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Chvála pomalosti
Ulice zívali prázdnotou. Naplnilo ich teplo sálajúce nad povrchom
chodníkov a ciest, na ktorých sa pozastavil pohyb každodennosti.
Horúčava intuitívne odložila všetko, čo sa v iných situáciách
javilo ako dôležité, na neurčito. Otvárať okná prestalo mať zmysel,
pretože páľava priklincovala k nehybnosti i vzduch. Nepohnute visel
nad krajinou a prehrieval sa k nedýchateľnosti. Ustalo i myslenie
doteraz nepokojne hľadajúce nové inšpirácie. Prepadalo sa do stavu
na pomedzí bdenia a spánku. Bez podnetov, obrazov a príbehov.
Napohľad nezmyselné leňošenie neznepokojovalo. Naopak, vďaka
vytesneniu mnohých impulzov postupne prinášalo pocit akceptácie.
Seba i sveta. Zázračná chvíľa, keď nestoja proti sebe objekt a subjekt,
realita a predstava. Tá vzácna symbióza prijatia času a priestoru, bez
nutkavej snahy uniknúť, či hľadať stále niečo iné. Vedomie súčasti
a súžitia s celkom. Človek, ktorý sa nebráni tomu, čo je, kde je
a čo spoluvytvára. Bez hľadania výhovoriek či nepriateľov.
I taká obyčajná, niekedy až unavujúca atmosféra leta môže byť
zdrojom vnútorného pokoja. Bez nutnosti vycestovať za hranice
všednej skúsenosti. A priznajme si, ten vnútorný súzvuk
potrebujeme všetci, čím viac sme vystavení výzvam
a novým informáciám, ktoré nie vždy zapadajú do našich plánov
a predstáv. Tie, ak majú byť v symbióze s nami a realitou sveta,
musia byť ukotvené na pôde skúsenosti a okamihov,
ktoré v nás prehlbujú vedomie úcty k človeku i životu.
Úcta predpokladá porozumenie, že sme súčasťou širšieho
sveta, ako je ten, ktorý dokážeme vidieť a meniť.
Iba s týmto porozumením je možné vrátiť sa po lete
a dovolenkách do každodennosti, ktorá nebude akumulovať
strach, napätia a ohrozenia. Cesta vedie skôr cez poučenie
z predchádzajúcich skúseností a cez počúvanie srdca i duše,
než cez pragmatizmus doby. Ide o pôvodný cieľ tradície,
kultúry i umenia, ktoré vyrástli z vedomia toku i krehkosti života.
Tú možno zacítiť nielen v hraničných situáciách,
ale i pri letnom oddychu v tieni, ďalej od páľavy slnka
aj od valiacich sa nových a nových mediálnych podnetov.
Oddych sa tak môže stať reálnym a spájať sa s načerpaním
energie aj s nastavením na nový, pokojnejší, no hlbší rytmus života.
Rytmus, v ktorom ide najmä o harmóniu s ľuďmi i vlastným okolím,
nie o prehlbovanie nespokojnosti a hľadanie nedostatkov.
Slnko a jeho životná nespaľujúca energia
môžu aj cez náš úsmev a pokoj v očiach
trvalo svietiť medzi nami.
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Okolo Trnavy znova vyrastú lesy. Naše mesto
chce zaviesť agrolesnícke hospodárenie
Primátor Trnavy Peter Bročka
a generálny riaditeľ Národného
lesníckeho centra vo Zvolene
Peter Balogh podpísali vo Zvolene Memorandum o spolupráci.
Národné lesnícke centrum (NLC)
a samospráva chcú spoločne obnoviť zabudnutú tradíciu spojenia lesníctva a poľnohospodárstva, ktoré dnes označujeme ako
agrolesníctvo, a aplikovať tieto
staronové systémy hospodárenia
na poľnohospodárskej pôde patriacej mestu.
„Agrolesníctvo by malo byť plnohodnotnou súčasťou hospodárenia
– má totiž maximalizovať celkovú
produktivitu krajiny. Dreviny nemajú byť iba ozdobou či vetrolamom,
ale musia sa vrátiť do poľnohospodárskej krajiny v plnej miere ako
normálna súčasť hospodárenia,“
uviedol Peter Balogh z NLC.
Spolupráca bude zahŕňať projekty
transformácie veľkoplošných monokultúrnych systémov hospodárenia
na agrolesnícke systémy a manažment drevín v lesných porastoch,
agrolesníckych systémoch a ostatných prvkoch zelenej infraštruktúry,
počíta sa aj s vytvorením agrolesníckych systémov. Rovnako sa bude
hodnotiť zdravotný stav a vplyv
biotických a abiotických škodlivých
činiteľov na dreviny v intraviláne
a extraviláne Trnavy.
„Tento systém hospodárenia, ktorý
po rokoch na Slovensku opäť nanovo objavujeme, nás zaujal a veľa
od neho očakávame. Po viacerých
spoločných projektoch s Národným lesníckym centrom sme sa
rozhodli ísť do intenzívnejšej spolupráce, ktorá môže územie nášho
mesta a kvalitu života v ňom pozdvihnúť na vyššiu úroveň,“ povedal primátor Peter Bročka.
O agrolesníctve sa dnes už na Slovensku takmer nevie, kombinované
systémy hospodárenia z našej
krajiny postupne ustúpili. Dreviny

pritom ako súčasť agrolesníckych
systémov významne prispievajú k zlepšeniu pôdnej štruktúry,
k ochrane poľnohospodárskej
pôdy pred eróziou a značne zvyšujú biodiverzitu všetkých druhov
organizmov v krajine. Agrolesníctvo má obrovský potenciál zmierňovať emisie uhlíka a pomáha
zadržiavať vodu v krajine, čím
zabraňuje suchám a povodniam
pri prívalových dažďoch a celkovo
zmierňuje klimatické extrémy. Výhodou intenzívnejšieho využívania
drevín v agrolesníckych systémoch
je aj schopnosť stromov sprístupňovať minerály z väčších hĺbok
a dostávať ich na povrch vo forme
rozkladajúcich sa listov. Rovnako
má agrolesníctvo veľký potenciál
udržiavať alebo zvyšovať výnosy
a tým dokáže maximalizovať celkovú produktivitu krajiny. Dreviny
môžu byť umiestnené vo vnútri
parciel poľnohospodárskej produkcie alebo na okrajoch polí.
Novodobej obnove agrolesníckych
systémov na Slovensku pomáha
fakt, že pojem agrolesníctvo bol
zakomponovaný do viacerých strategických materiálov pripravených
rezortom životného prostredia.

Agrolesníctvo je súčasťou Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
a bude veľmi podporované v nasledujúcom programovacom období
v rokoch 2021 – 2027. Z tohto dôvodu sa predpokladá, že v krátkej
dobe budú aj na Slovensku oblasti,
kde sa agrolesnícke systémy stanú
efektívnym systémom pre poľnohospodársku produkciu.
Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha
Ministerstvu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.
Pracovníci NLC iniciovali začiatok
novodobého vytvárania odborného zázemia pre agrolesníctvo
na Slovensku. Ako jediní z celého
Slovenska sa pravidelne zúčastňujú
európskych agrolesníckych konferencií, čo viedlo k nadviazaniu
medzinárodných spoluprác.
Národné lesnícke centrum patrí
medzi lídrov venujúcich sa tejto
problematike. Sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva
na Slovensku a v súčasnosti nesie
titul Mesto lesníctva. 
august/september
august/september
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Chcete dotáciu od mesta? Podajte si žiadosť do
konca augusta – po novom už len elektronicky
Žiadosti o dotácie z grantového systému Mesta Trnavy sa môžu v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 540 predkladať už iba elektronicky. Záujemcovia, ktorí chcú od mesta získať finančnú podporu na rok 2021, vyplnia online formulár zverejnený na portáli slovensko.sk.
„Pre žiadateľov sme pripravili
manuál, ktorý ich bude sprevádzať
jednotlivými krokmi pri vypĺňaní
formuláru a poradí im v prípade
ťažkostí. Nepredpokladáme
však väčšie problémy, pretože
tlačivo je jednoduchšie, než
bývalo predtým, navyše sú v ňom
uvedené aj pomôcky a systém
automaticky vypĺňa identifikačné
údaje organizácie na základe
elektronického občianskeho

preukazu jej štatutára,“ hovorí
Katarína Haršányiová z odboru
školstva, mládeže a športu
Mestského úradu v Trnave.
Pomôcku na vyplnenie eFormuláru
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta
Trnava nájdete na webovej stránke
mesta trnava.sk.
Podmienkou na úspešné vyplnenie
eFormuláru na slovensko.sk sú
elektronický občiansky preukaz
s čipom a čítačkou. Samospráva

avizovala prechod na elektronické
podávanie žiadosti už v máji, aby
mali štatutári organizácií čas na
jeho vybavenie.
Poskytovanie dotácií na rok 2020
k žiadostiam, ktoré boli doručené
do februára tohto roka, je z
dôvodu pandémie koronavírusu
a jej následkov na ekonomiku
samosprávy naďalej pozastavené.
O prípadných zmenách bude
mesto žiadateľov informovať. 

(vm)

Mesto chce Na hlinách postaviť parkovací
dom, na streche bude detské ihrisko a zeleň

Problém s parkovaním v rámci
obytného súboru na Hlinách
v Trnave a akútny nedostatok
parkovacích miest chce samospráva vyriešiť výstavbou parkovacieho domu v tejto lokalite.
Vyhlásila preto verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov na viacpodlažný parkovací
dom, ktorý tamojším obyvateľom poskytne nových 300 až
350 parkovacích miest. Predpokladaná cena stavby je
3 500 000 eur.
Parkovací dom má mať dva vjazdy,
resp. výjazdy – jeden zo sídliska
Na hlinách a druhý zo Saleziánskej.
Budova bude bezbariérová.
„Celkový vonkajší vzhľad parkovacieho domu chceme čo najviac prispôsobiť okolitému prostrediu, aby
ho vizuálne nenarúšal. Práve naopak, okrem nadmieru potrebných
nových parkovacích miest bude mať
aj ďalšiu pridanú hodnotu – stavba
bude v maximálnej možnej miere
zazelenená a na jej streche vznikne
aj priestor na detské ihrisko,“ uviedol primátor Trnavy Peter Bročka.
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Strecha parkovacieho domu bude
prepojená na výškovú úroveň Saleziánskej ulice a na minimálne polovici jej plochy bude zeleň – okrem
stromov tu svoje miesto nájdu popínavé rastliny na rôznych typoch
opôr. Celoročné popínavky pokryjú
aj pohľadové fasády, uvažuje sa aj
o ďalších vhodných vegetačných
prvkoch ako vertikálna záhrada či
previslá zeleň, konkrétne riešenie
však musí zohľadňovať možnosti

efektívnej starostlivosti a udržateľných nákladov.
Na zvyšnej časti strechy bude detské ihrisko pre predškolákov a deti
vo veku do 12 rokov a tiež miesta,
kde si budú môcť obyvatelia sídliska na chvíľu posedieť a oddýchnuť.
V dolnej časti územia mimo stavebný objekt vznikne ako náhrada za
staré hracie prvky nové, multifunkčné ihrisko s fit a workout prvkami,
pribudne aj odpočinková zóna

udalosti
s novým mobiliárom.
Novinkou budú taktiež tieniace
a ochladzovacie prvky ako napríklad pergoly a prístrešky so zeleňou, slnolamy bez zelene či vodné
prvky – pitné fontánky a ochladzovacie rozprašovače vody. Mesto
Trnava kladie veľký dôraz na opatrenia v rámci adaptácie na zmenu
klímy, preto je samozrejmosťou, že
v areáli bude riešené zadržiavanie
dažďovej vody a podpora prirodzenej infiltrácie zrážkovej vody.

Kvalitné riešenie bude vyžadovať
úzku spoluprácu odborníkov z oblasti dopravy, architektúry aj krajinnej architektúry. V lokalite sa v súčasnosti nachádza množstvo drevín
a vegetačných prvkov, požiadavkou
mesta je preto umiestniť stavbu
maximálne ohľaduplne k pôvodnej
vegetácii, predovšetkým k hodnotným stromom v súlade s platnou
legislatívou.
Termín na odovzdanie súťažných
návrhov a dokumentov na poda-

teľni Mestského úradu v Trnave či
poštou je do 8. októbra 2020 do
16.00 hod. Záujemcovia, ktorí chcú
predložiť svoj súťažný návrh v elektronickej podobe, sa musia vopred
zaregistrovať do súťaže v systéme
EVO.
Výsledky súťaže budú vyhlásené
11. novembra 2020. Autor návrhu,
ktorému odborná porota udelí prvé
miesto, získa 8 000 eur, za druhé,
resp. tretie miesto získajú súťažiaci
4 800, resp. 3 200 eur. 

(vm)

Pridajte sa k Trnavskej rodine na kolesách,
začína sa skúšobná prevádzka cargo bicyklov
Čo sú to cargo bicykle? Ide
o špeciálne dvojkolesové dopravné prostriedky, ktoré sú
svojou konštrukciou prispôsobené na prevoz väčšieho nákladu,
resp. osôb. Mesto Trnava ponúka svojim občanom tri takéto
nevšedné vozidlá.

V prednej časti majú priestor na sedenie pre dve až tri deti, pokiaľ celková hmotnosť vodiča spolu s pasažiermi i prípadnou batožinou neprekročí
150 kg. Slúžiť majú na rodinné výlety,
pričom im pri šliapaní do pedálov
pomáha elektromotor. Jazda Trnavou
je preto pohodlná a zábavná pre
vodiča i jeho pasažierov.
Projekt Trnavská rodina na kolesách
práve štartuje svoju skúšobnú prevádzku. Samospráva hľadá päťdesiat
záujemcov, ktorí chcú tento rok testovať výpožičky cargo bicyklov a pomôcť tak nastaviť systém do ostrej
prevádzky v ďalšej sezóne.
Účastníci skúšobnej prevádzky musia
spĺňať štyri podmienky: mať trvalé
bydlisko v Trnave a vek minimálne
18 rokov a zároveň byť zaregistrovaným používateľom v Trnavskom
bikesharingu. Mestské cargo bicykle
sú určené pre rodiny s deťmi, preto
si ich môžu vypožičať iba rodičia pre
svoje deti, ktoré sú staršie ako jeden
rok, prípadne v nich môžu dospelé
osoby povoziť svojich súrodencov
starších než tri roky. Horná hranica
pre prepravované osoby je vek 15
rokov a výška 140 cm.

„Zdieľané mestské cargo bicykle
ponúkame trnavským rodinám s deťmi ako benefit. Tento typ dopravného
prostriedku je v zahraničí, najmä
v Dánsku či Holandsku veľmi populárny a veríme, že osloví aj Trnavčanov,“ povedal primátor Trnavy Peter
Bročka.
Záujemcovia o testovanie sa môžu
prihlásiť online, stačí vyplniť krátky
dotazník. Vybraných účastníkov skúšobnej prevádzky bude samospráva
kontaktovať a ešte pred spustením
výpožičiek cargo bicyklov pre nich
pripraví skúšobné jazdy.
„Predtým, ako ľudí pustíme priamo
do terénu, im chceme dať možnosť
vyskúšať si cargo bicykle mimo
premávky. Jazda na nich je príjemná

a vďaka elektromotoru prakticky
bez námahy, je však dobré si na ich
väčšiu hmotnosť a rozmery najprv
zvyknúť,“ doplnil primátor.
Ako zábezpeka pri prípadnom poškodení bicykla či porušení všeobecných obchodných podmienok bude
slúžiť čiastka 50 eur, ktorú treba
zaplatiť pred prvou výpožičkou. Platba je možná tromi spôsobmi ako pri
Trnavskom bikesharingu – na webe
bikesharing.trnava.sk (sekcia Cenník), cez mobilnú aplikáciu Freebike
alebo osobne na mestskom úrade
na Trhovej 3.
V prípade bezproblémového priebehu celej sezóny bude používateľom
táto suma na konci roka v plnej
výške vrátená. 
august/september 2020
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Viera Peterková: Aj keď za katedrou, témou
v prírode a pre jej ochranu
Je dekankou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, no poznajú ju študenti aj z rôznych projektov
na úrovni celej univerzity. Trnavská verejnosť ju pozná najmä cez projekty ako Zóna bez pesticídov
alebo projekty environmentálnej výchovy. Biologička Viera Peterková (nar. 7. júla 1970 v Trnave) sa
profesionálne venuje hmyzu a skúmaniu ich výskytu v rozličnom prostredí, a projektom zameraným
na rozvoj proenvironmentálneho správania žiakov základných a stredných škôl. Dlhé roky sa venuje aj
organizačnej a pedagogickej práci.
Viera Peterková absolvovala Agronomickú fakultu na Vysokej
škole poľnohospodárskej, prax si
dopĺňala aj počas viacnásobných
letných brigád v Holandsku a Nórsku. Už dvadsať rokov pôsobí na
Katedre biológie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

 Ste originál Trnavčanka a vo
vašom živote hrajú celkom významnú úlohu sedmičky. Okrem
dátumu narodenia ste sa narodili o pol siedmej, a po sedemnástich mesiacoch po sestrách,
dvojičkách Danke a Janke.
- Tieto šťastné sedmičky ma sprevádzajú celým životom. Vyrastala
som na vtedajšom sídlisku ČSZM,
čo je dnešná Špačinská cesta. Mala
som veľmi spokojné, veselé a rôznymi aktivitami naplnené detstvo.
Mám úžasných rodičov, ktorí nás
vychovávali prísne, ale spravodlivo
a láskavo a doteraz udržujú našu
šťastnú, kompaktnú a už rozrastenú rodinu. Otec učil na strednej
škole a mama pracovala v záhradkárskych službách a od revolúcie
vedie svoju firmu zameranú na
záhradkárske a chovateľské potreby. Na sídlisku sme vytvorili klasickú babskú skupinu, hrávali sme
sa medzi činžiakmi, pri práčovni,
v starej tehelni, kde už je dnes
sídlisko, ale aj na Slávii. Viacero
z týchto kamarátok mám doteraz.
 Začínali ste na škole na Námestí Učeného tovarišstva, potom v novej škole na Vodárni
na Atómovej. Tam niekde sa asi
formoval váš vzťah k školstvu.
- Dôležitú úlohu zohrali učiteľky.
Za všetky spomeniem najmä moju
triednu učiteľku na druhom stup4
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ni Katarínu Pecháčkovú. Je veľmi
milá a obetavá. Vždy nám pútavo
vysvetľovala učivo dejepisu, približovala nám ho cez reálne príbehy,
príbehy z kníh a snažila sa nám
pravdivo vysvetľovať aj sporné
udalosti z novodobej histórie. Ako
triedna učiteľka pre nás organizovala rôzne výlety, čo vyžadovalo
určitú dávku odvahy, lebo s nami
bola napríklad na stanovačke pri
jazere v Šaštíne, kde sme si prvýkrát aj samy varili na ohni v ešusoch, a boli sme s ňou aj na trojdňovom výlete v Prahe. Bola veľmi
láskavá a nápomocná, pamätám si,
že keď jednej spolužiačke zomrela
mama, naučila ju prať, aj zašívať si
oblečenie.
 Už v detskom veku ste sa stali
členkou viacerých speváckych
zborov.
- Už od šiestich rokov som navštevovala spevácky zbor Slniečko pri
vtedajšom Dome pionierov a mládeže, dnešnej Kalokagatii, ktorý
vtedy viedol Ján Ivan. Keď som
začala chodiť do školy na Vodárni,
učiteľka Oľga Plachá sa rozhodla

založiť spevácky zbor Atómčatá,
mám tú česť byť jednou z jeho zakladateliek. Zo začiatku sme nemali
ani jednotné oblečenie, a pomerne
dlho sme sa sporili aj o jeho názov.
Prakticky hneď nato sme vyhrali
viacero súťaží a po čase nám skladateľ – trnavský rodák Ladislav
Burlas zložil špeciálnu pieseň pre
náš zbor. Po skončení základnej
školy som začala chodiť do zboru
Cantica nova. Tento zbor práve
vtedy začal viesť Gabriel Kalapoš,
ktorý ho diriguje doteraz. V tom
čase som bola v tomto zbore jediná
negymnazistka. Práve preto som ho
po čase aj opustila, lebo niektoré
nácviky sa zvolávali ad hoc školským rozhlasom a som sa o nich
dozvedela až na riadnom nácviku,
keď už niektoré veci boli dohodnuté
a nacvičené. Neskôr som však začala chodiť do Tirnavie, ktorá vznikla ako pokračovanie zboru Cantica
nova. V tomto zbore som pôsobila,
kým som nemala deti a doteraz sa
so súčasnými aj bývalými členmi
týchto zborov rada stretávam na ich
výročných koncertoch.

