosnách

  16. augusta o 21.00 h 
na Nádvorí
Letné kino: WOODSTOCK 
– Tri dni, ktoré zmenili generáciu 
r. Barak Goodman, Jamila Ephron 
/ USA / 2019 / hudobný dokument
SLOVENSKÁ PREMIÉRA

  16. – 18. augusta v mest-
skom amfiteátri, na Hlavnej 
ulici, v západnom krídle rad-
nice 
TRNAVSKÁ BRÁNA
Na XVIII. ročníku medzinárodné-
ho folklórneho festivalu s množ-
stvom zaujímavých sprievodných 
podujatí sa predstavia folklórne 
súbory z Maďarska, Bosny a Her-
cegoviny a zo Slovenska

  17. augusta o 16.00 h 
pri mestskej veži
Trnava očami architekta: PRO-
TI PRÚDU TRNAVSKÝCH VÔD
Vysadnite na bicykel a vydajte sa 
spolu s architektom Miroslavom 
Beňákom naprieč Trnavou. Na 
unikátnych cykloprehliadkach 
spoznáte novodobú architektúru 
a často zatracované industriálne 
pamiatky. Rezervovanie vstu-
peniek na www.regiontrnava.sk 
alebo v mestskej veži

  18. augusta o 16.30 h pred 
mestskou vežou
Potulky Malým Rímom 
KÓŠER TRNAVA
Tretiu augustovú nedeľu sa vybe-
rieme s Emíliou Valachovičovou 
spoznávať židovskú kultúru, 
zvyklosti a obyčaje. Pozrieme sa 
na miesta, kde žili Židia v minu-
losti a predstavíme si pamiatky, 
ktoré tu vytvorili. Pripomenieme 
si aj Alfréda Wetzlera a ostatných 
Židov, ktorí boli z Trnavy deporto-
vaní do koncentračných táborov

  18. augusta o 17.00 h 
v mestskom amfiteátri
DYCHOVÝ ORCHESTER A MA-
ŽORETKY z Novej Dubnice 
Koncert dychovej hudby

  18. augusta o 20.00 h v Ba-
zilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
CHRISTIAN BACHELEY, organ / F
VOCI ALLEGRE, Andrej Rapant / 
dirigent
W. Byrd, L. Couperin, W. A. Mozart, 
T. Tallis, A. Lotti, M. Schneider-Tr-
navský, N. de Grigny, D. Bedard

pozvánky
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  19. augusta o 17.00 h 
na Nádvorí
REMESLÁ SO ZLATOU PRIAD-
KOU
Workshop tkania náramkov na 
krosienkach + ukážka drôtovania

  19. augusta o 19.00 h 
v mestskom amfiteátri
Trnavská brána
SĽUK: 70 ROKOV
Slovenský ľudový umelecký kolektív 
pri príležitosti 70. výročia svojho 
vzniku uvádza na festivale Trnav-
ská brána reprezentačný program 
s viacerými podobami hudobnej 
a tanečnej tvorby, ktoré formovali 
tradíciu a súčasnosť tohto výni-
močného umeleckého telesa
Cena vstupenky: 5 eur, predpredaj 
Ticketportál, Trnava Tourism a ale-
bo pred predstavením v amfiteátri

  20. augusta o 17.00 h 
na Nádvorí
REMESLÁ SO ZLATOU 
PRIADKOU
Workshop tkania na krosnách + 
ukážka paličkovania

  21. augusta o 17.00 h 
na Nádvorí
REMESLÁ SO ZLATOU 
PRIADKOU
Workshop modelovania z hliny + 
ukážka tvorby keramiky na hrn-
čiarskom kruhu

  21. augusta o 20.00 h 
na Nádvorí
Dobrofest Summer special
PROFESSIONAL DEFORMA-
TION (CZ)
Spojenie melodického bluegrassu, 
swingu, rockabilly a štyroch muž-
ských hlasov, vstup voľný

  22. augusta o 17.00 h 
na Nádvorí
REMESLÁ SO ZLATOU 
PRIADKOU
Workshop tkania na krosnách + 
ukážka maľby na sklo