udalosti
 To nie je všetko, rovnako ste
sa boli veľmi aktívna aj v športe. Napríklad v turistike.
- V desiatich rokoch som sa stala
členkou turistického oddielu TJ
Slávia Trnava. Aj pri tejto aktivite
som mala šťastie na zanietenú
vedúcu Ľubicu Galbovú, ktorá
zhodou okolností bola v tom čase
tiež učiteľkou základnej školy.
Aktivity nášho oddielu boli zo začiatku zamerané len na turistické
pochody, turisticko-branné preteky
a letné zrazy turistov. Neskôr sme
začali využívať aj zimnú turistiku
na bežkách a v lete aj cykloturistiku, zúčastňovali sme sa aj zimných
a cykloturistických zrazov, napríklad v Považskej Bystrici, Banskej
Bystrici, Pohorelskej Maši, ale aj na
spartakiádnom zraze v Prahe. S turistickým oddielom som pochodila
prakticky celé Slovensko. Keďže
sme takmer každý víkend trávili niekde v prírode, naučila som
sa minimalizovať svoju batožinu
a prežiť aj s minimom potravy. Bývali sme v stanoch, ale aj triedach
v škole, sem-tam v rekreačných
zariadeniach rôznych podnikov,
spávali sme aj na zemi, len v spacákoch. Boli sme skvelá partia a aj
z týchto čias mám priateľov na
celý život. Stala som sa aj cvičiteľkou turistiky a vedúcou útvaru
orientačného behu, ktorý sme tiež
zaradili medzi naše aktivity. Moja
skupina bola z detského domova,
tak som spoznala aj túto komunitu
a vtedajší spôsob ich života, a ešte
viac som si vážila svoju rodinu.
 Tých vplyvov, ktoré vás predurčili zakotviť v pedagogickej oblasti, ale zároveň nestratiť aj odborné zameranie, bolo zrejme viac.
- Áno, napríklad som počas celej
strednej školy niekoľkokrát do
týždňa varovala deti našej rodinnej kamarátke, lebo učila na ZUŠ
a nemohla ich vyberať z jaslí a materskej školy. Napriek tomu som
však bola presvedčená, že budem
pracovať so zvieratami, doma sme
chovali oficiálne mačku, ale ako
deti sme tajne priniesli domov,
alebo aspoň do pivnice všetko, čo
sa dalo: pouličných psov, mačky,
krtka, jašterice, slimáky, ježka, ma-

lých drozdov (smiech). To sa nie
vždy stretalo s pochopením našich
rodičov a našej babky, ktorá žila
s nami v jednej domácnosti a väčšinou prvá zistila, že sme niečo
opäť priniesli.
 Skúsenosť asi viacerých, čo sa
napokon rozhodli študovať na
škole poľnohospodárskeho typu.
Vy ste teda nešli – ako by sme
očakávali – na gymnázium, ale
na vtedajšiu Strednú poľnohospodársku školu. Tá má v Trnave
asi najstaršiu tradíciu, založili
ju krátko po vzniku Československa.
- Bolo to napriek všetkým odporúčaniam. Túto školu navštevovali aj
moji rodičia a aj to asi ovplyvnilo
môj výber. Po jej skončení som sa
rozhodla pokračovať na nitrianskej
Vysokej škole poľnohospodárskej,
kde som si vybrala špecializáciu Ochrana a tvorba životného
prostredia. Dostala som sa na
Katedru zoológie a environmentalistiky, spoznala som svojho školiteľa Vladimíra Petřvalského a pod
jeho vedením som vypracovala
diplomovú aj dizertačnú prácu.
Pán docent ma zasvätil do sveta
chrobákov, bystrušiek a zaradil ma
do riešenia projektu zameraného
na porovnanie vplyvu intenzívneho
a organického poľnohospodárstva
v rôznych plodinách študovaných
na výskumných plochách v Dolnej
Malante. Tam som prvýkrát štatisticky preukazne potvrdila negatívny
vplyv konkrétneho insekticídu na
spoločenstvá bystrušiek. Pod jeho
vedením som zrealizovala a vypracovala aj svoje prvé vedecké štúdie.
 Na spomínanej vysokej škole,
dnešnej Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, ste začali aj
pôsobiť ako odborná asistentka.
Učili ste zoológiu, ekológiu a environmentalistiku. Ale volanie
Trnavy asi bolo rovnako silné.
- Po skončení univerzity som sa
vydala za môjho manžela Igora
a narodili sa nám dvojičky Evička
a Tamarka. Po trojročnej materskej
dovolenke sme sa rozhodli, že si
musím nájsť prácu v Trnave, keďže môj manžel vtedy pracoval na
týždňovky. Tak som sa dostala na

Trnavskú univerzitu. Oslovila som
vtedajšieho prodekana pre vedu
prof. Alfréda Trnku a vedúceho
katedry biológie Jána Drdula a išla
som na pohovor. Napriek tomu, že
som bola veľmi nervózna, prijali
ma a v októbri to bude už dvadsať
rokov, čo pôsobím na univerzite.
Opäť som mala šťastie na úžasných ľudí a práve títo moji kolegovia, dnes už priatelia, ma hneď
zaradili do projektu, v ktorom sme
skúmali vplyv jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach na
výskyt spoločenstiev hmyzu, hlodavcov a vtákov v jej okolí. Neskôr
som s prof. Trnkom zrealizovala
viacero projektov, v ktorých sme
skĺbili jeho ornitologické a moje
entomologické zameranie. Založili
sme napríklad terénne výskumné
pracovisko v Pustých Úľanoch.
Dnes, po privatizácii, je, žiaľ, táto
lokalita úplne zdevastovaná. Skúmali sme spoločenstvá vtákov a ich
potravové spektrum v Kamennom
mlyne, ale aj vplyv kosenia a vypaľovania tŕstia na hmyzie a vtáčie
spoločenstvá na Parížskych močiaroch atď.
 Asi každá zo spomínaných
tém by vyšla na samostatný
rozhovor o tom, čo všetko nám
dokumentujú tieto výskumy.
Ako vieme, takéto spoločenstvá
hmyzu sú aj vhodným detektorom stavu životného prostredia.
Vaše pracovisko – teda Katedra
biológie – však pripravila celý
rad projektov, ktoré poznajú aj
Trnavčania.
- Počas pôsobenia na fakulte aktívne spolupracujem aj s mestom
Trnava, bola som odbornou garantkou zavádzania separovaného zberu na základných školách
v územnej pôsobnosti mesta.
Pripravila som dotazníkový výskum zameraný na postoje žiakov
všetkých trnavských základných
škôl k environmentalistike, o jeho výsledkoch som informovala
vtedajších riaditeľov škôl a koordinátorov environmentálnej výchovy. Na jeho základe sme spolu
s kolegami z katedry uskutočnili
aj viacero metodických prednášok
s týmto zameraním. Minulý rok
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som v spolupráci s univerzitnou
radou mesta Trnava spoluorganizovala Univerzitný deň Zeme, na
ktorom som mala prednášku zameranú na biodiverzitu, ktorú neskôr vysielala aj mestská televízia.
 Mnohí si možno pamätajú
uvedenie vášho projektu Zóna
bez pesticídov do praxe. Dúfam,
že sa v ňom bude pokračovať.
- Na podnet môjho doktoranda Ivana Iľka sme, spolu s prof. Trnkom,
založili občianske združenie Zóny
bez pesticídov. Práve mesto Trnava
bolo prvým mestom na Slovensku,
ktoré vyčlenilo časti mesta, v ktorých sa na ochranu proti škodcom
a odstraňovanie burín nepoužívajú
pesticídy. V rámci týchto aktivít
sme v minulom roku realizovali so
študentmi našej fakulty hrabanie
listov v promenáde. Dnes je už na
Slovensku takýchto miest sedem.
Momentálne testujeme v Rusovciach nový spôsob boja proti
ploskáčikovi pagaštanovému nadmerným polievaním a pripravujeme
aj informačný systém, v ktorom
budú vyznačované zóny s použitím
pesticídu a jeho ochrannou dobou.
Zároveň pripravujeme testovanie
účinnosti nami vytvorených výučbových jednotiek zameraných na
informácie o pesticídoch na základných školách v rámci projektu Školy
bez pesticídov.
 Spomenuli sme prácu na vašej katedre, ale pripomeňme,
že pracujete aj v štruktúrach
univerzity. V hodnoteniach patrí
Trnavská univerzita medzi najlepšie na Slovensku, a najúspešnejšia je Pedagogická fakulta.
- V roku 2008 ma oslovil vtedajší
dekan Pavel Híc, aby som sa stala
jeho prodekankou. Začala som ako
prodekanka pre publikačnú a edičnú činnosť, ale keďže študijná
prodekanka po roku odišla z univerzity, stala som sa študijnou prodekankou. Pod jeho vedením som
získala vzácne skúsenosti a v jeho
osobe som našla veľký vzor v riadení fakulty. V študijnej oblasti
som pôsobila aj v druhom funkčnom období už pod vedením prof.
Reného Bílika, ktorý je súčasným
rektorom Trnavskej univerzity a aj
6
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v predchádzajúcom období ako
prorektorka vo vedení prof. Mareka
Šmida. Počas tohto pôsobenia sme
úspešne zrealizovali komplexnú
akreditáciu univerzity, v ktorej sme
získali zaradenie medzi sedem výskumných univerzít na Slovensku
a naša Pedagogická fakulta získala
najlepšie hodnotenie v pedagogických vedách na Slovensku.
 Už takmer rok ste dekankou
spomínanej Pedagogickej fakulty. Nastúpili ste do rozbehnutého, a našťastie úspešného koča.
- Fakultu som prijala vo veľmi dobrom stave, konzistentnú, v dobrej
finančnej kondícii, ale aj s dobrými
medziľudskými vzťahmi. V tomto
prijímacom konaní sme zaznamenali zvýšený záujem o štúdium.
Od budúceho akademického
roku otvárame štyri nové študijné
programy, anglický jazyk a anglofónne kultúry, učiteľstvo výchovy
k občianstvu, ktoré doplní portfólio
našich učiteľských kombinácií,
ale aj dva profesijne orientované
študijné programy slovenský jazyk
- editorstvo a vydavateľská prax
a slovenský jazyk v komunikácii
nepočujúcich. Najmä na prípravu a následnú akreditáciu tohto
programu sme osobitne hrdí. Je to
unikátny program, ktorý pomôže
komunite nepočujúcich získať
kvalifikovaných tlmočníkov. Pripravujeme aj vyhlásenie kodifikácie
slovenského posunkového jazyka
na našej univerzite.
 Aj vás tento rok v čase skúšok
a štátnic zasiahla koronakríza.
Ako ste prežívali toto obdobie?
- Koronakrízu sme zvládli relatívne
dobre. Výučba, hodnotenie študentov, ale aj štátne skúšky prebehli tak, aby ich výsledky nemohli
byť nikdy v budúcnosti spochybnené. Dokonca aj pre budúci akademický rok už máme pripravené
aktivity tak, aby tie, ktoré vyžadujú
prezenčnú účasť, mohli byť zrealizované skôr, pred prípadnou
druhou vlnou pandémie. No nie sú
to len pozitíva. Najväčšou slabinou
našej fakulty je jej umiestnenie
v priemyselnej zóne mesta. Teší
ma, že aktívne rokujeme s autorom
stavby o možnostiach revitalizácie

budovy a časť výučby budeme
môcť presunúť do priestorov Adalbertina, ktoré práve v tomto čase
aspoň čiastočne rekonštruujeme.
 V posledných týždňoch veľmi
v spoločnosti rezonujú plagiáty
diplomových a záverečných prác
našich najvyšších politických
činiteľov. Azda nikdy sa vysoké
školstvo a jeho kvalita neskloňovala tak intenzívne ako teraz
– a (dez)interpretácia politikov
isto aj na študentov pôsobí veľmi demotivujúco. Dokonca politici v tom, že svoje záverečné
práce nepísali, nevidia problém.
Ako vnímate nálady a diskusie
v akademickom prostredí?
- Akademické prostredie absolútne
odmieta plagiátorstvo ako zneužitie duševného vlastníctva pôvodných autorov. Už pri vzniku centrálneho registra v roku 2010, sme
uvítali možnosť kontroly originality
predkladaných prác. Tento systém,
na základe posúdenia počtu po
sebe nasledujúcich spoločných
znakov s inými prácami, poskytuje školiteľovi a oponentom, ale aj
skúšobnej komisii ucelenú informáciu o diele študenta a pomáha
im zhodnotiť spôsob a rozsah citovania novovytvoreného diela. Pri
účinnom uplatnení tohto systému
je plagiátorstvo odhalené už pri
posudzovaní práce.
V akademickom prostredí aktuálne
rezonuje metodika vyhodnocovania akreditačných štandardov, ktoré Slovenská akreditačná agentúra
pre vysoké školstvo zverejnila 14.
júla 2020. V tejto metodike sú určené postupy, na základe ktorých
budú všetky univerzity posudzované z hľadiska ich kvality, poskytovaných študijných programov
a habilitačných a inauguračných
konaní. Práve toto hodnotenie by
malo zastaviť poskytovanie nekvalitných programov na niektorých
univerzitách. Veríme, že tak ako
v minulosti, Trnavská univerzita
a aj jej Pedagogická fakulta v tomto
hodnotení obstoja, a že univerzita
obháji svoj status výskumnej univerzity, ktorý v ostatnej akreditácii
získala ako jedna zo siedmich univerzít na Slovensku. 

história
Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

Romantické pohľadnice z tridsiatych rokov
20. storočia
Romantické pohľadnice s reálnymi fotografiami pekných žien,
štylizovaných dvojíc – dámy
a pána, či zábery na rozkošné
tváričky detí nazývame dnes vintage alebo aj glamour pohľadnice. V móde boli najmä v prvých
štyroch desaťročiach 20. storočia.
Žánrové pohľadnice boli veľmi dobre
predávaným artiklom a ich vydávaním sa zaoberali špeciálne štúdiá
najmä v Nemecku, Francúzsku
a Anglicku. Na začiatku 20. storočia
boli fotografie len čiernobiele alebo
jemne kolorované, no koncom dvadsiatych a v tridsiatych rokoch ich
kolorovali odvážnejšie a vymýšľali
nové, moderné kompozície. Móda
charlestonu po druhej svetovej vojne
definitívne oslobodila ženy od šnurovačiek a dlhých nepraktických šiat.
Svet sa rozbehol, akoby tie stratené
vojnové roky musel dobehnúť.
Zábery na žánrových pohľadniciach
tohto obdobia naznačujú uvoľnenosť života a nové námety. Už nie
sú moderné antické romantické
štylizácie, ani zasnené pohľady spomínajúce na milého kdesi na vojne.
Na fotografiách je sebavedomá žena
s krátkymi vlasmi v uvoľnených
charlestonkách sediaca za volantom
auta so spustenou strechou. Pod
názvom French beauty – francúzska
kráska možno i dnes nájsť na aukciách množstvo vintage pohľadníc
s dámami z tridsiatych rokov s bubi
účesom schovaným pod typickým
malým klobúčikom, s červeným
rúžom na perách, oblečených vo farebných šatách, niekedy aj s cigaretou v ruke. Najkrajšie vydávala firma
Léo – A. Lochard & Cie v Paríži.
Koncom dvadsiatych a začiatkom
tridsiatych rokov 20. storočia sa vydávali pohľadnice tohto typu v stovkách sérií. Záujem bol stále o galantné zábery na zaľúbenú dvojicu, teda
typ pohľadnice, ktorou odosielateľ
vysielal adresátovi konkrétny zámer,
napríklad na Valentína. Motívy však

So slnečníkom, real foto kolorovaná, PC
– Papeteries de Levallois- Clichy Paris, zdroj:
internet

Lúčenie, real foto kolorovaná, Noyer studio
Paris, poslaná r. 1931, archív Gabriely
Gotthardovej

Pri aute, real foto kolorovaná, zn. RPH - Rotophot Berlín, poslaná r. 1932, archív G. Gotthardovej

boli rozhodne odvážnejšie ako na
záberoch spred vojny – na fotografiách zaľúbených dvojíc sa v priamom
pohľade objavili aj bozky a vášeň.
Najviac bohatli firmy z vydávania
erotických pohľadníc. Takýto materiál sa v USA označoval termínom
francúzske pohľadnice, boli totiž
nelegálne. S pohľadnicou však mali
spoločný len vzhľad – fotografia
na tvrdom papieri v pohľadnicovom formáte. Nikdy sa neposielali

poštou, predávali ich buď pouliční
predajcovia, alebo predavači v predajniach s tabakom. Ich veľkosť
umožňovala majiteľovi schovať
obrázok do vrecka saka alebo do
knihy. Jedným z fotografov takýchto
pohľadníc bol Francúz Julian Mandel
(pravdepodobne pseudonym) a najznámejšou modelkou aktov bola Alice Prin známa ako Kiki z Montparnassu, inak aj modelka viacerých
známych umelcov, napríklad Mana
august/september 2020
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Zaľúbená dvojica, real foto kolorovaná, LÉO
Paris, poslaná r. 1931, zbierkový fond ZsM

Raya, ktorá však napokon aj sama
maľovala.
Romantické galantné pohľadnice
posielali chlapci svojim vyvoleným
aj na Slovensku. Niekoľko sme vybrali z rodinného archívu Gabriely
Gotthardovej. Jej otec Ladislav posielal na nich vyznania svojej milej
Rózike počas svojich pracovných
ciest, keď pracoval ako osobný šofér u veľkostatkára Ernesta Sümegyho. Ich príbeh pokračoval svadbou v auguste 1932 v Hurbanove.

Zaľúbená dvojica, real foto kolorovaná,
značka STOP, poslaná r. 1931, zbierkový
fond ZsM

Zaľúbenci, real foto tónovaná do cyklámenovej farby, značka ARS, poslaná r. 1931,
archív Gabriely Gotthardovej

Narodili sa im dve deti, dcéra a syn.
Po skončení vojny sa presťahovali
do Trnavy, kde žijú ich potomkovia
už v tretej generácii. Romantické
pohľadnice svojich starých rodičov
podnes opatruje ich vnučka. 
Zdroje:
Zo zbierky Západoslovenského múzea
v Trnave a súkromnej zbierky Gabriely
Gotthardovej
Internet: https://rthcards.co.uk/

Dáma, real foto kolorovaná, LÉO Paris,
poslaná r. 1931, zbierkový fond ZsM

Dáma v červenom klobúčiku, real foto kolorovaná, zn. Bleuet Paris, 30. roky, zdroj:
Pinterest
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Kiki z Montparnassu – Alice Prin, real
foto kolorovaná, Noyer studio Paris, zdroj:
Interez

pclogos/data/PC/PC%20Paris%202109
%20(jer).jpg
https://sk.pinterest.com/pin/
62628251054016726/
https://www.interez.sk/prederou-internetu-boli-uplne-bezne10-erotickych-pohladnic-ktore-sizaciatkom-minuleho-storocia-posielalizamilovane-pary/postcard10/
Značky vintage pohľadníc na The postcard album. In: [cit. 2020-07-19]. Dostupné na internete: http://www.tpaproject.info/html/body_rp_trademarks_1.html

história
Veronika Slneková-Plesníková, do tlače pripravil: (mj), foto: Zdroj yadvashem.org

K osudom židovskej komunity v Trnave
v rokoch 1938 – 1945
14. časť
Deportácie židovského obyvateľstva
Deportácie Židov zo Slovenska v lete
1942 sprevádzalo ťaženie na bývalých
príslušníkov ľavicových strán, pričom
nemuseli byť ani ich riadnymi členmi,
ale stačilo, ak s nimi len sympatizovali. Akciu odštartovala v auguste
1942 ÚŠB, ktorá okresným úradom
nariadila všetkých takýchto Židov
bez ohľadu na to, či majú nejaké
výnimky alebo nie, pochytať a eskortovať aj s rodinnými príslušníkmi do
koncentračného strediska v Žiline, čo
však bolo v ďalšom prípise zmenené
na zaisťovací tábor v Ilave. V Trnave
starostlivo vypracovali zoznam, na
tvorbe ktorého sa podieľala nielen
žandárska stanica (Š. Motyčka, I.
Cvíčala), ale svojím podielom prispela
aj HG (F. Adamčík. A. Floriš ml., A.
Floriš, st., J. Baxa), FS (A. Dietelbach,
K. Quarda), policajný inšpektor mesta
A. Nikoliny či vedúci notár Š. Predmerský. Vznikol zoznam, na ktorom
figurovalo 91 podozrivých zo sympatizovania s ľavicovými stranami,
čo spolu s rodinnými príslušníkmi
bolo spolu 214 osôb. Zostavovatelia
zoznamu navrhovali OÚ v Trnave,
aby zatiaľ nezaisťoval Židov zo zmiešaných manželstiev.1
V noci z 26. na 27. augusta 1942 bolo
počas razie zaistených 86 Židov, vrátane rodinných príslušníkov. Okresný
úrad v Trnave postupoval pri posielaní Židov – sympatizantov ľavicových
strán do Ilavy selektívne, prípad od
prípadu, pretože okresný náčelník
v predpísanom postupe videl porušenie ústavného zákona č. 68/1942
Sl. z. ÚŠB však nabádala k nerešpektovaniu výnimiek, ktoré ústavný
zákon o vysťahovaní Židov definoval,
preto vzniklo nedorozumenie, ktoré

Ostrihanie pajesov a brady bolo pre ortodoxných židov veľkým ponížením

okresný náčelník vysvetľoval priamo v liste adresovanom ministrovi
vnútra, A. Machovi. Prednosta ÚŠB P.
Starinský však argumentoval, „že to
je len začiatok a prídu ešte ostrejšie
opatrenia“, pričom vytkol okresnému
náčelníkovi O. Kutlíkovi, že nepostupoval dostatočne rigorózne, pretože
nejde o vysťahovanie Židov z územia
Slovenska, takže nie je potrebné brať
do úvahy zákon o vysťahovaní Židov
a platné výnimky.2
O atmosfére, v ktorej sa deportácie
v Trnave uskutočňovali, neexistuje
veľa indícií. V situačných správach
okresného náčelníka sa dozvedáme,
že Židia sa správajú pokojne a „apaticky“, hoci upozorňuje aj na to, že
informácie o pripravovaných deportáciách pravdepodobne niekto rozšíril, čoho dôsledkom boli úteky Židov
z domovov a ich skrývanie sa, pričom
mali využívať všetky možnosti, aby
sa deportáciám vyhli. Okresný ná-

čelník sa zmienil aj o útekoch Židov
do Maďarska.3 O správaní majority
počas deportácií sa okresný náčelník
nezmienil vôbec.
V októbri 1942 odišiel zo Slovenska
posledný deportačný transport.
V dôsledku deportácií upadol náboženský život židovskej komunity
v Trnave. Medzi deportovanými boli
aj obaja trnavskí rabíni, ortodoxný
Izidor Friedmann (s celou rodinou
v rodinnom transporte) a aj rabín status quo ante Eduard Reich.4 V septembri 1942 v dôsledku deportácií
bol zrušený aj židovský starobinec
na Emmerovej 31.5 Židia, ktorí zostali
v Trnave, sa mali podľa správy okresného náčelníka z decembra 1942
správať „utiahnuto“.6
Menovite sa podarilo identifikovať
2 175 trnavských Židov deportovaných v roku 1942. Reálny počet
deportovaných je pravdepodobne
o niečo vyšší, ak sa zarátajú dva

1 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 155, Prez. D1-735/1942, Židovské veci.
2 Ref. 1.
3 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 159, Prez. D1-165/1942, Hlásenie o mesačnej situácii.
4 Miesto rabína ortodoxnej židovskej náboženskej obce zaujal Jozef Holländer (1903). MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 175, Prez.
D1-600/1944, Židia zamestnanci MŠaNO – vyňatie spod vysťahovania.
5 HRADSKÁ, Katarína (ed.). Holokaust na Slovensku 8. Ústredňa Židov (1940-1944). Dokumenty. Bratislava: Dokumentačné
stredisko holokaustu, 2008, dokument 120, s. 251.
6 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 159, Prez. D1-165/1942, Hlásenie o mesačnej situácii.
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veľké trnavské medzitransporty do
Serede 7. 4. a 11. 4., z ktorých zoznamy nie sú k dispozícii. Na Patrónku bolo 27. 3. 1942 dopravených
asi 300 žien a do Serede 29.3.1942
približne 500 mužov, v rodinnom
transporte bolo z Trnavy 570 Židov
a v dvoch medzitransportoch do
Serede bolo dvetisíc Židov, hoci aj
z ostatných dedín okresu (tých bolo
spolu asi 450 a časť z nich, asi 180,
deportovali rodinným transportom,
zvyšok bol teda zrejme tiež súčasťou
medzitransportov). Z toho by vyplývalo, že už v tejto fáze deportácií
z Trnavy vyviezli všetkých, ktorí neušli a neukryli sa a tých, ktorí neboli
chránení nejakým druhom výnimky.
Výnimkárov bolo v Trnave vyše
480. V septembri 1942 z príkazu
14. oddelenia Ministerstva vnútra
sa na celom Slovensku robil súpis
všetkých Židov, ktorého cieľom bolo
overenie všetkých krstných listov
a výnimiek všetkého druhu, z ktorého vyplynulo, že v Trnave bolo
nejakým druhom výnimky chránených 486 Židov, čo je absolútne
číslo vrátane chránených rodinných
príslušníkov, ktorí nepodliehali
vysťahovaniu. Z celkového počtu
výnimkou v Trnave disponovalo: 75
Židov – konvertitov, pokrstených do
14. 3. 1939 podľa zákona č. 68/1942
Sl. z. § 2 ods.1 písm. a), 42 Židov
v zmiešaných manželstvách podľa
zákona č. 68/1942 Sl. z. § 2 ods.1
písm. b), 315 Židov, vrátane rodinných príslušníkov, získalo výnimku
v súlade so zákonom č. 68/1942 Sl.
z. § 2 ods. 2 (ministerské výnimky,
prezidentské výnimky, lekári, lekárnici, zverolekári, inžinieri a pod.),
54 Židov – rodinných príslušníkov

Rudolf Höß, od roku 1940 do novembra
1943 veliteľ časti najväčšieho koncentračného tábora v Osvienčime: „Za pol hodiny sme
mohli odpraviť 2 000 ľudí, ale ich spaľovanie trvalo strašne dlho. Zabíjanie bolo ľahké...“ Foto: Polska Agencja Prasowa (PAP)

konvertitov malo výnimku podľa
zákona č. 68/1942 Sl. z. § 2 ods. 3.7
Veľký záujem mali Židia o získanie prezidentskej výnimky podľa §
255 nariadenia č. 198/1941 Sl. z.,
o ktorom sa už toľko a z rôznych
aspektov popísalo. Na jednej strane
sa objavujú úvahy o veľkorysosti
prezidenta J. Tisu, na druhej strane
sú realistické pohľady, pre ktoré
možno nie je ani dôležité, koľko výnimiek prezident udelil, ale skôr to,
prečo ich prezident udeľoval, teda
pred kým a pred čím mali výnimky
obyvateľov štátu vlastne chrániť.8
Isté však je, že väčšina žiadostí
o prezidentskú výnimku zostala
zamietnutá. V písomnostiach trnavského archívu sa takýchto zamietnutých žiadostí nachádza 96.9 Na-

Jozef Tiso: „Vraj, či je to kresťanské, čo
sa robí so Židmi. Je to ľudské? Nie je to
rabovka? Ja sa pýtam, je to kresťanské,
keď sa národ chce zbaviť svojho večného
nepriateľa? ... Že Slovákovi židovský živel
ohrozoval život, o tom nikoho netreba
presviedčať. Bolo by to vyzeralo ešte horšie, keby sme sa neboli od nich očistili.
A urobili sme tak podľa príkazu Božieho:
Slovák, zhoď, zbav sa svojho škodcu.“
Obr.: V. Hochštetský, zdroj: webumenia.sk

priek prebiehajúcim deportáciám,
zrejme v posudzovaní žiadostí nemala prezidentská kancelária príliš
naponáhlo, takže sa mohlo stať,
že žiadateľa stihli deportovať bez
toho, aby sa dozvedel výsledok.10
Prezident udelil trnavským Židom
celkovo 44 výnimiek, z toho 6 čiastočných, pričom spolu chránili 86
Židov.11 Všetci, ktorí v Trnave získali prezidentskú výnimku, boli konvertiti, a k tomu aj rímsko-katolíci.
Samozrejme, že všetci za prezidentskú výnimku zaplatili, čo bola
nakoniec jedna z podmienok – bez

7 SNA, fond MV, č. k. 251, 9961/1942, Výnimky.
8 Viac pozri KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava: Archa 1991, s. 126-127. KAMENEC, Ivan. Tragédia politika, kňaza a človeka. (Dr. Jozef Tiso 1897-1947). Bratislava: Archa, 1998.
9 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 149, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 164, 165, 166, 167, spisy s rôznymi signatúrami a charakteristikami.
10 Príkladom je prípad R. Weissovej, keď v decembri 1942 prezidentská kancelária od OÚ v Trnave potrebovala správu o žiadateľke, bola jej žiadosť už neaktuálna, pretože R. Weissovú 25.9.1942 odtransportovali do Žiliny a odtiaľ za hranice Slovenska. MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 158, Prez. D1-1259/1942, Weissová Regina – oslobodenie dľa § 255 – šetrenie. Podobne
negatívny výsledok nemohol OÚ v Trnave oznámiť ani Ž. Orovánovi, lebo v tom čase (6.11.1942) bol už v tábore. MV, ŠAB,
PT, fond OÚT, č. k. 157, Prez. D1-1099/1942, Orován Zigmund – žiadosť o vyňatie spod vysťahovania. Rovnako aj v prípade
Ž. Eislera, ktorý bol v židovskom tábore na neznámom mieste. MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 153, Prez. D1-465/1942, Eisler
Zigmund – oslobodenie dľa § 255.
11 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 149, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 164, 165, 166, 167, spisy s rôznymi signatúrami a charakteristikami.
SNA, fond MV, č. k. 584, 406674 – 4, Zoznam Židov, ktorí obdržali výnimku p. prezidenta republiky. SNA, fond MV, č. k. 251, 9961/
1942. MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 166, Prez, D1-403/1943, Zoznam osôb, ktoré obdržali oslobodenie podľa § 255.

10

Novinky z radnice

história
zaplatenia OÚ v Trnave potvrdenie
nevydal. Poplatok sa pohyboval
v rozmedzí 500 – 5 000 Ks.
Aj v Trnave sa objavili medzi prezidentskými výnimkami niektoré
kuriózne prípady: Š. Schultz bol
hlavným jednateľom Spolku sv.
Vojtecha; J. Dosedalu, ktorý bol
členom Katolíckeho spolku Mariánskej kongregácie, ako nemajetného podporovali jezuiti a dokonca „aj niektorý zo slovenských
biskupov“, J. Gross bol členom
Matice slovenskej a členom HSĽS,
E. Blažek bol rovnako členom
HSĽS a v októbri až decembri 1938
dokonca okrskovým veliteľom HG
a v okolitých obciach pomáhal
zakladať HG, J. Sitta (Sitár) patril
k členom HSĽS, Mariánskej kongregácie mužov a Spolku sv. Vojtecha, J. Jaura sa hrdil tiež dobrou
povesťou ako člen HSĽS a Spolku
vojnových vyslúžilcov a aj J. Forisch bol členom HSĽS a predsedom
Zväzu slovenských obchodníkov
a remeselníkov v Trnave. Ďalšia
prezidentská výnimkárka Mária
Körpnerová v žiadosti uviedla, že
„sa slovenskému verejnému životu
prispôsobila a tenže, ešte i v minulosti aj hmotne podporovala...
je dopisovateľkou národných
a katolíckych časopisov, menovite
Kultúry, vychádzajúcej v Trnave...
aj hmotne podporuje rodoľubé
inštitúcie napr. saleziánov v Trnave.“ Aj žandárska stanica v Trnave
o nej písala, že je „zakladateľkou
a členkou Spolku sv. Vojtecha,
členkou Matice slovenskej, Živeny,
Jednoty katolíckych žien v Trnave, je literárne činná v Spolku sv.
Vojtecha, prispievala roky do časopisov: Kultúra, Pútnik, Plameň,
napísala akceptovaný román pre
mládež, prekladá z cudzích jazykov... uverejňuje novely a besednice v Slovákovi, Slovenskej politike,
Slovenských krídlach, Novej žene,
napísala divadelnú hru Život a súd,
ktorej premiéra bola 6. 6. 1940
v Trenčíne v Slovenskom ľudovom

S najväčšou pravdepodobnosťou je na
tejto fotografii otec Lea Wintera Adolf,
ktorý zomrel v koncentračnom tábore.

Leo Winter sa narodil v roku 1899 v Liptovskom Svätom Petri Adolfovi a Hermíne.
Pred druhou svetovou vojnou žil v Trnave.

Aranka a Adolf Winterovci. Obaja zomreli
v koncentračnom tábore Birkenau. Nevieme
presne určiť ich príbuzenský vzťah k Erike
Winter-Dohan.

divadle Františka Devinského, rozhlasovú hru Srdce pracuje, ktorá
bude vysielaná v lete... je dobročinná a srdečná, darovala saleziánskemu kláštoru 1 000 Ks a materiálne dary najchudobnejším. V roku
1933 sa zúčastnila s tunajšou
jednotou Orla na Pribinových oslavách v Nitre. Má dobrú povesť, je
mravne a politicky zachovalá, žije
kresťanským spôsobom života, je
dobrou Slovenkou a vlastenkou.“12
Aj tieto prípady sú dokladom
toho, akých ľudí uprednostňoval

prezident pri udeľovaní výnimiek.
Inak povedané, bežný religiózny
nemajetný Žid nemal zrejme veľkú
šancu výnimku získať. Ak sa vôbec
k informácii o možnosti podania
žiadosti o výnimku dostal.
Ministerstvo vnútra vystavovalo výnimkárom žlté legitimácie
(podľa farby papiera, na ktorom
boli vytlačené), ktoré chránili aj
pokrstených Židov. V Trnave poskytli ochranu 66 Židom – konvertitom (9 si legitimáciu neprevzalo
z dôvodu pobytu v zahraničí)

12 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 126, Prez. 1334/1940, Körpnerová Mária, Trnava a preverenie. Tieto informácie sú zo žiadosti
M. Körpnerovej, ktorá o výnimku spod definície Žida požiadala ešte v roku 1940, čo preverovala aj žandárska stanica v Trnave. Dohra tohto prípadu v roku 1940 nie je známa. M. Körpnerová figuruje na zozname prezidentských výnimkárov z roku
1942, vyňatie spod § 1 nariadenia č. 198/1941 Sl. z., výnimka č. 12679/1942. MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 166, Prez. D1-403/
1943, Zoznam osôb, ktoré obdržali oslobodenie podľa § 255.
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Kameraman sovietskeho vojenského filmového štábu Alexander Voroncov, autor
fotografie detí: Našim očiam sa naskytol
desivý obraz: Ohromné množstvo barákov...
V mnohých ležali na pričniach ľudia. Boli to
kostry s neprítomným pohľadom, oblečené
do ľudskej kože. Samozrejme , že sme s nimi
hovorili (...) ľudia, ktorí prežili, nemali vôbec
silu a bolo pre nich vyčerpávajúce povedať
čokoľvek o svojom pobyte v tábore...

a 48 Židom žijúcim v zmiešaných
manželstvách, pričom ani samotné
ministerstvo vnútra nevylúčilo, že
jedna osoba môže byť držiteľom aj
oboch legitimácií.13 Zoznam legitimácií pre Židov zo zmiešaných
manželstiev sa nezachoval, takže
prienik oboch množín je nejasný.
Po schválení ústavného zákona
o vysťahovaní Židov jednotlivé
rezorty vydávali biele legitimácie,
ktoré chránili aj rodinných príslušníkov osôb, ktoré ich dostali. Ministerstvo hospodárstva vydalo pre
trnavských Židov celkovo 111 takýchto výnimiek (spolu s rodinnými príslušníkmi chránili 244 ľudí),
17 z nich ministerstvo v auguste
1942 zrušilo. V troch prípadoch
bolo zrušenie výnimky sprevádzané poznámkou „zrušené, lebo bol
odtransportovaný“, čo by jasne
nasvedčovalo, že výnimka nemala
celkom záväzný charakter a neznamenala pre vlastníka prechod do
zóny bezpečia, naopak, mohla byť

Gabriel Neumann (štvrtý sprava), Bracha Katz (predtým Berta Weinhaber, druhá sprava),
Tomy Shacham (predtým Schwarz, prvý zľava), Erika Dohan (rodená Winter, štvrtá zľava),
Shmuel Schelach (predtým Robert Schlesinger, tretí sprava) a Marta Wise (rodená Weiss, siedma vľavo). Ôsma vľavo je Eva Slonim (rodená Weiss) Foto: Alexander Voroncov. Zdroj: https:
//www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/through-the-lens/auschwitz-child-survivors.asp

Deti na fotografii, ktoré prežili koncentračný tábor, sa znova stretli v roku 2015. Zdroj: The
Star, https://www.thestar.com/news/gta/2015/01/27/70-years-later-former-prisoners-return-to-auschwitz.html

svojvoľne ignorovaná a jej majiteľ
deportovaný.14 To potvrdzovala aj
informácia okresného náčelníka, že
do transportov boli v Trnave zaradení vďaka svojvôli organizátorov
aj Židia s platnými výnimkami.15
Výnimkárov ministerstva dopravy
a verejných prác bolo pôvodne 22
(ochrana spolu pre 48 ľudí), 13. 8.