  24. augusta o 17.00 h 
v mestskom amfiteátri

DUBOVANKA
Koncert dychovej hudby

  25. augusta o 14.45 a 16.30 h 
pred mestskou vežou 
Potulky Malým Rímom
TERÉZIA BRUNŠVIKOVÁ 
A DETSKÁ OPATROVŇA
Pozrieme sa spolu do histórie 
predškolskej výchovy v Uh
orsku a do poslednej budovy 
detskej opatrovne na Haulíkovej 
ulici. O dôvodoch vzniku opat-
rovní, ich zakladateľke Terézii 
Brunšvikovej, zvláštnostiach 
trnavskej opatrovne, vyučo-
vacích premetoch a procese, 
humorných, ale aj negatívnych 
zápiskoch prvého a výnimočného 
učiteľa Antona Rehlingera nám 
porozpráva Slavomír Dzvoník

  25. augusta o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
MARTIN BAKO, organ
STANISLAV ŠURIN, organ
CUORE BAROCCO, orchester do-
bových nástrojov
TOMÁŠ KARDOŠ, umelecký vedúci
G. F. Händel

  28. augusta o 20.00 h 
na Nádvorí
Divadlo Na peróne: PREMENA
Takto ste Kafku ešte nečítali. 
Neurčité agresívne sily, ktoré na 
jeho postavy pôsobia, boli prirov-
návané k monštruóznej mašinérii 
štátu, či k absurdnej existencii. 
Kafkovu Premenu, kde sa Gregor 
Samsa, pôvodne živiteľ rodiny, 
premení na odpudivý hmyz, však 
ešte nikto neprirovnal ku konkrét-
nemu vládnemu predstaviteľovi… 
Sme zrazu na Slovensku. Pravidel-
ne sa tu organizujú protesty tých, 
ktorí chcú „ten odporný hmyz 
dostať z (bonaparteho) bytu“

  30. augusta o 20.00 h v Ba-
zilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
DINA IKHINA& DENIS MAKHAN-
KOV, organové duo / RUS
J. S. Bach, J. Demessieux, Kh. 

Kuschnarev, D. Bernard, G. 
Muschel, A. Chekalin

  30. augusta od 16.00 
do 22.00 h na nádvorí radnice
STREDOVEKÁ PREŠOVAČKA 
Jedinečná akcia priblíži dávnu, ale 
slávnu históriu trnavského vinárstva 
a vinohradníctva. Ukážky tradičné-
ho spôsobu spracovania hrozna, 
vína zo špičkových lokálnych vinár-
stiev, regionálne špeciality, program 
pre deti aj dospelých, vstup zdar-
ma. Organizátor: Trnava Tourism

  31. augusta o 16.00 h 
pri mestskej veži
Trnava očami architekta: 
AKO MELIE MODERNA
Vysadnite na bicykel a vydajte 
sa spolu s architektom naprieč 
Trnavou. Na unikátnych cyklo-
prehliadkach spoznáte novodobú 
architektúru a často zatracované 
industriálne pamiatky. Rezervova-
nie vstupeniek na www.regiontr-
nava.sk alebo v mestskej veži

  31. augusta o 21.00 h 
na Nádvorí
Letné kino: ČARODEJNÍK 
ZO ZEME OZ
r. Victor Fleming, King Vidor, Ri-
chard Thorpe / USA 

  1. septembra od 12.00 
do 18.00 h v Kamennom mlyne
TRNAVSKÝ PIKNIK
V príjemnom prostredí kúpaliska 
zavládne znova rodinná atmosfé-
ra Trnavského pikniku v znamení 
dobrej hudby, zaujímavých gas-
tronomických zážitkov, priateľ-
ských rozhovorov a detských hier 