1942 však ministerstvo 12 výnimiek
zrušilo.16
Ministerstvo školstva a národnej
osvety považovalo za potrebné
ponechať na Slovensku niektorých funkcionárov židovských
náboženských obcí, a to hlavne
na miestach, kde je väčšia koncentrácia Židov, aby bolo možné vyko-

13 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 160, Prez. D1-13-43, Pokrstení Židia – žlté legitimácie.
14 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 154, Prez. D1-649-906/1942, Židia – rozhodnutie min. hospodárstva o potrebe ponechať
v hospodárskom živote.
15 SNA, fond MV, č. k. 229, 1210/1942, Sústreďovanie a preprava Židov k odvodu politického okresu Trnava.
16 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 154, Prez. D1-674/1942, Ministerstvo dopravy a verejných prác – rozhodnutie o ponechaní Židov.
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Časť zoznamu trnavských židov, ktorí zahynuli v koncenračnom tábore.

návať náboženské úkony a obrady.
V Trnave výnimku dostali 10 Židia
(chránených bolo spolu 23 Židov).
Boli to učitelia oboch židovských
ľudových škôl (E. Katzburgová,
M. Mehlová, J. Mechurová, A.
Pollák), riaditelia oboch ľudových
škôl (E. Grünwald a J. Herlinger),
funkcionári spolku Chevra Kadiša (Ž. Spitz, V. Adler a A. Halle)
a predseda náboženskej autonómnej ortodoxnej obce (I. Abeles).
V auguste 1942 ministerstvo dve
z výnimiek zrušilo.17 Výnimku ministerstva financií získali 5 bankoví
úradníci, s rodinnými príslušníkmi
spolu 7 ľudí. Posledná v zozname,
R. Polláková, získala výnimku ako
„matka manželky Dr. E. Böhma,
zamestnaného na ministerstve
financií, uznaného za dôležitého
vo verejnom živote.“18

Medzi archívnymi písomnosťami
sa zachovalo aj niekoľko zoznamov Židov s pracovným povolením
udeleným v roku 1942 ministerstvom vnútra (zmocnené na to
bolo vyhláškou ÚHÚ č. 492/1941
Úr. n.). Prezídium ministerstva
vnútra v júni 1942 nariadilo prísnu
revíziu pracovných povolení Židov,
výsledkom ktorej bol zoznam evidujúci v Trnave 84 Židov s pracovným povolením ministerstva vnútra
(obchodníci, lekárnici, úradníci,
poľnohospodári, úradníci, ale aj
inštalatér, mäsiar, zubný technik
a zámočník).19 Medzi písomnosťami ministerstva vnútra je podobný
zoznam, žiaľ bez dátumu, na ktorom figuruje 102 Židov s pracovným povolením ministerstva.20.
Špeciálnu kategóriu, ktorú nemali
v roku 1942 úrady deportovať, tvo-

Pravdepodobne detská fotografia Gaby
Neumanna z čias pred deportáciou, jedného
z detí na fotografii A. Voroncova. Aj on bol
na ich stretnutí v roku 2015.

rili lekári: H. Lenárt, I. Márton, O.
Winter, E. Klauber a J. Feldmann
(spolu s rodinnými príslušníkmi

17 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 154, Prez. D1-610/1942, Mechurová a spol. – židovskí učitelia ponechaní na Slovensku.
18 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 153, Prez. D1-587/1942, Židia – ponechaní v hospodárskom živote.
19 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 159, Prez. bez sign., Pracovné povolenia Židov.
20 SNA, fond MV, č. k. 271, fascikel 11, Pracovné povolenia Źidov – Trnava.
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sa pod ochranou legitimácií ocitlo
10 ľudí) a lekárnici: A. Manberg,
V. Roth, E. Rosenberg, A. Ungár,
T. Politzer, R. Baldingerová a M.
Goldstücker. Výnimka sa aj v tomto prípade vzťahovala aj na manželov, rodičov, svokrovcov a deti.21
Na jar 1943 proti výnimkárom začala akési ťaženie HSĽS s cieľom
o minimalizáciu výnimiek, teda
rušenie výnimiek nežiaducim Židom v meste. Miestna organizácia
HSĽS v Trnave 13. 5. 1943 navrhla
zrušiť výnimky až 275 trnavským
Židom, pretože sú „hospodársky
nespoľahliví a nepotrební“. Zvyšok
Židov, „ktorý v Trnave zostáva,
hoc sú i hospodársky činní, považujeme i týchto v hospodárskom
živote za nepotrebných, pretože
našich obchodníkov kazia, resp.
škodia a zapríčiňuje sa škoda
tým obchodníkom, ktorí Židov
nezamestnávajú“. Ako dôvody na
rušenie výnimky návrh uviedol:
„nepotrebný“, „nebezpečný boľševik“, „nebezpečný“, „maďarón“,
„komunista“, „nebezpečná čechofilka“, „politizuje“, „syn je protištátny propagátor“, „bývalý slobodomurár“, „darebák“, „lajdák“,
„organizuje Židov a pod.22
Slovensko-nemecké rokovania
v novembri 1942 ukázali, že deportácie bude možné obnoviť na
jar 1943. Rok 1943 je však možné
považovať za relatívne pokojný.
Hoci hrozba obnovy deportácií
visela neustále vo vzduchu, predsa zostala len nerealizovanou
hrozbou. Tento relatívny pokoj
narušil až príchod nemeckých

okupačných jednotiek v lete 1944.
Mali potlačiť SNP, ale aj zavŕšiť
„riešenie židovskej otázky“ obnovením deportácií Židov zo Slovenska. Deportácie sa v roku 1944
odohrávali v nemeckej réžii, ktorá
naplánovala plošnú deportáciu
bez ohľadu na hospodársku dôležitosť či výnimky.23 Výnimky, ktoré
Židov chránili v roku 1942, zrazu
neplatili. Od konca septembra
1944 zo Serede, v ktorej začalo
opäť fungovať koncentračné stredisko, zasa vychádzali deportačné
transporty, tentoraz pod dozorom
nemeckých okupačných orgánov,
ktorým aj teraz asistovali členovia
HG. Slovenské orgány napriek
tomu, že rátali pôvodne s inou
alternatívou „riešenia židovskej
otázky“ ako s deportáciami, teda
uvažovali predovšetkým o koncentrácii Židov do pracovných táborov na území Slovenska, ochotne
a hromadne odoberali Židom
všetky druhy dovtedy platných
výnimiek. Židovské záležitosti prešli zo 14. oddelenia ministerstva
vnútra do kompetencie bezpečnostného odboru ministerstva národnej obrany, na čele ktorého stál
O. Kubala. Na jeho príkaz vydávali
župné, okresné a notárske úrady
vyhlášky o povinnej registrácii
a koncentrácii Židov. Deportácie
mal usmerňovať nemecký expert
na riešenie židovskej otázky A.
Brunner.24 Zo Slovenska odišlo
spolu 13 transportov a vyvezených
bolo asi 13 500 ľudí, pričom viac
ako 10 tisíc z nich zahynulo. Väčšinu z nich deportovali do Osvien-

čimu, cieľovou stanicou ostatných
boli Sachsenhausen, Buchenwald,
Ravensbrück, Bergen-Belsen či
Terezín.25
Aj tentoraz sa pozornosť kompetentných koncentrovala hlavne
na majetok deportovaných Židov,
takže zo zachovanej korešpondencie vyplynulo, že OÚ v Trnave
„nedeportoval Židov a o veci
nemá žiadnej úradnej vedomosti“, ale zároveň informoval, že
o deportácii Židov by mohlo mať
potrebné informácie Veliteľstvo
Pohotovostného oddielu HG v Trnave, ktoré pri nich asistovalo.
Popísať deportácie Židov z Trnavy
roku 1944 je pre absenciu dokumentov inak takmer nemožné.
Chýbajúce dokumenty však môžu
aspoň čiastočne nahradiť spomienky a príbehy jednotlivcov.
Keď sa 17-ročná Hedy Engelová
so svojou mamou pokúsila v lete
1944 o návrat z Maďarska, kam
ušli v roku 1942, späť na Slovensko, takmer okamžite ich zaistili
a deportovali do Osvienčimu.
Po príchode do tábora prešli selekciou a dostali sa do tábora C.
V októbri 1944 Hedy vybrali do
transportu do tábora nútených
prác v Altenbergu. Hedy vtedy
poprosila blokovú, s ktorou sa
spriatelila, aby do zoznamu zapísala aj jej matku. Obe sa tak
ocitli v zbrojárskej továrni, kde
pracovali 12 hodín denne až do
apríla 1945. Ako sa blížili Spojenci, osadenstvo továrne poslali na
pochod smrti bez akéhokoľvek
jedla. V noci 12. 4. 1945 prišli

21 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 155, Prez. D1-792/1942, Židia lekári – rozhodnutia o ponechaní a legitimácie. MV, ŠAB, PT,
fond OÚT, č. k. 153, Prez. D1-450/1942, Židovské legitimácie. MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 154, Prez. D1-659/1942, Min.
vnútra – rozhodnutia o vyňatí Židov spod vysťahovania. MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 155, Prez. D1-707/1942, Lekárnici Židia – ponechanie v službe min. vnútra. MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 162, Prez. D1-101/1943, Lekárnici Židia, ponechanie
v službe, dávky.
22 SNA, fond MV, č. k. 417, 1593/1943. Trnava.
23 K deportáciám v roku 1944 pozri KAMENEC, ref. 13. STANISLAV, Ján – MIČEV, Stanislav. Protižidovské represálie na Slovensku od septembra 1944 do apríla 1945. In TÓTH, Dezider (ed.). Tragédia slovenských Židov. Banská Bystrica: Datei, 1992,
s. 195-233. NIŽŇANSKÝ, Eduard – JAMES-JAMRICHOVÁ, Andrea. Deportácie Židov zo Slovenska v rokoch 1944/45 – niekoľko dokumentov. In Studia historica Nitriensia, č. 8, 2000, s. 299-310. HRADSKÁ, Katarína. Deportácie slovenských Židov v rokoch 1944-45 so zreteľom na transporty do Terezína. In Historický časopis, roč. 45, 1997, č. 3, s. 455-471. MIČEV, Stanislav.
Druhá vlna deportácií rasovo prenasledovaných občanov Slovenska september až apríl 1945. In BÜCHLER, Robert – FATRANOVÁ, Gila – MIČEV, Stanislav. Slovenskí Židia. Fragmenty z dejín židovstva na Slovensku.. Banská Bystrica: Múzeum SNP,
1991, s. 53-57.
24 KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava: Archa 1991., s. 267-268.
25 KAMENEC, ref. 24, s. 271. FATRANOVÁ, Gila. Boj o prežitie. Bratislava: Judaica Slovaca, 2007, s. 325.
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k Waldenbergu, kde ich oslobodili Američania.26 S deportáciami
v roku 1944 je spätý dojímavý
a takmer neuveriteľný príbeh detí
z fotografie.27 Príbeh fotografie
odhalil osudy vtedy 13-ročnej
Eriky Winterovej (dnes Dohan)
z Trnavy.28
V roku 1942 chránila Winterovcov
pred deportáciami biela legitimácia „hospodársky dôležitého
Žida“, ktorú získal L. Winter ako
účtovník vo firme Zemko. O dva
roky neskôr, keď žiadne výnimky
neplatili, musela sa rodina skrývať. Nakoniec ich však odhalili
a odtransportovali do koncentračného strediska v Seredi. Otca deportovali zvlášť. Vojnu neprežil.
Eriku s mamou, bratom a tetou 3.
11. 1944 deportovali do Osvienčimu - Birkenau. „Išli sme pod
sprchy. Dostalo sa mi do uší, že
tam pôjde plyn, no nikomu som
to nepovedala. Prišla však voda.“
K známym trnavským rodákom
patrí Martin Gregor (Guttman).
Práve v čase, keď ako Žid nesmel
už hrať divadlo, stretol svoju
budúcu manželku Magdu, ktorú zasa ako Židovku prepustili
z baletného súboru Slovenského
národného divadla. Vzali sa v roku 1942 a nasledujúce obdobie

prežili vďaka pomoci svojich
priateľov. Martin Gregor si tajne
privyrábal prekladmi pre rozhlas
a hoci bol viackrát zatknutý, vďaka svojej popularite a neústupčivosti manželky ho napokon
vždy prepustili. V septembri 1944
sa však v Bratislave uskutočnila
dovtedy najväčšia policajná razia,
v rámci ktorej zaistili asi 1 100
Židov, medzi nimi aj M. Gregora s manželkou, a všetkých bez
výnimky deportovali do koncentračných táborov. Keď spojenecké
vojská oslobodili koncom apríla
1945 Mauthausen, Gregorovci
s obrovským prekvapením zistili,
že posledné týždne vojny trávili
v Mauthausene obaja. Mama M.
Gregora sa z koncentračného
tábora nevrátila, starší brat emigroval, mladší zasa padol ako
partizán v Juhoslávii. Iný nie je
ani príbeh Paula Drexlera, ktorý
dnes žije v Austrálii. V roku 1942
získal jeho otec ako významný
poľnohospodár, pestovateľ a dodávateľ pšenice výnimku. Keď
v roku 1944 prestali akékoľvek
výnimky platiť, najprv sa skrývali.
V novembri 1944 ich však vyčerpaných a unavených chytili a rozdelili. Otca deportovali do tábora
nútených prác v Nemecku, Paula

s mamou zas do Terezína. V máji
1945, keď Terezín oslobodili, vrátili sa domov, do Špačiniec, do
svojho domu, ale ako jediní Židia,
čo prežili, sa tam necítili bezpečne, pretože mali pocit, že ľudia
ich návrat nevítali. Preto lacno
predali dom a presťahovali sa do
Trnavy. Otec sa už nevrátil, stratili
väčšinu svojich príbuzných - tety,
strýkov či bratrancov. Staré časy
im pripomínalo iba zopár fotografií, ktoré zachránila ich suseda
z odpadkov. Keď zbadala v odpadkoch fotografie so známymi
tvárami, vybrala ich a schovala.
Podľa pamätnej tabule s menným
zoznamom martýrov, umiestnenej
na židovskom cintoríne v Trnave,
vojnu a holokaust neprežilo 2 811
trnavských Židov. Všeobecne sa
konštatuje, že vojnu prežilo asi
15 % komunity. Je to naozaj iba
veľmi približné číslo, ktoré sa
bude upresňovať iba veľmi ťažko. Ak vezmeme do úvahy súpis
Židov z februára 1942, tak vojnu
mohlo prežiť asi 400 Židov z Trnavy. Koľko sa ich však po vojne
vrátilo skutočne späť do Trnavy,
zostáva len v rovine otázky. 

(pokračovanie nabudúce)

26 Hedy (Hedviga) Engel, dnes Hirsch (1927), ktorá svoje spomienky a svoj príbeh prerozprávala Jad Vašem, sa narodila a žila
v Trnave. Jej otec Móric (Mojžiš) Engel (1893) bol obchodníkom s obuvou a šatstvom. Vykonávania živnosti sa však v októbri
1939 vzdal. Mama Berta (1901) bola domáca. Okrem toho mala Hedy sestru o dva roky staršiu Emmu (1925), Hedy o nej píše
ako o Edit, hoci v sčítacích hárkoch figuruje ako Emma. http://www.youtube.com/watch?v=p2xp5Ceh79o (4.11.2009). Hedy,
jej mama a sestra vojnu prežili. V roku 1949 Hedy s mamou emigrovali do Izraela – do Jeruzalema, kde žije dodnes. Vydala
sa. Má 4 deti a niekoľko vnúčat. http://www1.yadvashem.org/about_yad/magazine/magazine_41/data_41/Torchlighters.html
(4.11.2009)
27 Keď 27.1.1945 Červená armáda oslobodila Osvienčim našla tam aj niekoľko detí, ktoré na svojich fotografiách zvečnil sovietsky vojnový kameraman Alexander Voroncov. Až nedávno sa vychádzajúc z nich zrodil film Deti z fotografie. Na Voroncovovej fotke je trinásť detí. Hoci sa pôvodne predpokladalo, že sú to poľské deti (tak fotografiu evidovali aj v Jad Vašem), sedem
z nich je práve zo Slovenska - Gabi Neumann, Marta Weiss, Bracha Katz, Tomy Shacham a Erika Dohan. Šieste „dieťa z fotografie“ je už zosnulý Shmuel Schelach. Siedma identifikovaná je Eva Weiss, sestra Marty, ktorá žije v Austrálii. Deti z fotografie o sebe nevedeli nič takmer päťdesiat rokov. Všetkých sedem detí deportovali spolu s rodičmi z koncentračného tábora
v Seredi v novembri 1944. Iniciátorom projektu je Gabi Neumann, jedno z odfotografovaných detí. Keď prvýkrát snímku uvidel
v roku 1974 v izraelských novinách, okamžite sa na fotke spoznal podľa čiapky. http://www.tyzden.sk/casopis/2009/29/detiz%C2%A0fotografie.html (4.11.2009)
28 Erika sa narodila v roku 1931 v Trnave. Otec Leo Winter (1899) mal od roku 1930 do roku 1940 v prenájme trnavské kino
Rádio, prvé zvukové kino na Slovensku. Do roku 1930 vlastnil požičovňu filmov. Mama Iboľa (1906) predávala v pokladni
lístky. Erika mala mladšieho brata Otta (1934). „Otecko viedol kino Rádio, matka pracovala v pokladni. Boli sme dobre situovaná meštianska rodina, mali sme vilu na Špíglzáli. Všetko sa zmenilo v roku 1941, keď prišiel nejaký gardista s tým, že chce
náš dom. Museli sme sa do dvoch týždňov vysťahovať.“ Licenciu na vedenie kina zobrali otcovi v roku 1940. Potom žili hlavne
z úspor a z toho, že otec postupne rozpredával svoju zbierku známok. Keďže L. Winter vyštudoval obchodnú akadémiu vo
Viedni, našiel si nakoniec zamestnanie ako účtovník vo firme Zemko, vďaka čomu získal bielu legitimáciu „hospodársky dôležitý Žid“. Tá chránila celú rodinu pred deportáciami až do vypuknutia SNP. http://www.tyzden.sk/casopis/2009/29/deti-z%C2%A0fotografie.html (4.11.2009)
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Skrytý klenot priemyselnej architektúry

Bývanie pri Coburgových závodoch – obytné kolónie postavené od počiatku
závodu do oslobodenia po 2. svetovej vojne
Pokračovanie z čísla 6
Priemyselné dedičstvo netvoria len
továrne a objekty zabezpečujúce
ich technickú zložku. Základnou
silou, bez ktorej by žiadna továreň nemohla fungovať, sú jej
zamestnanci, ktorých základnou
potrebou bolo odjakživa bývanie.
Väčšina väčších závodov budovala
svoje vlastné zamestnanecké kolónie v blízkosti výrobného areálu.
Takáto kolónia vznikla aj v rámci
Coburgových závodov a jej genéza
má podobne košatú históriu ako
samotné závody. Čo to o jednotlivých domoch sme spomenuli aj
v predošlých častiach tohto seriálu,
no v tejto časti to rozšírime o viac
detailov a sústredíme sa na obytné
domy od počiatkov závodu až po
koniec 2. svetovej vojny.
Najstaršia časť obytnej kolónie
Coburgových závodov
Najstaršiu časť kolónie Coburgových závodov sme spomínali
už v prvej časti tohto seriálu1. Tri
obytné domy dlhé 62 m a široké
10,8 m v apríli roku 1918 projektovala trnavská pobočka firmy Pittel
a Brausewetter2, ktorá v našom
meste vznikla práve kvôli výstavbe Coburgových závodov3. Domy
pre zamestnancov boli situované
východne od závodu a boli orientované rovnobežne s dnešnou Coburgovou ulicou a radené v radoch
za sebou.
Ich architektonické stvárnenie zodpovedalo dobe svojho vzniku, dekorované boli len veľmi decentne.
Zastrešené boli klasickou sedlovou
strechou, pričom strecha na oboch
koncoch bola mierne zvýšená
a otočená kolmo voči pôvodnej osi.

Časť posledného zachovaného obytného domu najstaršej časti Coburgových závodov

Pohľad na obytný dom najstaršej časti kolónie Coburgových závodov z roku 1918 (zdroj:
Štátny archív v Trnave, MÚ Trnava – techn. odbor Coburgove závody Trnava, Spisy a plány
týkajúce sa výstavby Coburgových závodov v Trnave)

V týchto častiach bola línia fasády
aj mierne predsadená. Podobne
bol zvýraznený aj stred objektu
– podľa projektovej dokumentácie
bol zvýraznený rozdielom v omietke a na úrovni strechy prešla fasáda do vikieru s malým kruhovým
otvorom. Na krajných častiach
sa ešte objavuje jemný zuborez,

oddeľujúci prízemie od prvého
poschodia.
Domy boli dvojpodlažné a podpivničené. Každý mal 6 vchodov,
v každom vchode boli 4 byty. Na
každom poschodí boli prístupné
dva jednoizbové byty pozostávajúce z kuchyne a izby. Toalety boli na
chodbe4. V každej bytovke sa na-

1BEŇÁK. M.: Skrytý klenot priemyselnej architektúry – najstaršia časť Coburgových závodov, In: Novinky z radnice, č. 7/8
august 2019, Trnava 2019, ISSN 1339-8989
2Štátny archív v Trnave, MÚ Trnava - techn. odbor Coburgove závody Trnava, Spisy a plány týkajúce sa výstavby Coburgových
závodov v Trnave.
3Hallon, Ľ,: Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska – priekopník betónového staviteľstva z Bratislavy, Historický
ústav SAV, Bratislava, 2014, ISBN: 978-80-971540-5-9
4Štátny archív v Trnave, MÚ Trnava - techn. odbor Coburgove závody Trnava, Spisy a plány týkajúce sa výstavby Coburgových
závodov v Trnave.
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chádzalo dokopy 24 bytov, v celom
bloku ich teda bolo 72. Z týchto
troch bytoviek dnes však stojí už
len jedna.
Otázne roky výstavby najstarších domov kolónie
Dobu vzniku projektu tejto časti
kolónie Coburgových závodov
vieme určiť presne podľa výkresovej dokumentácie5, no obdobie
výstavby je mierne otázne. Fotografia zobrazujúca výstavbu týchto
objektov je datovaná do roku 19216
a zároveň v uznesení č. 260 zo 6.
8. 1920 v zápisnici zasadnutí mestskej rady sa píše o predložení žiadosti na výstavbu bytovej kolónie
– „dvoch blokov so štyrmi jednoposchodovými domami“7. S najväčšou pravdepodobnosťou však ide
o žiadosť na povolenie novšej časti
kolónie projektovanú viedenskými
architektmi Theissom a Jakschom,
ktorú budeme spomínať ďalej. Mätúce je však datovanie spomínanej
fotografie, lebo mladšie situačné
výkresy zobrazujúce plánovaný
priebeh výstavby z apríla roku
19208 zobrazujú predmetné tri bytovky ako už jestvujúce. Ak by teda
datovanie fotografie bolo správne,
s výstavbou by sa omeškali o tri
roky od vzniku dokumentácie od
Pittla a Brausewettra ešte z roku
1918 a tieto „staršie“ objekty by
vznikali zhruba súbežne s mladšími, projektovanými neskôr.