  5. – 8. septembra 
TRADIČNÝ TRNAVSKÝ
JARMOK 2019

  6. septembra o 19.45 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
ANIMA MUNDI
Otvárací koncert Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva 
Helmut Hauskeller – panova flau-
ta, Stanislav Šurin – organ

pozvánky
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  7. septembra od 17.00 h 
v mestskom amfiteátri
ROZLÚČKA S LETOM 2019 
MIRO JAROŠ
20.30 h PARA
BYSTRÍK BANDA

  13. – 15. septembra
TRNAVSKÉ DNI 
Tradičné stretnutie význam-
ných trnavských rodákov 
a osobností spojených s Trnavou

Podujatia pre verejnosť:
13. septembra o 16.00 h 
na Nádvorí
PANTEÓN MALÉHO RÍMA
Hostia: Božidara Turzonovová, 
herečka Slovenského národného 
divadla, Zlata Matláková, literátka 
a poetka, Timotej Masár, SJ., kňaz 
a mediálny pracovník 
Hudba: Jana Andevska, m
oderuje Peter Horváth 
14. septembra o 14.00 h v Štát-
nom archíve 
na Štefánikovej 7
NÁVŠTEVA V DOME PAMÄTI 
TRNAVY
Prehliadka priestorov štátneho 
archívu a vzácnych dokumentov 
z histórie mesta spojená s odbor-
ným výkladom Júlie Ragačovej
14. septembra o 16.00 h 
v Divadle Jána Palárika 
ZNÁME TVÁRE TRNAVSKÝCH 
RODÁKOV
Vernisáž výstavy fotografií vo 
foyeri divadla
15. septembra o 9.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
SVÄTÁ OMŠA

  14. septembra o 16.00 h 
pri mestskej veži
Trnava očami architekta: 
PO STOPÁCH TRNAVSKÉHO 
INDUSTRIÁLU
Vysadnite na bicykel a vydajte sa 
spolu s architektom Miroslavom 
Beňákom naprieč Trnavou. Na 
unikátnych cykloprehliadkach 
spoznáte novodobú architektúru 
a často zatracované industriálne 
pamiatky. Rezervovanie vstu-
peniek na www.regiontrnava.sk 
alebo v mestskej veži

  15. septembra od 16.00 
do 20.00 h v Trnavskom dvore 
na Zelenečskej ulici 16
TANČIAREŇ PRE SENIOROV
Do tanca hrá Duo Expres, vstup 
je voľný

  16. – 22. septembra 
v centre mesta
EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY
Aktivity zamerané na podporu 
udržateľných spôsobov dopravy 
a zníženie emisií CO2. Heslom tohto 
ročníka je Bezpečne pešo a na bicykli 

  23. septembra o 17.00 h 
v knižnici Trnavskej univerzity
TYRNAVIA ERUDITA II. 
Slávnostné uvedenie reprezenta-
tívnej publikácie nadväzujúcej na 
rovnomennú knihu vydanú pred 
dvoma rokmi, ktorá zaznamenala 
ohlas u trnavskej verejnosti. V spo-
lupráci Mesta Trnavy a pedagógov 
Katedry klasických jazykov Filozo-
fickej fakulty Trnavskej univerzity 
záujemcom o kultúrne dejiny opäť 
ponúka sondu do latinskej spis-
by 17. a 18. storočia a v krátkych 
úryvkoch predstavuje v slovenskom 
preklade práce autorov, ktorí sú 
svojím pôsobením či dielami spätí 
s prostredím historickej Trnavskej 
univerzity. Druhý zväzok sa viac 
zameriava na kultúrne a historické 
aspekty vzniku tlačí, ich tematické 
zameranie, žánrovú rôznorodosť 
i vplyv na formovanie latinskej ba-
rokovej spisby u nás.