Situačný výkres z roku 1920 od viedenských architektov Siegfrieda Theissa a Hansa Jakscha
(zdroj: Štátny archív v Trnave, MÚ Trnava - techn. odbor Coburgove závody Trnava, Spisy
a plány týkajúce sa výstavby Coburgových závodov v Trnave)

Pohľady na „Účko“ - obytný blok z roku 1920 od viedenských architektov Siegfrieda Theissa
a Hansa Jakscha (zdroj: Štátny archív v Trnave, MÚ Trnava – techn. odbor Coburgove závody
Trnava, Spisy a plány týkajúce sa výstavby Coburgových závodov v Trnave)

Časť kolónie z 2. etapy výstavby
závodov – viedenský architekti
Theiss a Jaksch
Nechajme však datovanie tak,
vráťme sa k spomínanému situač5 tamže
6Fotografia zo zbierky Jozefa Benku,
uverejnená v článku - Jurčová Simona:
O čom rokoval magistrát za prvej ČSR?
In: Novinky z radnice, č. 10, december
2017/ január 2018, Trnava 2017, ISSN
1339-8989
7Jurčová S.: O čom rokoval magistrát za
prvej ČSR? In: Novinky z radnice, č. 10,
december 2017/ január 2018, Trnava
2017, ISSN 1339-8989, str. 20
8Štátny archív v Trnave, MÚ Trnava
- techn. odbor Coburgove závody Trnava, Spisy a plány týkajúce sa výstavby
Coburgových závodov v Trnave.

Coburgova kolónia na pohľadnici z roku 1925 (zdroj: archív Jozefa Benku, web: https:
//www.facebook.com/373424799407391/photos/a.373448149405056/1292931404123388/
?type=3&theater )
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nému výkresu z apríla 1920 a jeho
prostredníctvom do obdobia začiatku 20. rokov. V druhej časti tohto
seriálu9 sme spomínali historické
okolnosti, ktorými sa po 1. svetovej vojne transformovala výroba
a začala vznikať nová časť areálu
– tzv. „Nový závod“. Jeho výrobným centrom bola práve budova
drôtovne, navrhnutá viedenskými
architektmi Siegfriedom Theissom a
Hansom Jakschom, považovaná za
jednu z prvých príkladov modernej
bezozdobnej architektúry na Slovensku10. Spomínaní architekti boli
autormi aj ďalších objektov, medzi
nimi aj o niečo mladšej časti obytnej kolónie, kde však použili oproti
modernej budove drôtovne o niečo
tradičnejší architektonický jazyk.
Južne od jestvujúcej kolónie bola navrhovaná budova pre obchod a sociálnu starostlivosť pre zamestnancov.
Nová časť kolónie bola situovaná
do viacerých blokov a umiestnená
východne od jestvujúcej. Projektovaná bola na „100 apartmánov“, ako
je uvedené na situačnom výkrese11.
Obytné bloky mali byť realizované
rôzne – prvé dve bytovky východne
mali byť orientované kolmo na Coburgovu ulicu. Ďalej mal byť blok
s bytovkami orientovanými do tvaru
U a smerom k Bratislavskej ceste
ďalšie 2 bytovky, orientované kolmo
na ulicu. Navyše – na rohu dnešnej
Coburgovej a Bratislavskej ulice bola
do akejsi hniezdovej zástavby orientovaná skupina menších domov, na
výkrese v nemčine označená ako
domy s „oficiálnym pobytom“.
V skutočnosti sa projekt zrealizoval
len čiastočne a mierne pozmenený.
Dve bytovky orientované kolmo
na Coburgovu ulicu sa postavili
9BEŇÁK. M.: Skrytý klenot priemyselnej architektúry – Viedenský architekti
Theiss a Jaksch a ich tvorba v Coburgových závodoch , In: Novinky z radnice
9, október 2019, Trnava 2019, ISSN
1339-8989
10 DULLA, M., MORAVČÍKOVÁ, H.:
Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava : Slovart, 2002. ISBN
8071456845
11Štátny archív v Trnave, MÚ Trnava
- techn. odbor Coburgove závody Trnava, Spisy a plány týkajúce sa výstavby
Coburgových závodov v Trnave.
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Budova riaditeľstva Coburgovej spoločnosti v Bratislave od architektov Siegfrieda Theissa
a Hansa Jakscha (2019)

Plastika nad vstupom do riaditeľstva Coburgovej spoločnosti v Bratislave od Alojza Rigeleho
(2019)

v rovnakej línii s už jestvujúcou
staršou časťou kolóniou. „Účko“ sa
posunulo západným smerom na
ich pozíciu a z posledného bloku
bytoviek orientovaných kolmo na
ulicu sa nakoniec zrealizovala len
jedna. Časť s menšími domami na
rohu dnešnej Coburgovej s Bratislavskou ulicou sa nezrealizovala
vôbec, no neskôr, v 40. rokoch po
oslobodení, tu pribudli ďalšie bytové domy.
Blok domov orientovaný kolmo
na ulicu
Domy, orientované kolmo na ulicu,
boli veľmi zaujímavo architektonicky stvárnené. Ich základ tvorila

podlhovastá dvojpodlažná časť
zastrešená s valbovou strechou.
Ich časti boli následne vysunuté
a prevýšené. Strechu týchto vysunutých častí tvorila sedlová strecha
s viacerými komínmi orientovaná
kolmo na nižšiu valbovú strechu.
Domy pôsobili ako z rozprávky.
Blok orientovaný do tvaru U
Okrem plánovanej pozície a časti domov sa projekt od Theissa
a Jakscha z roku 1920 zrealizoval
bez väčších zmien. Za pozornosť
stojí blok tvarovaný do tvaru „U“,
zachovaný dodnes. Tvoria ho 3
bytové domy – dva sú orientované kolmo na cestu, medzi nimi je
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ďalej situovaná bytovka, orientovaná
rovnobežne s ulicou. Pri samotných
bytovkách boli postavené ešte drobné stavby v ktorých sa nachádzala
spoločná práčovňa a žehliareň
– mangľovňa, pre každý vchod jeden
takýto objekt. Pri kratších bočných
bytovkách boli tieto stavby predsadené presne za hranicu bočnej fasády
bytovky, a to na vonkajšom obvode.
Medzi nimi boli bránky – vstupy do
dvora patriaceho bytovkám. Takýto poloverejný priestor prechádzal
v podstate celým obvodom tohto
súboru bytových domov, v ktorom
boli situované aj vstupy.
Malé prízemné stavby práčovne
a mangľovne boli umiestnené aj pri
dlhšej bytovke. Tu tvorili prístavby
k južnej – dlhšej a vonkajšej fasáde, a to na oboch stranách, pričom
s jednou stranou držali líniu bočných
fasád a s druhou lícovali s líniou
kratších bočných bytoviek. Medzi
nimi a týmito účelovými stavbami
opäť vznikol priestor s bránkou – oddeľujúci privátnejšiu zónu patriacu
bytovkám od dnešnej Coburgovej
ulice12. Vo vnútri „Účka“ bol voľný
priestor, podľa situačného výkresu13
sa tu uvažovalo o parkovej úprave.
Dispozičné riešenie bytoviek
a vybavenosť
Oproti staršej časti boli byty tohto
súboru v o niečo vyššom štandarde.
Dve totožné bočné krídla, umiestnené na stranách „Účka“ mali len
po jednom vchode, do bytovky sa
vstupovalo z medzipodesty. Bytovky
sú dvojpodlažné a podpivničené.
Na každom poschodí sa nachádzajú 3 dvojizbové byty. Vstupovalo
sa priamo do kuchyne, ktoré mali
drobné špajzky. Z kuchyne sa šlo
do menšej miestnosti a až z nej
do izby. Stredný byt bol o niečo
iný – z kuchyne sa vstupovalo do
dvoch protiľahlých izieb. Toalety sa
nenachádzali priamo v bytoch, boli
12Tamže
13Tamže
14Tamže
15Tamže
16Haberlandová Katarína: Jozef Marek
v prúde Moderny, In: Dulla Matúš a kolektív: Zapomenutá generace – Čeští
architekti na Slovensku, ČVUT, Praha
2019, ISBN 978-80-06600-3

Obytná budova zo začiatku 40. rokov 20. storočia (2017)

Kultúrny dom, ktorého autorom je firma Pittel a Brausewetter, postavený začiatkom 40. rokov
(2017)

umiestnené na spoločnej chodbe
a to pre každý byt jedna14.
Dlhšia bytovka bola v najvyššom
štandarde z týchto starých bytových domov. Podpivničená a dvojpodlažná bytovka s dvomi vchodmi
mala na jednotlivých podlažiach
v každom vchode len po dva byty,
no s oveľa vyšším štandardom. Do
bytov sa vchádzalo cez predsieň,
z ktorej bolo prístupné WC a malá
lodžia. Toaleta v rámci bytov bola
značným posunom v komforte.
Z predsiene sa vchádzalo do izby
a do kuchyne. Posledná izba bola
prístupná jednak z predošlej izby,
alebo z menšej miestnosti – širokej
2,3 m, do ktorej sa vchádzalo z kuchyne. Vhodne bola navrhnutá aj
orientácia na svetové strany – obytné izby boli orientované na juh

a kuchyňa s menšou miestnosťou
bola situovaná na sever15.

Architekt Jozef Marek a jeho podiel na výstavbe kolónie
Na výstavbe tejto časti Coburgovej
kolónie spolupracoval aj architekt
českého pôvodu – Jozef Marek. Na
dizajne kolónie sa síce nepodieľal,
no na výstavbe pracoval ako stavebný dozor. Pre mladého architekta
bola táto skúsenosť významným
krokom v jeho kariére, a zároveň
akousi „vstupenkou“ do mesta Trnavy, kam sa presťahoval z „hektickej“
Bratislavy. Napokon si v Trnave založil ateliér a jeho prvou samostatnou
úlohou ako architekta bol návrh
evanjelického kostola – uznávaného príkladu modernej architektúry
v Trnave16. Coburgove závody tak po
august/september 2020
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druhýkrát do Trnavy „pritiahli“ ďalšiu významnú osobnosť architektúry
a stavebníctva – podobne ako to
bolo s firmou Pittel a Brausewetter,
ktorá si len pár rokov predtým založila kvôli výstavbe závodov trnavskú
pobočku na čele s inžinierom Arthurom Schwarzom.
Osud bytoviek
Tieto bytovky, vrátane najstarších,
boli veľmi pekne architektonicky
stvárnené. Rukopis architektov
Theissa a Jakscha a aj akési rakúske poňatie architektúry v danej
dobe, cítiť v ich decentne zdobených fasádach. Domy s veľkými
predzáhradkami boli doslova
výkladnou skriňou dobovej architektúry u nás v Trnave, objavovali
sa na viacerých fotografiách a pohľadniciach. Bohužiaľ, z kolónie,
ktorá vzišla z pera uznávaných
viedenských architektov Siegfrieda Theissa a Hanska Jakscha, sa
zachoval len zlomok, kolónia dodnes bojuje s negatívnym imidžom
a väčšina obyvateľov ju má zafixovanú ako niekdajšie sídlo neprispôsobivých občanov.
Počiatky problému, ktoré vyústili
až do asanácie väčšiny týchto historických domov, možno hľadať vo
všeobecnom nezáujme investovať
do starých bytoviek. Druhá časť
problému sa začínala dobrým
úmyslom – v roku 1977 vtedajší
riaditeľ Trnavských automobilových závodov p. Volný sem povolal rómske rodiny z východného
Slovenska a ponúkol im pracovné
príležitosti aj bývanie. Odvtedy
sem migrovalo mnoho rodín, ktoré
sa spoločne s nezáujmom TAZ-ky

ako vlastníka investovať do údržby
domov výrazne pričinili na zhoršení ich stavu17.
Zlý stav bytoviek a sociálne problémy v tejto kolónii sa od 90. rokov
len zhoršovali18. V roku 2010 zo
spomínaných bytoviek orientovaných kolmo na ulicu, ktoré sa početne objavovali na pohľadniciach,
zostala stáť len jedna. V roku 2013
napokon asanovali aj tú19. Dochovalo sa len popisované „Účko“
s tromi bytovkami20 a jeden obytný
dom zo staršej časti kolónie.
Sídlo Coburgovej spoločnosti
v Bratislave od Theissa a Jakscha
Optimistickejšie vyhliadky však má
bývalá budova sídla Coburgovej
spoločnosti v Bratislave, v ktorej
sa okrem kancelárií nachádzali aj
byty pre pracovníkov. Stojí na rohu
dnešnej Klemensovej ulice a Dostojevského radu a dnes je sídlom
Slovenskej akadémie vied. Siegfied
Theiss a Hans Jaksch ju navrhovali
zhruba v rovnakom období ako aj
stavby v Trnave. Päťpodlažnú budovu postavila bratislavská firma
Antona Durvaya zhruba v rokoch
1921 – 192221. Na pôvodnú funkciu
odkazuje reliéf nad vstupom – dve
postavy baníka a hutníka okolo
zdobeného okulusu, ktoré spravil
bratislavský sochár Alojz Rigele22.
30. roky a vila riaditeľa ZSE od
Dušana Jurkoviča
Sociálna výstavbu realizovali aj
Západoslovenské elektrárne, ktoré
si osvojili parnú elektráreň Coburgových závodov. Od roku 1928 bol
členom správnej rady jeden z našich najvýznamnejších architektov

– Dušan Jurkovič, u ktorého sa
zaúčal aj už spomínaný architekt
Jozef Marek. Jurkovič od 30. rokov
pre ZSE aj vo veľkom projektoval. V Trnave v rámci elektrárne
navrhoval montážnu vežu a na
Coburgovej ulici vilu pre riaditeľa
elektrárne. Vyprojektoval ju v roku
1938 ako dvojpodlažný a čiastočne podpivničený objekt takmer
štvorcového pôdorysu s rozmermi
9,4 x 9 m. Na prízemí Jurkovič
situoval dennú časť. Do objektu sa
vstupovalo cez vyvýšené vonkajšie
schodisko do malého zádveria, odkiaľ sa vchádzalo do priestrannej
haly s trojramenným schodiskom.
Oproti vstupu v hale bol vstup do
kuchyne a oproti schodisku boli
vstupy do izby a jedálne, ktoré boli
vzájomne prepojené skladacími
dverami. Na poschodí sa nachádzala nočná časť – spálňa, izba,
kúpeľňa, balkón a malá izba pre
slúžku. Suterén slúžil na prevádzkové zázemie domu – nachádzala sa tu práčovňa so sušiarňou,
pivnica a kotolňa s priestorom na
skladovanie paliva. Dom bol typickou ukážkou funkcionalizmu, ku
ktorému sa Jurkovič – známy skôr
tradičnejšie orientovanou tvorbou,
postupne prepracoval. Fasádu pokrýval tehlový obklad, ktorý s obľubou používal na budovách pre
ZSE. Žiaľ, pôvodný funkcionalistický výraz zničili mnohé nevkusné
prestavby po tom, čo sa objekt
dostal do súkromných rúk23.
40. roky a ďalšie bytové domy
a kultúrny dom
V 40. rokoch boli postavené ďalšie
3 obytné domy. Dva sú situované

17Škreko, B.: Na Zavarskej ceste mohla stáť rómska osada, In: Trnavský hlas, 2012, (citované 26.7.2020)dostupné na: https:
//www.trnavskyhlas.sk/c/5150-na-zavarskej-ceste-mohla-stat-romska-osada.htm
18Viaceré sociálne problémy z minulosti sú popísané v reportáži – Briška Peter: Ľudia z Coburgovej majú po strach vyjsť
po zotmení na ulicu, In: mytrnava.sk, 2009, (citované 26.7.2020) dostupné: https://mytrnava.sme.sk/c/4982926/ludia-zcoburgovej-maju-strach-vyjst-po-zotmeni-na-ulicu.html
19Článok – Rómovia z Coburgovej sa musia vysťahovať, zbúrajú im dom, In: webnoviny.sk, 2013, citované 26.7.2020) dostupné: https://www.webnoviny.sk/romovia-z-coburgovej-sa-musia-vystahovat-zburaju-im-dom/
20Jednému objektu však tiež hrozí asanácia.
21Štátny archív v Bratislave, fond Úč. spoločnosť predtým Coburg, banské a hutné závody v Bratislave: VI.: technická dokumentácia, kr.373, inv. č. 513, Riaditeľská budova v Bratislave, korešpondencia a plány, 1920.
22Register modernej architektúry: Administratívna a obytná budova Coburgových železiarní (citované 26.7.2020), dostupné
na: <http://www.register-architektury.sk/index.php/sk/objekty/340-administrat%C3%ADvna-a-obytn%C3%A1-budova-coburgov%C3%BDch-%C5%BEeleziarn%C3%AD.html>
23 Žalman, P.: Dušan Samuel Jurkovič - Nové poznatky a pohľady, časť 2., (citované 26.7.2020) dostupné : https://
www.archinfo.sk/diskusia/blog/pamiatky-historia/dusan-samuel-jurkovic-nove-poznatky-a-pohlady-cast-2.html
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oproti vstupu do tzv. „Nového závodu“ a jeden sa nachádza oproti
spomínanému „Účku“ od architektov Theissa a Jakscha. Objekty tvorí
pomerne jednoduchá architektúra
s mierne predsadenou časťou schodiska pred objekt a valbovou strechou. Začiatkom 40. rokov vznikol
aj ďalší objekt – funkcionalistický
kultúrny dom. Projektovala ho firma
Pittel a Brausewetter. Situovaný je
relatívne blízko vstupu do areálu. Priečelie je pomerne mohutné
s malými okrúhlymi oknami a monumentálnym vstupom, ktorý tvorí
markíza podopretá stĺporadím.
Neskôr sa pri ňom zriadila kolkáreň
a kantína24. Kultúrny dom bol dlhé
obdobie dejiskom mnohých kul-

túrnych aktivít spojených nielen so
samotnými závodmi, ale aj s dianím
v meste. Objekt stojí dodnes.
Obytné domy a sociálna infraštruktúra ako súčasť priemyselného
dedičstva často prežíva aj po skončení výroby, lebo objekty na bývanie netreba transformovať. Žiaľ,
v prípade Coburgových závodov to
bolo akosi naopak. Výroba sa síce
mierne pozmenila, no väčšina hál
je kontinuálne využívaná minimálne na podobné účely. A dokonca
aj tie, ktoré dlhé roky chátrali, sú
dnes príkladne zrekonštruované.
No najstaršie objekty kolónie na
Coburgovej ulici už také šťastie
nemali, a to aj napriek nesporným
architektonickým kvalitám a his-

torickej hodnote. V minulosti boli
tieto bytovky, jedny z mála diel od
viedenských architektov Siegfrieda
Theissa a Hansa Jakscha u nás na
Slovensku, akýmisi výkladnými
skriňami architektúry robotníckeho
bývania a Coburgova ulica bola
považovaná za jednu z najkrajších.
Dnes sa z týchto starých bytoviek
zachoval zlomok – okrem jednej
z prvej etapy výstavby stoja ešte
tri bytovky situované do Účka.
Z mladších obytných objektov
z 40. rokov sa našťastie zachovali
všetky.
Sociálna výstavba podniku pokračovala aj po oslobodení, no tú
si popíšeme v pokračovaní tohto
seriálu. 