  24. septembra 2019 o 10.00, 
14.00 a 15.00 h
v Západoslovenskom múzeu
KOSTOL NANEBOVZATIA 
PANNY MÁRIE
Výstavba klariského kostola v Tr-
nave sa začala v prvej polovici 13. 
storočia ešte za života zakladateľ-
ky rehole sv. Kláry. Záujemcovia 
budú mať nevšednú možnosť ab-
solvovať prehliadku nezreštauro-
vaného interiéru klariského kostola 
s odkrytými sondami z prieskumu. 
O klariskách v Trnave a staveb-
ných fázach kostola bude hovoriť 
Lucia Duchoňová

  28. septembra o 20.00 h 
v divadelnom štúdiu DISK
Blaho Uhlár a kolektív DISK: 
STABILIZÁCIA
Réžia: Blaho Uhlár. Hrajú: Jozef 
Belica, Daniel Duban, Missi Chudá, 
Zuzana Jankowská, Braňo Mosný, 
Veronika Ostatníková, Ján Rampák, 
Alžbeta Sersenová a Peter Tilajčík. 
Súbor DISK vo svojej jubilejnej 
šesťdesiatej sezóne vychádza 
zo svojho pevného činoherného 
zázemia a vo fragmentarizovanej 
kompozícii nám obnažuje banál-
ne životné situácie ale aj férické 
vidiny. Vnútrodruhová agresivita 
je znovu impulzom ku krutej pre-
zentácii vzťahov medzi ľuďmi, 
ale sme aj svedkami nežného 
porozumenia hoci niekedy s tra-
gickým obsahom.
Projekt finančne podporili Mesto 
Trnava, Nadácia Intenda a Trnav-
ský samosprávny kraj.
Vstupné: 5 eur, seniori, študenti 
a ZŤP 3 eurá. Predpredaj v mestskej 
veži, rezervácie: daniel@duban.sk

  29. septembra od 16.00 do 
20.00 h v Trnavskom dvore 
na Zelenečskej ulici 16
TANČIAREŇ PRE SENIOROV
Do tanca hrá Duo Expres, vstup 
je voľný

  30. septembra o 13.00 h 
v kine Hviezda
BENEFIČNÝ KONCERT pri prí-
ležitosti Svetového dňa srdca. 
Účinkujú Pavol Opatovský a Jozef 
,,Laci” Pagáč
Podujatie pripravil Zväz postih-
nutých civilizačnými chorobami 
v SR – Klub kardiakov v Trnave 
v spolupráci s Mestom Trnavou, 
kanceláriou Zdravé mesto Trnava, 
ZF Slovakia, a. s. a Johns Manville 
Slovakia, a. s. Podporte svojou 
účasťou ľudí postihnutých civi-
lizačným ochorením. Vstupné je 
dobrovoľné 
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DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO 
DEDIČSTVA 2019 V TRNAVE

 6. septembra o 19.45 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
ANIMA MUNDI
Otvárací koncert Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva 
Helmut Hauskeller – panova flau-
ta, Stanislav Šurin – organ
...................................................
 9. – 25. septembra o 17.00 h 
v Štátnom archíve 
na Štefánikovej 7
O TRNAVE POD VEŽOU
Cyklus prednášok odkrýva menej 
známe, ale pozoruhodné udalosti 
a témy z histórie Trnavy
9. 9. Kone, kočiare 
a kratochvíle šľachty 
v 17. a 18. storočí
Denis Pongrácz
10. 9. Učiteľský divadelný semi-
nár v Trnave
PhDr. Romana Luchavová
11. 9. Kultúrno-spoločenské 
podujatia trnavských spolkov 
v medzivojnovom období
Mgr. Veronika Pauková
13. 9. Trnavské mestské 
hodiny v 16. storočí
PhDr. Radoslav Ragač, PhD.
16. 9. Spolu a proti sebe, v dob-
rom i zlom – spolužitie národ-
ností a konfesií v Trnave v ob-
dobí feudalizmu
doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.
18. 9. Smutný osud krypty Uni-
verzitného kostola v Trnave po 
roku 1948
PhDr. Júlia Ragačová
20. 9. Ceremoniálne dary mesta 
Trnava v 16. storočí
PhDr. Radoslav Ragač, PhD.
24. 9. Umelecká tvorba 
v pozostalosti Teodora Tekela
Mgr. Jakub Roháč
25. 9. Perspektívy technických 
pamiatok v meste Trnava
Ing. arch. Miroslav Beňák
....................................................
12. septembra o 18.00 h v Ga-
lérii Jána Koniarka
Mária Balážová: 
ŽENSKÝ DEZÉN