24Štátny archív v Bratislave, fond Úč. spoločnosť predtým Coburg, banské a hutné závody v Bratislave: VI.: technická dokumentácia, kr. 374, inv. č 519, Stavba kultúrneho domu v Trnave. Vyúčtovanie a kópie výkresov, 1942 – 1943

Mgr. Milan Ševčík, kurátor historickej knižnice Západoslovenského múzea

Erazmus Rotterdamský a jeho literárny odkaz
Erazmus Desiderius Rotterdamský
(1466 – 1536), vlastným menom
Gerrit Gerritszoon, bol holandský
mysliteľ, augustiniánsky kanovník
a predstaviteľ zaalpskej renesancie
a humanizmu.
Filológ a filozof Erazmus patril
medzi najvýznamnejších a najvplyvnejších predstaviteľov európskeho humanizmu. Je považovaný
za predchodcu reformácie, hoci
sa sám staval veľmi kriticky k jej
prejavom – napríklad kvôli reforme Ulricha Zwingliho opustil svoje
obľúbené mesto Bazilej a odišiel
na protest do Freiburgu. Bol prívržencom náboženskej tolerancie.
Ako kňaz precestoval celú Európu a stal sa slávnym učencom.
Študoval v Paríži, žil v Taliansku,
Nizozemsku (dnešnom Holandsku
a Belgicku) a Anglicku. Zomrel vo
vysokom veku ako sedemdesiatročný na týfus. Pochovaný je v bazilejskej katedrále.
Čo sa týka Erazmových diel, prvým vážnejším je kniha Enchiridion Militis Christiani (Príručka
kresťanského vojaka, 1503),
v ktorej sa snažil vytvoriť pohľad
na normálny kresťanský život. Za

hlavné zlo doby považoval formalizmus, rešpekt k tradíciám bez
ohľadu na skutočné učenie Krista.
Erazmus sa však preslávil satirou
Encomium moriae (Chvála bláznivosti, 1509), kde sa s výsmechom
aj vážnosťou venoval hlboko zakoreneným omylom doby a farbisto
ich vyobrazoval. Kniha je napísaná
formou monológu. Autor kritizuje
rôzne vrstvy spoločnosti od cirkvi,
cez učencov a kráľov až po filozofov. Ironickým spôsobom upozorňoval na nedokonalosť ľudí.
Preukázal hlbokú znalosť klasickej
antickej literatúry a biblie. V roku
1516 vydal ďalšiu knihu Institutio
Principis Christiani (O výchove

kresťanského vladára), vydanie
ktorej pravdepodobne inicioval
jeho tretí a zároveň posledný
pobyt v Anglicku. Venoval ju ako
radu mladému španielskemu kráľovi (a neskôr rímskonemeckému
cisárovi) Karolovi V. Všeobecné
princípy cti a úprimnosti Erazmus
aplikoval na konkrétne úlohy kniežaťa, ktorého zobrazil ako služobníka svojho ľudu. Toto dielo býva
porovnávané s Machiavelliho Vladárom (1537) ako najvýznamnejší
spis o vláde 16. storočia. Machiavelli uvádzal, že k udržaniu vlády
politickou silou je bezpečnejšie
pre knieža byť obávaný než milovaný. Erazmus preferoval opačné
stanovisko a uviedol, že vladár na
spravodlivé a zhovievavé vládnutie
potrebuje všestranné vzdelanie
a musí sa vyvarovať toho, aby sa
stal zdrojom útlaku.
Erazmus ako textový kritik a vydavateľ stál pri počiatkoch modernej
filológie. Okrem iného stanovil
aj v súčasnosti používanú (i keď
nesprávnu) tzv. “humanistickú”
výslovnosť klasickej gréčtiny.
Okolo roku 1505 sa začal venovať
biblickej filológii a v roku 1516
august/september 2020
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vydal kritické vydanie gréckeho
textu Nového zákona s vlastným
latinským prekladom a poznámkami. Knihu venoval pápežovi
Levovi X. Na vydanie textu použil
novoobjavené stredoveké rukopisy.
V druhom vydaní zaviedol na latinské pomenovanie Nového zákona
namiesto slova “instrumentum” aj
v súčasnosti používané “testamentum”. Erazmovo kritické dielo bolo
použité napr. na anglický preklad
biblie King James Bible. Okrem
prvého vydania sa Erazmus zaslúžil aj o ďalšie v rokoch 1522, 1527
a 1535. To svedčí aj o popularite
daného titulu vo svojej dobe.
Na Erazmove reformačné aktivity
bolo pozerané s nevôľou ako z katolíckej, tak aj z reformačnej strany.
Posledné roky jeho života boli poznamenané rozpormi s ľuďmi, ktorí
mu boli dovtedy sympatickí. Najvýznamnejší spor bol s Ulrichom
von Hutten, výrazným géniom,
ktorý sa pridal na Lutherovu stranu.
Erazmus ho obvinil, že prekrútil
a nepochopil jeho výroky ohľadom
reformácie a opakoval svoju pozíciu nenadŕžať žiadnej zo strán.
Najvýznamnejším dielom posledných rokov Erazmovho života bol
Ecclesiastes (Kazateľ, 1535), v ktorom popísal kázanie ako najdôležitejšiu úlohu kresťanského kňaza.
Krátkym traktátom Príprava na smrť
(1533) sa autor snažil vyzdvihnúť
dobrý život ako nevyhnutnú podmienku šťastnej smrti. Krátko pred
svojou smrťou ešte napísal knihu
De Puritate Ecclesiae Christianae (O čistote kresťanskej cirkvi),
v ktorej sa snažil zmieriť obidve
znepriatelené strany. V niektorých
snahách bol považovaný za predchodcu osvietenstva.
Zaujímavé je, že katolícka cirkev
zaradila niekoľko Erazmových spisov na Index zakázaných kníh, kde
figurovali až do konca 19. storočia.
Index z roku 1900 a ďalšie vydania
už diela Erazma Rotterdamského
neobsahujú. V historickej knižnici
Západoslovenského múzea v Trnave sa nachádza Erazmovo dielo
Adagiorum Chiliades. Ide o objemný zväzok latinských prísloví (1071
22
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strán), ktorý vyšiel v Bazileji desať
rokov po Erazmovej smrti – v roku
1546. Na titulnom liste sa nachádza
tlačiarsky signet (znak tlačiara)
Johanna Frobena, blízkeho priateľa
Erazma Rotterdamského. Kniha je
poškodená, má zlomené drevené
dosky, z každej polovica chýba.
Takisto chýba pravá polovica titulného listu. Ďalšie strany knižného
bloku sú menej poškodené. Zachovala sa časť pôvodnej renesančnej knižnej väzby s nádhernou
slepotlačovou výzdobou. V knihe
sa nachádzajú veľmi pekné veľké
renesančné iniciály.
Kniha je súčasťou novej výstavy v Západoslovenskom múzeu
– Múzeu knižnej kultúry (Nám.
sv. Mikuláša 10) Šestnáste storočie
slovom a obrazom : Historické tlače
z fondov Západoslovenského múzea. Výstava je sprístupnená od 2.
apríla 2019 a potrvá do 30. marca
2021. Autorom je kurátor historickej
knižnice Mgr. Milan Ševčík. 
HEER, Friedrich. 2000. Evropské
duchovní dějiny. Praha : Vyšehrad,
2000. 768 s. ISBN 80-7021-333-7.
JOHNSON, Paul. 1999. Dějiny
křesťanství, kap. V. Brno : Centrum
pro studium demokracie a kultury,
1999. 541 s. ISBN 80-85959-41-0.

 1. 8. 1810 – V Trnave umrel
ostrihomský kanonik a titulárny biskup JÁN NEPOMUK ARADY, člen Slovenského učeného
tovarišstva a jeho mecén, ktorý
dal roku 1792 označiť pamätným nápisom dom, v ktorom
bola uschovaná uhorská koruna (dnešný Dom hudby M.
Schneidera-Trnavského) v Trnave (210. výročie).
 2. 8. 1930 – V Trnave sa
začali trojdňové oslavy 60.
výročia Spolku sv. Vojtecha,
počas ktorých bola na budove
jezuitského kláštora odhalená pamätná tabuľa bývalému
správcovi SSV, básnikovi a
publicistovi ANDREJOVI KUBINOVI a na starom cintoríne
pomník bývalému predsedovi
SSV FRANTIŠKOVI RICHARDOVI OSVALDOVI (90. výročie).
 3. 8. 1925 – V Šuranoch sa
narodil bratislavsko-trnavský
biskup DOMINIK TÓTH, ktorý
pôsobil aj ako ceremoniár Biskupského úradu v Trnave, kde
mu roku 2013 udelili čestné
občianstvo (95. výročie).
 3. 8. 1995 – V Bratislave
umrel trnavský rodák JÁN
BELIČKA, dlhoročný redaktor
časopisu Krížovkár a hádankár
a šéfredaktor Lišiaka (25. výročie).
 4. 8. 1940 – V Čiernom
Balogu sa narodil strojársky
technológ, odborník vo zváraní
a vysokoškolský profesor MILAN TURŇA, ktorý pôsobil od
roku 1986 na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave
a v rokoch 1992 – 1999 bol jej
dekanom (80. výročie).
 5. 8. 1845 – Trnavou sa
prehnala silná víchrica, ktorá
spôsobila v meste veľké škody
a z vrcholu mestskej veže zhodila dvojmetrovú sochu Panny

história
Katarína Karabová, Katedra klasických jazykov, Trnavská univerzita
Známi i neznámi autori starej Trnavskej univerzity LIV.

Ján Ľudovít Heidenreich
a jeho zákonitosti muštu
Už onedlho sa začne s oberaním
prvých strapcov hrozna a v našich
končinách sa začne sezóna chutného muštu. Čerstvo vylisovaná
ovocná šťava plná životodarných
látok z dozretého ovocia sa stáva
najmä koncom leta obľúbeným nápojom u čoraz väčšej skupiny ľudí,
ktorí si na nej pochutnávajú ešte
skôr, než sa v priebehu niekoľkých
hodín zmení na iskrivý burčiak.
Nepochybne ide najmä o lahodnú
chuť muštu, v neposlednom rade
sa však za zvyšujúcim sa záujmom
môžu skrývať blahodarné a zdraviu
prospešné účinky takéhoto nápoja.
A o nich už niečo ľudia vedeli aj
v dávnej minulosti. V 18. storočí
vznikla v prostredí Lekárskej fakulty historickej Trnavskej univerzity
inaugurálna dizertácia zaoberajúca
sa práve zákonitosťami muštu.
O trnavskej lekárskej fakulte sme
už na tomto mieste niekoľkokrát
písali, a tak len pripomeňme, že
vznikla na základe tereziánskych
zdravotníckych reforiem. Jej prvoradým cieľom bolo vzdelávanie
lekárov, lekárnikov, ránhojičov,
ale napríklad aj pôrodných babíc.
K trojlístku fakúlt, ktoré dovtedy
mala Trnavská univerzita sa lekárska fakulta pridala de facto v roku
1770. Počas svojho fungovania do
roku 1777 dosiahla skutočne výnimočnú úroveň a mohla sa smelo
rovnať s lekárskou fakultou vo
Viedni. Trnavská fakulta mala päť
katedier (katedra anatómie, katedra
patológie, fyziológie a farmakológie, katedra botaniky a chémie,
katedra interného lekárstva, katedra chirurgie, pôrodníctva a očného
lekárstva). Na čele katedry stál
profesor, ktorý niesol zodpovednosť za výučbu v danom lekárskom odbore. Pri ukončení štúdia
museli kandidáti obhájiť dizertačnú prácu alebo inauguračné tézy.
Z 39 absolventov lekárskej fakulty

sa viacerí uplatnili v odbore ako
stoliční lekári či mestskí fyzikusi,
zastávali vysoké posty vo verejnom
zdravotníctve a významnou mierou
prispeli k rozvoju medicíny a zdravotníctva na našom území.
Jedným z trnavských absolventov
je aj Ján Ľudovít Heidenreich, ktorý
v auguste v roku 1775 obhajoval
inaugurálnu dizertáciu z oblasti
medicíny zameranú na skúmanie
zákonitostí muštu (Dissertatio
inauguralis medico-chemica sistens principia musti). O autorovi
Heidenreichovi máme len veľmi
strohé informácie. Narodil sa 31.
januára 1747. Z titulného listu sa
dozvedáme, že pochádzal zo sliezskeho Engelsbergu, čo by mohla
byť Anjelská hora v okrese Bruntál
v Moravsko-sliezskom kraji, hoci
významnými rodákmi mesta sa
nespomína. Po získaní titulu doctor
medicinae sa uchádzal v roku 1776
o miesto v Jágri, čo dosvedčuje
žiadosť v archíve miestodržiteľskej
rady v Budapešti. Napokon sa však
stal od roku 1778 hlavným fyzi-
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Márie (175. výročie).
 6. 8. 1920 – Coburg, banský a hutný podnik v Trnave,
predložil žiadosť o povolenie
postaviť bytovú kolóniu – dva
bloky budov so štyrmi jednoposchodovými domami (100.
výročie).
 8. 8. 2019 – V Trnave umrela jazykovedkyňa, vysokoškolská učiteľka a autorka učebníc
MARTA PATÁKOVÁ, ktorá
pôsobila na Pedagogickom
inštitúte a na PdFUK v Trnave
(1. výročie).
 9. 8. 1905 – V Gajaroch sa
narodil spisovateľ, básnik a
prekladateľ ŠTEFAN GRÁF, ktorý v rokoch 1948-1968 pôsobil
v Trnave ako vedúci nakladateľstva Spolku sv. Vojtecha
(115. výročie).
 10. 8. 1635 – V dnešnom
Rumunsku sa narodil profesor
Trnavskej univerzity, jej kancelár a v rokoch 1678-80 aj rektor
GAŠPAR SARKA (385. výročie).
 13. 8. 1480 – Kráľ MATEJ
I. vydal v Ostrihome mandát,
ktorým potvrdil výsady trnavských mešťanov a hostí o
neplatení mýta za prechod ľudí
i tovarov, pričom sa odvolal
na základnú mestskú výsadnú
listinu z roku 1238 (540. výročie).
 16. 8. 2015 – V Trnave
umrel spisovateľ, publicista,
redaktor a scenárista KALO
UHRÍK, dlhoročný redaktor a
šéfredaktor Roháča, redaktor
Trnavského hlasu a trnavského
Hlasu ľudu, nositeľ Ceny mesta
Trnava (5. výročie).
 19. 8. 1830 – Do Trnavy
prišiel rakúsky cestovateľ JOZEF ADALBERT KRICKEL, ktorý
svoju dvojdňovú návštevu
opísal neskôr vo svojej knihe
„Wanderung von Wien űber
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kusom v Aradskej stolici (dnešné
Maďarsko), Je autorom mnohých
populárnych lekársko-zdravotníckych prác. Za všetky spomeňme
po latinsky napísané dielo roku
1783 vydané v Pešti O najčastejších
chorobách v Dácii a o ich jednoduchom prenášaní (Tractatus de morbis in Dacia frequentioribus et de
singulari eos tractandi methodo),
prácu z roku 1785 Lekársko-chirurgický návod k úžitku vidieckych
chirurgov (Instructio medicochirurgica in usum gremialium ruralium chirurgicorum conscripta)
či v nemčine napísaný spis Každý
musí byť sám sebe lekárom (Jedermann sollte sein eigener Arzt sein).
Zomrel po roku 1803.
Dizertácia, obhájením ktorej bol
Ján Ľudovít Heidenreich promovaný na doktora, je jednou zo
štyroch inaugurálnych prác z oblasti farmakológie, ktoré boli na
trnavskej lekárskej fakulte počas
jej pôsobenia obhájené a pritom
vôbec nejde o rozsiahle dielo.
Náš autor totiž prostredníctvom
30 paragrafov na pätnástich
stranách zhrnul hlavné princípy
ovocných štiav. Treba len dodať,
že dizertačné práce takéhoto
rozsahu neboli v danej dobe
ničím výnimočným. Karol Mária Stipsič, Heidenreichov starší
kolega, predložil v roku 1774 na
doktorskú obhajobu desaťstranovú prácu na tému povahy a
liečenia obličkových kameňov
(Dissertatio inauguralis medica
de natura et remediis calculi).
Vráťme sa však k našim ovocným šťavám. Hoci to nie je pravidlom, ale Heidenreichova práca
neobsahuje žiadnu dedikáciu ani
príhovor čitateľovi, a tak hneď
po titulnom liste začína autor
svoj výklad. Mušt definuje ako
šťavu vylisovanú, ktorá je kalná a
musí sa nechať usadiť. Čoskoro
však čírejšia tekutina nadobúda
charakter muštu. Priezračnosť sa
dosahuje rozličnými postupmi,
ktoré majú vplyv na vlastnosti aj
uskladnenie muštu. Sírový dym
sa používa proti fermentácii a takisto prispieva k zvýšeniu čírosti,
ktorú môžu napraviť aj horčičné
24
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zrnká vhodené do muštu. Pred
rýchlou fermentáciou pri istých
odrodách viniča pomôže uskladnenie nádob v tme. Naopak
prílišné teplo môže spôsobiť
zoctovatenie muštu a tým pádom
jeho znehodnotenie. Autor sa
celkom prirodzene vyjadruje aj
začatí procesu výroby vína, pričom v prípade muštu a jeho čo
najdlhšieho uchovania ide skôr
o jemne povedané vedľajší produkt, hoci zastaviť fermentáciu
ovocných štiav úplne nie je možné. V súvislosti s vínom spomína
aj viaceré neželané nedostatky
vína, ktoré znižujú jeho kvalitu.
Ako náš autor uvádza, dobré
vlastnosti zabezpečujú vínu predovšetkým bezchybné plody. Na
úrodu zasa pôsobia mnohé vonkajšie vplyvy a v neposlednom
rade má dopad aj kvalita pôdy.
Ak sa pozrieme na jednotlivé na prvý
pohľad strohé tvrdenia nášho kandidáta, celkom oprávnene sa môžeme
zamýšľať nad tým, ako bolo možné
v minulosti ískať na základe takejto
práce hodnosť doktora. Na Heidenreichovu obhajobu je potrebné uviesť, že
pertraktovaná dizertácia má prívlastok
medico-chemica, a tak je tu predpoklad,
že viaceré tvrdenia boli overené experimentom, pozorovaním alebo štúdiom
in situ. V práci sa stretneme len s minimálnym uvádzaním zdrojov, z ktorých
by mohol autor čerpať, a tak je viac než
pravdepodobné, že napísaniu práce
predchádzali praktické cvičenia.
Hovorí sa, že všetko už bolo raz
vymyslené. Ako sme mali možnosť
vidieť, čo sa týka muštu, to platí
tiež. Celkom jednoznačne mušt
je rovnaký v 18. storočí, ako aj
v 21. storočí, a podobné je aj jeho
spracovanie a samotné uskladnenie, rovnako aj problémy, ktoré sa
môžu v jednotlivých fázach výroby
objaviť. 
Literatúra:
BOKESOVÁ – UHEROVÁ, Mária:
Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1770 – 1777). Bratislava: SAV,
1962.
FALISOVÁ, Anna – BRTÁŇOVÁ,
Erika: Vznik lekárskej fakulty na
Trnavskej univerzite a jej prínos
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Presburg und Tyrnau“ (Putovanie z Viedne cez Bratislavu a
Trnavu) (190. výročie).
 19. 8. 1900 – V Trnave bola
založená Mestská plynáreň
(120. výročie).
 21. 8. 2019 – V Bratislave
umrel trnavský rodák, filmár
a publicista PAVOL FORISCH,
tvorca dokumentárnych a animovaných filmov (1. výročie).
 22. 8. 2015 –V Trnave bolo
slávnostne otvorili športovo-obchodné centrum City Aréna
(5. výročie).
 26. 8. 1920 – Vo Zvončíne
sa narodil sochár, výtvarník
a medailér pôsobiaci v Paríži WILLIAM SCHIFFER, ktorý
prežil detstvo v Trnave, kam sa
na sklonku života vrátil a kde
aj umrel. Roku 1997 mu mesto
Trnava udelilo Čestné občianstvo a jeho meno nesie aj jedna
z trnavských ulíc (100. výročie).
 26. 8. 1990 – V Bratislave
umrel spisovateľ a priekopník
sci-fi na Slovensku JÁN KRESÁNEK, ktorý v rokoch 1944-69
pôsobil ako pracovník Spolku
sv. Vojtecha a OSP v Trnave (30.
výročie).
 28. 8. 2005 – Umrel stredoškolský pedagóg BOHUMIL
MORAVČÍK, profesor trnavského gymnázia, riaditeľ Hotelovej
školy v Piešťanoch a riaditeľ
SPŠ stavebnej v Trnave (15.
výročie).
 31. 8. 1960 – V Trnave skončila svoju činnosť Pedagogická
škola 60. výročie).
 31. 8. 2005 – Vo Veľkom
Krtíši umrel trnavský rodák
VLADIMÍR SIVÁČEK, historik
výtvarného umenia, publicista a
v rokoch 1976-90 riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave (15.
výročie). 
P.R
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pre zdravotníctvo na Slovensku. In:
Trnavská univerzita vo svetle dejín.
Kraków – Trnava: Ústav dejín TU
v Trnave – Towarzystvo Słowaków
v Polsce, 2012, s. 106 – 126.
HEIDENREICH, Ján Ľudovít.:
Dissertatio inauguralis medico-chemica sistens principia musti.
Tyrnaviae: Typis Tyrnaviensibus,
1775. 15 s.
KOPECKÝ, Štefan: Lekárska fakulta
Trnavskej univerzity 1769 – 1777.
In: Studia historica Tyrnaviensia
I. Trnava: Katedra histórie Fakulty

humanistiky Trnavskej univerzity
v Trnave, 2002, s. 39 – 46.
Súťažná otázka: Aký prostriedok
odporúča Heidenreich použiť, aby
sa zabránilo fermentácii a zvýšila
sa priezračnosť muštu?
Správne odpovede zasielajte do
20. augusta 2020 na adresu: Katedra klasických jazykov, Trnavská
univerzita, Filozofická fakulta,
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
alebo emailom na klasjaz@truni.sk.
Z účastníkov súťaže vyžrebujeme
jedného, ktorý získa knižnú cenu.

Lucia Duchoňová, Západoslovenské múzeum v Trnave

Mosadzné razidlo rodiny
Zamoyski z Brestovian
Niekoľko kilometrov od Trnavy
v kaštieli v Brestovanoch žila
rodina Zamoyski, ktorej členovia
boli príslušníkmi vysokej poľskej
šľachty s koreňmi siahajúcimi
hlboko do 14. storočia. Viac ako
400 rokov mala rodina vplyv
na poľskú spoločnosť, politiku,
kultúru i ekonomiku, pričom
sa v roku 1640 stala Gryzelda
Konstancia Zamoyska matkou
poľského kráľa Michala I. (Michal Korybut Wiśniowecki). Jej
starý otec Jan Zamoyski zastával
na kráľovskom dvore funkciu
veľkého kráľovského kancelára
a nosil titul veľkého kráľovského
hajtmana. Mal preto vplyv na
vojenské sily i zahraničnú a domácu politiku štátu. Na starom
hrade Zamosc [Zamość] založil
budúce sídlo rodiny, ktorej prvorodení synovia dedili správu
majetku z pokolenia na pokolenie a používali meno Saryusz
a titul gróf (alebo grófka) Zamoyski (Zamoyska). Zamoyski
používali erb, ktorý má v červenom poli tri zlaté prekrížené
kopije. Z klenotu vyrastá stojaci
strieborný cap s čiernymi rohami. Legenda hovorí, že tento erb
venoval kráľ Wladislav Lokietek
rytierovi Florianovi Saryuszovi,
ktorý sa zúčastnil veľkej bitky

pri Plowci v roku 1331. Deň po
boji sa kráľ vrátil na bojisko, kde
stretol rytiera ako sa vezie na
capovi s bruchom roztrhaným
tromi kopijami, pričom mu bolo
vidieť črevá. Predtým ako zomrel,
ho kráľ povýšil do šľachtického
stavu a do erbu rodiny sa tak
dostali tri kopije a pomenovanie
jelita (jaternice – črevá, ktoré
znázorňujú spomenuté poranenie).
Táto vznešená rodina bola nútená opustiť milovanú krajinu
po veľkom delení Poľska v roku
1772. Východný Halič a krakovské oblasti sa stali súčasťou
Rakúska a poľská vysoká šľachta
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 1. 9. 1950 – V Trnave začala
svoju činnosť Pedagogická škola (70. výročie).
 1. 9. 1970 – Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Trnave bola znova premenovaná
na Gymnázium Jána Hollého
(50. výročie).
 2. 9. 2010 – Stredná priemyselná škola stavebná v Trnave
dostala od začiatku nového
školského roka čestný názov
SPŠ stavebná Dušana Samuela
Jurkoviča (10. výročie).
 5. 9. 1755 – V Trnave umrel
spisovateľ, prekladateľ a kňaz
JÁN KRSTITEĽ VRABĽANSKÝ,
autor práce o zhubnej cholere v Trnave a o termálnych
kúpeľoch na Slovensku (265.
výročie).
 6. 9. 1995 – V Trnave slávnostne odovzdali do užívania
novú budovu Slovenskej poisťovne na Paulínskej ulici (25.
výročie).
 7. 9. 2015 – V Trnave umrel
mládežnícky futbalový tréner
Spartaka Trnava a stredoškolský učiteľ VILIAM NOVÁK (5.
výročie).
 8. 9. 1670 – V Zemianskych
Kostoľanoch sa narodil profesor Trnavskej univerzity, riaditeľ
akademickej tlačiarne, dekan
filozofickej i teologickej fakulty
a v rokoch 1726-28 aj rektor
univerzity JURAJ RAJČÁNI, autor
práce o vzniku Trnavy (350.
výročie).
 8. 9. 1875 – Rakúsky klampiarsky majster a staviteľ veží
ANTON FREIBERGER z Mattersdorfu so svojimi dvomi
pomocníkmi ukončil opravu
Mestskej veže v Trnave, ktorú
roku 1845 poškodila veľká víchrica (145. výročie).
 10. 9. 1770 – V Trnave vyšla
latinská rezolúcia „Norma stu-
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bez majetku našla útočisko na
území Uhorska, kde sa výhodnými sobášmi či kúpami snažila
získala dôstojné postavenie
a spoločenské uplatnenie. Indigenát pre Uhorsko (čiže ríšsku
príslušnosť na základe narodenia) s možnosťou používať
grófsky titul dostal 14. júla 1820
Stanislav Kostka Zamoyski (1766
– 1830), čím založil bočnú, čiže
uhorskú líniu rodu. Usadil sa
v Lehote pri Nitre [Aba Lehota],
ktorú získal v roku 1793 sobášom s Ludwikou Grocholskou.
Jeho druhorodený syn Jozefa
Saryusz (1797 – 1882), ktorý
bol aktívnym dôstojníkom cisárskeho jazdectva, sa 15. októbra
1824 oženil s grófkou Eleonórou
von Abensberg und Traun. Týmto sobášom sa spojili dva slávne
aristokratické rody poľského
a rakúskeho pôvodu s pôsobivou
genealógiou predkov. Potomkovia známej rakúskej šľachtickej
rodiny Abensberg und Traun
pochádzali pôvodne z hornorakúskeho Traungau, a keďže
príslušníci rodu zastávali rôzne
významné funkcie na cisárskom
a kráľovskom dvore rakúskych
Habsburgovcov, spravovali
svoje majetky prostredníctvom
provízora. Nebolo to inak ani
s hospodárskou a vinohradníckou obcou Malé Brestovany,
ktoré dostala Eleonóra ako veno
pri sobáši. Hneď po svadbe sa

september

ľudia
a udalosti

Eleonóra Abensberg und Traun, manželka
Jozefa Saryusza Zamoyského

Jozef Saryusz Zamoyski zriekol
hodnosti dôstojníka uhorskej
armády a na mieste niekdajšieho
Dolného vinohradu v Brestovanoch začal s výstavbou kaštieľa.
Zo začiatku bývali manželia
na striedačku u Eleonóriných
rodičov v Petronelli pri Viedni,
kde sa im narodil v roku 1826
prvý syn Franz Xaver (stal sa
cisárskym a kráľovským rotmajsterom) a v honosnom dome
v Trnave na Štefánikovej ulici,
ktorý vlastnili Zamoyskí. Počas
pobytu v Trnave Jozef Saryusz
nezastával žiadny verejný úrad,
no spolu s manželkou Eleonórou
sa aktívne zúčastňovali verejného a spoločenského života
v meste. Eleonóra bola vynikajú-

Terasa kaštieľa v Brestovanoch, 40. roky 20. storočia
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diorum...“, ktorá obsahovala
základné zásady reformy
Trnavskej univerzity (250.
výročie).
 10. 9. 1935 – V obci Červený Kameň sa narodil herec
MICHAL MONČEK, ktorý od
roku 1974 pôsobí v Trnavskom
divadle (85. narodeniny).
 10. 9. 2005 – V Trnave
umrel akademický sochár,
maliar a výtvarný pedagóg
JOSEPH JURČA, zakladajúci
člen Trnavskej skupiny výtvarníkov a nositeľ Ceny mesta za celoživotné umelecké
dielo (15. výročie).
 11. 9. 1645 – V Rakúsku
umrel uhorský palatín a gróf
MIKULÁŠ ESTERHÁZI, rodák
z Galanty, ktorý dal postaviť
Univerzitný kostol v Trnave,
kde je aj pochovaný (175.
výročie).
 11. 9. 2010 – V Trnave
umrel hádzanár a tréner
československej a neskôr aj
slovenskej reprezentácie IVAN
HARGAŠ, ktorý okrem iných
klubov trénoval aj Trnavu a
Hlohovec (10. výročie).
 13. 9. 1995 – V Trnave
slávnostne odhalili na budove
Spolku sv. Vojtecha pamätnú
tabuľu jeho zakladateľa ANDREJA RADLINSKÉHO (25.
výročie).
 14. 9. 1870 – V Trnave
sa uskutočnilo zakladajúce
zhromaždenie Spolku sv.
Vojtecha (150. výročie).
 15. 9. 1935 – V Trnave
bolo slávnostne otvorené
Múzeum F. R. OSVALDA (85.
výročie).
 17. 9. 2000 – V Trnave
umrela ľudová umelkyňa
ALŽBETA LICHNEROVÁ,
výšivkárka, lektorka kurzov
vyšívania a autorka viacerých

história
september

ľudia
a udalosti

Jedáleň kaštieľa s litografiami poľských národných hrdinov zo začiatku 19. storočia_

cou klaviristkou, čo aktívne využívala pri rôznych akadémiách
Cirkevného hudobného spolku
pri Dóme sv. Mikuláša. Toto
nadanie po nej zdedila dcéra
Ľudmila, ktorá sa Zamoyským
narodila v roku 1829 už v kaštieli
v Brestovanoch. Do novopostaveného neoklasicistického
kaštieľa Zamoyskí vniesli bohatý
spoločenský a kultúrny život,
usporadúvali tu rôzne posedenia
pri hudbe, koncerty, dokonca
hrávali divadelné predstavenia,
na ktorých účinkovali i členovia
rodiny. V tomto inšpirujúcom

prostredí vyrástla významná
klaviristka a skladateľka Ľudmila
Gizycka-Zamoyska. Prívlastok
Gizycka-Zamoyska získala vydajom za Michala Tadeusza Gizyckého, s ktorým žila a pôsobila vo
Viedni na cisárskom dvore. Tu si
dopĺňala svoje hudobné vzdelanie, udržiavala bohatú korešpondenciu s Franzom Lisztom či
Clarou Schumannovou. V rodine
sa traduje zmienka o návšteve
slávneho Franza Liszta v kaštieli
v Brestovanoch.
Od roku 1831 Jozef Saryusz poberal po otcovi Stanislavovi Kost-

odborných kníh o háčkovaní
(20. výročie).
 18. 9. 1565 – Kráľ FERDINAND I. donačnou listinou
dal jezuitskému kolégiu v
Trnave 400 florénov z dôchodkov Turčianskej prepozitúry
(455. výročie).
 18. 9. 1665 – V Bratislave umrel profesor a v rokoch
1658-61 aj rektor Trnavskej
univerzity ZACHARIÁŠ TRINKEL (355. výročie).
 18. 9. 1995 – Pri Hodoníne
havaroval autobus s trnavskými futbalovými internacionálmi. Viacerí z nich utrpeli zranenia a brankár Vlastimil Opálek na ich následky o tri týždne
neskôr umrel (25. výročie).
 27. 9. 1925 – V Trnave
slávnostne otvorili Mestskú
sporiteľňu (95. výročie).
 28. 9. 1920 – V Hlohovci
sa narodila pedagogička, jazykovedkyňa, prekladateľka a
odborná publicistka VALÉRIA
BETÁKOVÁ, ktorá pôsobila na
Pedagogickom inštitúte a na
PdFUK v Trnave (100. výročie).
 29. 9. 1920 – V Bučanoch
sa narodil herec, spevák a
rozhlasový hlásateľ MICHAL
BELÁK, absolvent trnavského
gymnázia (100. výročie).
 30. 9. 1845 – V Liptovskej
Lúžnej sa narodil národovec a
publicista FRANKO VESELOVSKÝ, ktorý pôsobil ako advokát, riaditeľ Ľudovej banky
a funkcionár Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde aj umrel
(175. výročie).
 30. 9. 1930 – V Trnave sa
narodil biochemik, mikrobiológ, vynálezca a vysokoškolský pedagóg ĽUDOVÍT
DROBNICA, autor učebníc a
odborných publikácií (90. výročie). 
P.R.

Alžbeta a Albert Wielopolskí
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kovi doživotnú rentu z majetku
na panstve v Kozlowke v Poľsku,
vďaka ktorej pokryl výdavky
spojené so správou majetkov
v Brestovanoch. Stal sa jedným
z akcionárov dobudovanej železničnej trate Trnava – Nové
Mesto nad Váhom v roku 1876.
Ako vlastník pozemkov, cez ktoré
železnica viedla, sa zasadil za
postavenie železničnej stanice
v Brestovanoch a spoločensky
aktívni manželia mohli navštevovať plesy, koncerty a rôzne kultúrne podujatia nielen v Trnave,
ale i vo Viedni a Budapešti.
V roku 1831 sa im narodil ďalší
syn Jozef Julian (bol cisárskym
a kráľovským rotmajstrom
a doktorom práv) a v roku 1933
najmladší Eugen (bol cisárskym
a kráľovským rotmajstrom), ktorý
sídlo v Brestovanoch po smrti
rodičov zdedil.
Meno rodiny Zamoyski sa
v Brestovanoch udržalo až
do roku 1910, keď sa Alžbeta
– vnučka Eugena Zamoyského, vydala za Alberta Kryštofa
Juliana Wielopolského. Rodina
Wielopolski patrila medzi staré
šľachtické rody Poľska. Albertov starý otec Alexander Wielopolski pôsobil v čele civilnej
správy Poľska na cárskom dvore
Alexandra I. v Rusku. Albert
Wielopolski slúžil od roku 1918
ako dôstojník poľskej armády,
od roku 1920 pôsobil ako vojenský atašé v Budapešti v poľskej
diplomatickej misii. Manželia
Wielopolski mali spolu štyri deti.
V roku 1911 sa narodil syn Ján,
potom dcéry Júlia, Alžbeta a posledná Alberta sa narodila v roku
1915. Najstarší syn narukoval
na ruský front a už začiatkom
roku 1940 zahynul v Katynskom
lese počas hromadnej masovej
vraždy poľských vojakov. Po
smrti manžela žila Alžbeta Wielopolska s dcérami v rodinnom
sídle v Malých Brestovanoch až
do začiatku 50. rokov 20. storočia, keď bol kaštieľ zoštátnený.
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Na obrázku vľavo je originál razidlo s erbom rodiny Zamoyski, na obrázku vpravo je kópia
razidla v zrkadlovom obraze.

Časť rodinnej zbierky prevzala
Slovenská akadémia vied v Bratislave, nábytok sa dostal do
Slovenského národného divadla
ako rekvizity. Keď bolo v roku
1954 založené Krajské múzeum
v Trnave (dnešné Západoslovenské múzeum), boli zoštátnené
zbierky presunuté do novovzniknutého múzea. Medzi nimi sa
nachádzalo 51 litografií poľských
národných hrdinov zo začiatku
19. storočia a 17 vojenských výjavov – batálií z napoleonských
vojen. Litografie je možné identifikovať podľa fotografie interiéru
kaštieľa v Brestovanoch a podľa
zápiskov v poľskom jazyku na
zadnej strane obrazov. Rodinný
archív Zamoyski/Wielopolski
bol presunutý po dohode vtedajšieho riaditeľa archívu v Trnave
prof. Šimončiča do Štátneho
archívu do Bratislavy na Križkovej ulici č. 7.
Napriek týmto opatreniam mnoho vzácnych rodinných klenotov
skončilo medzi obyvateľmi obce,
ktorí sa snažili z opusteného
kaštieľa aspoň niečo uchmatnúť. Predmety doma uchovávali
až do chvíle, keď im podomoví
priekupníci a zberatelia ponúkli
patričnú protihodnotu. Pravdepodobne takýmto spôsobom sa
známy trnavský zberateľ Štefan
Cyril Parrák dostal k vzácnemu
mosadznému razidlu rodiny

Zamoyski s vyobrazeným klenotom (kráľovskou korunou s deviatimi hrotmi), z ktorého vyrastá
stojaci cap s rohami. Razidlom
Zamoyski pečatili do vosku všetky rodinné listiny, dokumenty či
testamenty. Právo používať ho
získali spolu s indigenátom pre
Uhorsko v roku 1820. Do Západoslovenského múzea sa razidlo dostalo spolu s rozsiahlou
Parrákovou zbierkou v priebehu
päťdesiatych rokov 20. storočia
a samotný zberateľ sa stal v roku
1955 zamestnancom múzea.
Nielen osudy jednotlivých členov
šľachtickej rodiny Zamoyski, ale
aj predmety a fotografie, ktoré sa
k nim viažu, sú zatiaľ na Slovensku neznáme a sú predmetom
ďalšieho výskumu. 
Zdroj:
http://genealog.home.pl/gd/
szablony/Stanislav Kostka Zamoyski
BALOGH, Adam. 1979. Archív rodiny Zamoyski z Brestovian 1572
– 1928. Bratislava: Štátny archív
v Bratislave
Fotoalbum rodiny Zamoyski Wielopolski z Brestovian z rokov
1911 – 1936, súkromný archív
rodiny Hábovej z Brestovian
www.genealogy.euweb.cz
http://www.angelfire.com/
realm/gotha/zamoyski.html.
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Trnavské osvetové stredisko znovu oživí Dom
hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského
Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského existuje v súčasnej podobe po rekonštrukcii už od polovice 90. rokov. Knižnica tam má už odvtedy svoje hudobné oddelenie s mnohými aktivitami. Nájdeme
tam aj Dvoranu slávy Dobra a Pamätnú izbu skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského. Ostatné
priestory využívali rôzne inštitúcie, začas bola v dolnej časti prevádzkovaná kaviareň, a na dvore organizované aj hudobné podujatia. Žiaľ, časť objektu a dvor nemali pravidelné a stále využitie. Zmenilo
sa to v nedávnych dňoch, keď sa z Bratislavskej ulice presťahovalo do tohto objektu Trnavské osvetové
stredisko. S novými možnosťami majú aj väčšie ambície. Ich prezentovanie spojili so slávnostným uve-

Trnavské osvetové stredisko existuje už od roku 1953. Pôsobilo
pod rôznymi názvami ako Dom
osvety (1953 – 1962), Okresné
osvetové stredisko (1963 – 1990),
Regionálne kultúrne stredisko
(1991 – 1997). V roku 1998 sa
stalo súčasťou Trnavského štátneho kultúrneho centra spolu s
ostatnými kultúrnymi inštitúciami
a od roku 1999 funguje už pod
súčasným názvom. Najprv pôsobili ako inštitúcia krajskej štátnej
správy (krajské národné výbory),
od 90. rokov sa stali začas inštitúciou v centrálnej pôsobnosti
Ministerstva kultúry SR, neskôr
sa anomália v centralizácii ešte
posilnila zahrnutím všetkých kultúrnych inštitúcií pod štátne kultúrne centrá so sídlom v kraji. Po
decentralizácii v roku 2002 prešlo
pod krídla župy.
Krátko po vzniku na začiatku 50.
rokov sa zaoberalo najmä metodickou a spolkovou činnosťou na
úrovni Trnavy a užšieho regiónu,
neskôr sa pôsobenie rozšírilo
aj na okresy Hlohovec a Piešťany. Ako pripomenul dlhoročný
riaditeľ osvety Roland Osvald,
vďaka inštitúcii vznikol celý rad
folklórnych súborov, kapiel a zoskupení, ich prvou zastávkou do
väčšieho sveta bolo práve účinkovanie v Trnave. Osveta sídlila
v budove dnešnej knižnice, od
polovice 70. rokov na dnešnej
Kapitulskej ulici a od roku 2003 v
spomínanom objekte niekdajšieho múzea robotníckeho hnutia na
Bratislavskej ulici.
Trnavské osvetové stredisko vedie

poradenskú a metodickú činnosť,
dokumentuje aktivity osvetových zariadení v kraji, iniciuje a
organizuje rôzne súťaže a prehliadky (napr. Trnavskú paletu),
venuje sa aj výchovným aktivitám
v oblasti záujmovej umeleckej
činnosti (umelecké slovo, dramatika, folklór, hudba, výtvarníctvo,
fotografia a film), organizuje
prednášky a semináre. Okrem
piatich miest má pod patronátom
96 obcí.
„Trnavské osvetové stredisko vždy
sídlilo v centre mesta. V roku
2003 bolo presťahované z centra
mesta na Bratislavskú ulicu, do
budovy v radovej zástavbe, kde
zotrvalo celých 17 rokov. Budova
bola nevyhovujúca na kultúrnu a
osvetovú činnosť, nepatril k nej
žiadny pozemok, neboli priestory
na podujatia, všetky sme museli
organizovať mimo vlastnej budovy. Presťahovaním sa otvárajú
ďalšie možnosti. Máme malú,
ale vlastnú výstavnú miestnosť
na autorské výstavy. Nádvorie
nám dáva možnosť organizovať
podujatia s návštevnosťou do
500 osôb,“ hovorí riaditeľka TOS
Anna Pekárová. Už v júli pripravili
v priestoroch prvé podujatia: Tvorivé dielne pre deti pod názvom
Malí remeselníci, teda osem dielničiek s odbornými lektormi, a
tiež Trnavskú bábkarskú šnóru,
kde predstavili bábkové divadlá
z Banskej Bystrice, Dolných Orešian a Nitry. Keďže Dom hudby
má znieť najmä hudbou, plánujú
pripravovať vo vonkajších i vnútorných priestoroch prehliadky

zborovej tvorby, koncerty zamerané na dielo Mikuláša Schneidera-Trnavského a ďalších autorov.
Chcú tiež vytvoriť priestor na prezentáciu amatérskych hudobných
zoskupení a predstavovať aj tvorbu venovanú ľudovým nástrojom.
Na nádvorí by sa mal vzkriesiť
aj festival Dobrofest. Podobne
plánujú organizovať výtvarné
workshopy pre regionálnych
umelcov a v letných mesiacoch
intenzívnejšie využívať nádvorie
na výstavy.
„Osvetové stredisko okrem celokrajskej pôsobnosti získava nové
možnosti aj pre Trnavu. Chceli
by sme pozemok okolo synagógy a záhradu Domu hudby
Mikuláša Schneidera-Trnavského
spojiť a vznikol by oveľa väčší
priestor na rôzne podujatia pod
holým nebom. Prepojenie troch
župných kultúrnych inštitúcií
– múzea, galérie a osvetového
strediska znamená, že sa bude
viac koncertovať a obohatí sa tak
aj kultúra v centrálnej mestskej
zóne. Budova na Bratislavskej
ulici bola v zlom stave, potrebovala investíciu, a priestorom
v Dome Mikuláša Schneidera-Trnavského chýbala duša. Takže
tieto priestory presunom osvetového strediska ožili,“ povedal
predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.
Aktuálne tam môžete vidieť aj
výstavu fotografií Milana Marônka Štefánikov kraj pri príležitosti
140. výročia narodenia Milana
Rastislava Štefánika. Výstava
potrvá do 31. augusta. 
august/september 2020
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Predajňa platní Alojzie Bundzelovej bola
malou trnavskou kultúrnou inštitúciou