Vernisáž retrospektívnej výstavy 
Trnavčanky Márie Balážovej spoje-
ná s uvedením novej monografie
...................................................
 13. – 15. septembra
TRNAVSKÉ DNI 
Láska – Pokoj – Porozumenie
Tradičné stretnutie významných 
trnavských rodákov a osobností 
spojených s Trnavou
Podujatia pre verejnosť:
13. septembra o 16.00 h 
na Nádvorí
PANTEÓN MALÉHO RÍMA
Hostia: Božidara Turzonovová, 
herečka Slovenského národného 
divadla, Zlata Matláková, literátka 
a poetka, Timotej Masár, SJ., kňaz 
a mediálny pracovník 
Hudba: Jana Andevska, moderuje 
Peter Horváth 
14. septembra o 14.00 h 
v Štátnom archíve 
NÁVŠTEVA 
V DOME PAMÄTI TRNAVY
Prehliadka priestorov štátneho 
archívu a vzácnych dokumentov 
z histórie mesta spojená s odbor-
ným výkladom Júlie Ragačovej
14. septembra o 16.00 h 
v Divadle Jána Palárika 
ZNÁME TVÁRE 
TRNAVSKÝCH RODÁKOV
Vernisáž výstavy fotografií vo foyeri 
divadla
...................................................
 14. septembra o 16.00 h 
pri mestskej veži
Trnava očami architekta: 
PO STOPÁCH 
TRNAVSKÉHO INDUSTRIÁLU
Na unikátnej cykloprehliadke s ar-
chitektom Miroslavom Beňákom 
spoznáte novodobú architektúru 
a často zatracované industriálne 
pamiatky
 15. septembra od 13.00 
do 18.00 h v Galérii Jána Koniarka
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
Voľný vstup do stálych expozícií 
a výstav v Koppelovej vile a v Syna-
góge – Centre súčasného umenia

 5. a 19. septembra 
od 16.00 h do 17.00 h
12. a 26. septembra 
od 10.00 h do 11.00 h
v Knižnici Juraja Fándlyho
DNI OTVORENÝCH DVERÍ 
– prehliadka knižnice aj priesto-
rov, ktoré nie sú bežne prístupné 
verejnosti, spojená s prezentáciou 
o architektovi Michalovi Milanovi 
Harmincovi
 21. septembra 
v Divadle Jána Palárika
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
– prehliadka najstaršej dodnes 
využívanej divadelnej budovy na 
Slovensku s odborným výkladom 
a nahliadnutím do zákulisia
 23. septembra o 17.00 h 
v knižnici Trnavskej univerzity
TYRNAVIA ERUDITA II. 
Slávnostné uvedenie reprezenta-
tívnej publikácie nadväzujúcej na 
rovnomennú knihu vydanú pred 
dvoma rokmi v spolupráci Mesta 
Trnavy a pedagógov Katedry kla-
sických jazykov Filozofickej fakulty 
Trnavskej univerzity 
 24. septembra 2019 o 10.00, 
14.00 a 15.00 h
v Západoslovenskom múzeu
KOSTOL NANEBOVZATIA PAN-
NY MÁRIE
Záujemcovia budú mať nevšednú 
možnosť absolvovať prehliad-
ku nezreštaurovaného interiéru 
kostola s odkrytými sondami 
z prieskumu. O klariskách v Trnave 
a stavebných fázach kostola bude 
hovoriť Lucia Duchoňová

 30. septembra od 9.00 h 
v Divadle Jána Palárika
DIVADLO V UMENÍ / UMENIE 
V DIVADLE
Vedecká konferencia
....................................................
Organizátori podujatí: Mesto Trnava, 
Štátny archív v Trnave, Knižnica Juraja 
Fándlyho, Galéria Jána Koniarka, Di-
vadlo Jána Palárika, Západoslovenské 
múzeum a Trnava Tourism
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