Možno patríte medzi tých, ktorí sa pamätajú na predajňu platní a hudobných nosičov na dnešnej Hlavnej ulici v Trnave. Zaujímavé je dnes na fotografiách pozorovať, ako sa menila táto lokalita, od dvojprúdovej cesty až po pešiu zónu. Zároveň sa časom menil aj vzhľad predajne, ktorá bola stále na tom
istom mieste. Od predajne bratislavskej odbočky Supraphonu, až po predajňu Opusu, teda reprezentačnej predajne vydavateľstva, ktoré od roku 1971 razilo miesto slovenskej kultúre na hudobných nosičoch, najmä na platniach. Kultúrny život v našom meste cez takéto artefakty nepriamo spoluvytvárala
dlhoročná vedúca predajne Alojzia Bundzelová.
Predajňa Opusu bola tiež miestom stretnutí členov Hifi Klubu
Zväzarmu. Pre nich boli pravidelne
vydávané rôzne LP platne všetkých
hudobných žánrov (napr. Collegium
Musicum), ale aj rôzne špeciálne
vydania gramofónových platní,
napríklad supralong alebo kvadrofónne nahrávky.
Alojzia Bundzelová (rodená Kopřivová) sa narodila 14. júna 1923
v Trnave. Jej rodičia mali veľké
a úspešné stolárstvo. vyštudovala
Obchodnú akadémiu v Trnave,
avšak jej hlavnými záľubami boli
hudba, literatúra a divadlo. Bola
dlhoročnou členkou ochotníckeho
divadla v Trnave. Jej dcéra Katarína
Čechová dnes spomína, že mamine
záujmy ju predurčovali na takúto prácu. „Zjavne práve jej vzťah
k umeniu, spoločenskému životu,
vzdelávaniu a zábave ovplyvnil
výber jej zamestnania – začala
pracovať v kníhkupectve Slovenská
kniha na Hlavnej ulici. Súčasťou
kníhkupectva bolo hudobné oddelenie, spočiatku ponúkajúce
predovšetkým hudobné učebnice
a zbierky notových predlôh pre štúdium hry na hudobných nástrojoch.
S nástupom vinylových nosičov
– gramoplatní sa hudobné oddelenie stalo už samostatnou prevádzkou Slovenskej knihy, ktorého sa
stala vedúcou. Začiatkom päťdesiatych rokov bolo hudobné oddelenie
odčlenené na samostatnú predajňu,
ktorá postupne menila svoj názov
v závislosti od hudobných vydavateľstiev pôsobiacich v bývalom Československu. Spočiatku Supraphon,
krátko so spolunázvom Panton,
a od sedemdesiatych rokov niesla
predajňa názov prvého slovenského
30
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hudobného vydavateľstva – Opus,“
hovorí Katarína Čechová.
V mesačníku Kultúra a život Trnavy
najmä v 70. a 80. rokoch nájdeme
aj tipy na rôzne podujatia. A medzi
inými dostávala mesačne slovo aj
Alojzia Bundzelová, ktorá odpovedala na otázku, čo z novej ponuky platní odporúča Trnavčanom.
Zväčša vyberala z takých noviniek,
o ktoré bol najväčší záujem. Nebola to len populárna hudba, ale aj
klasika, vyberala teda aj umelecky
náročnejšie žánre. „Pamätám si, že
sme túto rubriku zaviedli v čase,
keď už meno Alojzie Bundzelovej
bolo v Trnave pojmom. Trnavská
predajňa platní totiž mala chýrne
meno aj medzi nami, ktorí sme
dochádzali za prácou do Bratislavy.
Napriek tomu, že sme si mali možnosť kúpiť platne tam, v Trnave bolo
v ponuke pre fajšmekrov aj to, čo sa
bežne na pultoch neohrialo. Pre nás
to bola najmä populárna hudba.
Najmä tá zo západu sa vydávala
na licenčných platniach výcho-

donemeckej Amigy, bulharského
Balkantonu či juhoslovanského Jugotonu, niektoré veci vydali aj naše
firmy. Neskôr aj Opus vydával celý
rad licenčných platní zahraničných
interpretov, no v menších nákladoch.
No aj tak to bol úzky profil. Pani
Bundzelová na nás vždy myslela
a všetko nám odkladala. V predajni
platní sa vytvorila komunita stálych
zákazníkov, záujemcov o hudbu.
Niektorí dostali aj kávu, a mohli svoje požiadavky aj odborne odkonzultovať. O klasiku mal hlavne záujem
právnik Štefan Cepko, vídavať sme
tam mohli sochára Josepha Jurču,
z mladších učiteľa a speváka Ľuboša
Novotného či Petra Radványiho. Bola
to akoby kultúrna inštitúcia. Najmä
po vzniku Opusu boli predavačky
rozhľadené, ktoré vedeli aj poradiť,
odporučiť. Trnavská predajňa patrila,
myslím, medzi tie najlepšie,“ spomína si na návštevy predajne Peter
Horváth. „Ak sa vrátime do začiatku
60. rokov, keď to bola ešte predajňa
Supraphonu, vtedy sa tam predávali
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Alojzia Bundzelová s Vlastou Jurčovou
v obchode začiatkom 60. rokov.

aj gramofóny, gramorádiá, magnetofóny a ostatné vybavenie na zvukovú
reprodukciu. Vďaka pani Bundzelovej som vlastníkom jedného z dvoch
´trnavských´ magnetofónov Sonet
Duo, ktoré do Trnavy prišli asi v roku 1963. Stáli neskutočne veľa, ale
my sme boli takí zanietení, že sme
to neriešili, rovnako ani relatívne
vysoké ceny platní,“ spomína si Peter
Horváth.
Vďaka Alojzii Bundzelovej sa na
dnešnej Hospodárskej ulici v Kaviarni Club, známej aj pod názvom
Kocka, inštaloval v Trnave prvý
jukebox, automat na platne, kde ste
si mohli za jednu korunu prehrať,
o čo ste mali záujem. „Kapacita
bola 50 platní, väčšiu časť tvorili
české a slovenské tituly, no našli
sme tam aj hudbu zo západu. Platne sa v tomto automate pravidelne
obmieňali,“ dodáva Peter Horváth.
Celých 39 rokov svojho aktívneho
života pôsobila Alojzia Bundzelová
ako vedúca samostatnej hudobnej
predajne. Už moderná predajňa
Opusu bola naposledy obnovená pri revitalizácii Hlavnej ulice
a premene na pešiu zónu v druhej polovici 80. rokov. Špecifikom
Opusu bolo, že firma vytvárala
bielo-oranžový vizuál interiéru na
kľúč každej predajni na Slovensku.
Možno si dodnes pamätáte úzke
výklady s polkruhmi loga vydavateľstva v symbole noty, v ktorých

boli umiestnené reproduktory.
Vchádzalo sa zboku cez bránu.
Predajňa mala vďaka špecifickému
sortimentu magickú vôňu, najnovšia ponuka bola vždy vystavená
v bielo orámovaných paneloch
s obalmi platní. Nechýbal gramofón
s možnosťou prehrať ukážku z platne a rovnako boli v ponuke aj kazety
a nastupujúce nové CD nosiče. „Jej
nápad nasmerovať reproduktory
do ulice urobil z predajne v Trnave
ozajstnú zvukovú dominantu. Vhodne zostavená celodenná skladba
hudobnej produkcie – od prevažne
ľudovej hudby a aktuálnych slovenských a českých šlágrov počas
dňa, v podvečerných hodinách vystriedaná skvostami filmovej hudby,
country a v danej dobe prístupného
big-beatu, rocku, popu a džezu,
dodávali trnavskému korzu osobitú
atmosféru a farbu. Okoloidúcim
to akiste zlepšovalo náladu a predovšetkým ich motivovalo priniesť
si dobrý hudobný kúsok alebo
hovorené slovo i domov. Predajňa
bola vždy plná – muselo to byť aj
vyčerpávajúce, ale Lolike Bundzelovej prítomnosť zákazníkov dodávala
energiu a radosť z aktívneho života.
Bola úžasnou psychologičkou – vedela skvele odhadnúť, čo komu zo
sortimentu ponúknuť. Obdivuhodný
bol i jej prístup k inováciám, bola
veľkou propagátorkou CD nosičov
a ich technických výhod. Keďže
v predajni pôsobila ako vedúca aj po
dosiahnutí dôchodkového veku, na

otázku, dokedy ešte bude pracovať,
rada odpovedala: Ja som ako Helenka Vondráčková. Aj tá prestane
spievať, až keď ju niekto zastrelí. To
sa síce nestalo, ale aj tak svoje pôsobenie v predajni Opus ukončila až
v úctyhodnom veku ako 69-ročná,“
spomína si dcéra Katarína.
Éra predaja platní v Trnave sa
skončila v roku 1992, hneď po privatizácii štátneho podniku Opus.
Kým ostatné predajne začali zanikať
neskôr, trnavská doplatila na to, že
bola v reštituovaných priestoroch.
Poslednou bodkou za „vinylom“
v Trnave bol o rok neskôr stánok
priekupníkov, ktorí na trnavskom
jarmoku predávali platne z rozsiahlych zásob likvidovaných skladov
vydavateľstva. To však bola už
Alojzia Bundzelová skutočná dôchodkyňa. „Toto zamestnanie sa
stalo maminým skutočným povolaním. Zaslúžila sa nielen o rozmach
predajne v Trnave, ale pomáhala
riaditeľstvu Opusu pri zriadení
a uvedení do prevádzky hudobných
predajní aj v ďalších slovenských
mestách: Piešťanoch, Hlohovci,
Seredi a Galante,“ spomína dcéra
Katarína Čechová.
Od roku 1993 sa na mieste predajne Opusu vystriedalo mnoho
ďalších prevádzok, najmä kaviarní.
No atmosféru takéhoto magického
priestoru už nič nenahradilo. Zostala len vo vedomí Trnavčanov a Alojzie Bundzelovej. Zomrela v Bratislave 15. januára v roku 2005. 
august/september 2020
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Plná záhad a dôvtipu je Enigmatická krajina
Na výstavách dnešných mladých umelcov sa bežný návštevník neraz cíti tak trochu stratený. Inštalácia,
performance alebo rôzne teleobjekty patria vyslovene do súčasného výtvarného jazyka. Na tradičnú
maľbu sa akoby zabudlo, no nie celkom. V Galérii Jána Koniarka v Trnave otvorili výstavu Enigmatická
krajina. Sú to moderné obrazy maľované tradičnou maliarskou technikou s tematikou krajinomaľby.
Nájdeme aj sochy a rôzne výtvarné koncepcie inšpirované prírodou.
Stála expozícia Jána Koniarka je na
cestách, a tak sa v Novom krídle
Koppelovej vily počas leta predstavujú Katarína Bajkayová, Peter
Decheť, Martin Kochan, Leonard
Lelák, Natália Šimonová a Tomáš
Žemla. Všetko sú to autori najmladšej a strednej generácie výtvarníkov.
„Výstavný projekt Enigmatická
krajina prezentuje reinterpretácie
tradičného maliarskeho žánru krajinomaľby optikou výtvarníkov v médiu sochy a maľby. Výstavu dopĺňa
konceptuálna videointervencia
trnavského výtvarníka Martina Kochana. Dôraz som kládol na to, aby
autori priamo pracovali s nejakým
typom krajiny. Aby tam tá krajina
jednoducho bola prítomná a aby
tam bol tento fragment zreteľný.
Prívlastok výstavy: enigmatická
– ako záhada, hádanka – tým sa
myslí hovorenie v narážkach. Diela
vypovedajú o krajine a prírode v narážkach, zaujíma ich predovšetkým
textúra, štruktúra, hmota a matéria.
Alebo reflexia prírodných štruktúr,
ktorá sa zrkadlí vo fragmentoch
architektúry alebo vo vidieckych
scénach,“ hovorí kurátor výstavy
Filip Krutek.
V maľbe nájdeme od vyslovene moderných obrazov aj také diela, ktoré
prichádzajú s novými prístupmi. Za
všetkých spomeňme aspoň niektorých autorov: „Peter Decheť maľuje
klasickou technikou, no nie je to
vyumelkovaný realizmus, ale aktualizuje nové významové princípy.
Pointilistickú techniku z prelomu
19. a 20. storočia nájdeme v dielach
Tomáša Žemlu a rovnako aj ďalšiu
techniku frotáže a koláže od Natálie
Šimonovej. Všetko sú to tradičné
maliarske techniky, ktoré sa posúvajú novými významami,“ hovorí
Krutek. Autori zastupujú nastupu32
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júcu generáciu sú najmä absolventi
výtvarných škôl z Banskej Bystrice
a z Košíc, a z trnavského regiónu
overené mená autorov strednej generácie ako Tomáš Žemla a Martin
Kochan.
Výstava je podľa techník a prístupov rozdelená do dvoch častí.
Na vrchnom poschodí prístavby
kaštieľa (vily) sú to najmä maliarske techniky, v dolnej časti
nájdeme inštalácie a sochárske
diela. „Objekty hovoria o krajine
v narážkach. Leonard Lelák vytvára vlastné uzatvorené hybridné
krajiny. Zoberie si reálny kmeň
stromu, ktorý vypaľuje, deformuje,
ale následne neguje takýto prístup
tým, že ho umelým priemyselným
materiálom zafixuje, akoby vytvoril
nejaký implantát. Alebo opačne,
leje horúci vosk do bloku polystyrénu a v ňom, umelom materiáli,
odhaľuje prírodné štruktúry. Katarína Bajkayová zase vyťahuje torzo
jaskyne zo zeme a prináša ju akoby do interiérovej scény,“ charakterizuje niektoré diela Filip Krutek.
Diel na výstave nie je veľa, ale
každé je iné a originálne, najmä

v prístupoch nechýba dôvtip autorov. Napríklad Multiplikácia Natálie
Šimonovej, ktorá využila techniku
frotáže. Pracuje s odtlačkami farieb, pretláča rôzne formáty na
veľkú plochu, ktorá zaberá celú
stenu galérie. „Niektoré z týchto
pretláčaných formátov sú pokryté
hrdzou pre dosiahnutie prírodného
efektu procesu. Aj preto je dobré
sa na dielo pozrieť z diaľky, aby ste
videli celok, ale zároveň aj celkom
zblízka, aby ste videli jeho štruktúru,“ hovorí Natália Šimonová.
Pristavme sa ešte pri jednom autorovi – Tomášovi Žemlovi, ktorý
pochádza z nášho regiónu – žije
a tvorí v Špačinciach. Jeho diela sú
inšpirované technikou konca 19.
storočia, pointilizmom. Vychádza
zo slova point, teda bodka. Celkový
dojem obrazu je vytvorený nanášaním malých ťahov štetca alebo
farebných škvŕn vedľa seba. Tomáš
Žemla sa však nechal touto technikou inšpirovať len sčasti.
„Na výstavu som sa dostal opačným spôsobom ako je bežné.
Nie, že by som ponúkal obrazy,
ale kurátor si vybral moje diela.

kultúra
Trochu vychádzam z pointilizmu,
no sám seba sa vidím ako minimalistu. Moja čiarková technika je
detailnou prácou a je veľmi náročná na trpezlivosť. Pracujem takto
už od roku 2011. Moja technika nie
je definovaná vo výtvarnom umení, bolo tam už všetko. Na plátne
vrstvím čiarku za čiarkou, vrstvu za
vrstvou, doterajšie skúsenosti som
si akoby transformoval do vlast-

ného štýlu. Zaujímavé je, že počas
tejto výstavy mám rovnako jednu
výstavu v Trenčíne v Galérii Miloša Alexandra Bazovského, ale aj
v Čechách,“ hovorí Tomáš Žemla.
Pripomeňme ešte dielo Trnavčana Martina Kochana. Filip Krutek
takto charakterizuje jeho videoinštaláciu: „Vo svojom videu Krajinomaľba II. (s prvou verziou Krajinomaľba bol nominovaný na cenu

Oskara Čepana 2014) vystupuje
v pozícii tvorcu predstavovaním
brezového lesa, ktorý domaľováva
vápenným bielym náterom, pričom
nie je jasné, či sa maľba adaptuje
na krajinu, alebo naopak. Vytvára
tak dialóg s historickým žánrom
krajinomaľby.“
Enigmatickú krajinu môžete vidieť
v Koppelovej vile – v Galérii Jána
Koniarka v Trnave do 23. augusta. 

Martin Jurčo, foto: autor

Eva Luka: „Aj básne v zbierke Jazver vzišli
z mojich snov“
Tento rok sme akosi na letné
dažde zvyknutí. Rovnako to bolo
aj pri mojom stretnutí s poetkou
Evou Lukou pri rozhovore o jej
aktuálnej básnickej zbierke Jazver. Uvedená bola do literárneho
života o čosi skôr. Nepísane
však práve aj pri našej schôdzke.
V minúte sa spustil lejak a Evine
knižné vydanie zbierky dobre
„pokrstil“. Naše daždivé stretnutie malo v tomto prípade pozitívne konotácie. Tak ako každé
stretnutie s ňou.

Eva Luka (nar. v r. 1965 v Trnave),
je známa nielen v jej generácii Trnavčanov ako originálna autorka
rôznorodých textov, predovšetkým
poézie. Ako mnohí v tom období,
aj ona začínala na trnavskom gymnáziu a prešla cez rozličné časopisecké obdobia. Jej prvá zbierka
Divosestra vyšla v roku 1999. To už
mala za sebou štúdium angličtiny
a japončiny na Filozofickej fakulte
UK v Bratislave a mnohé ďalšie aktivity. Ako neraz pripomenula v početných rozhovoroch, dôležitá je
pre ňu inšpirácia a napísaná báseň,
o to viac hotový vydaný text. Takže
sa s vydávaním zbierok neponáhľala a čakala na prirodzené zrenie
svojej tvorby. Aj preto vyšla jej
Diabloň až v roku 2005 a Havranjel
v roku 2011. Vydala aj knihu pre
deti s názvom Pani Kurčaťová 1 (v r.
2018) a venuje sa aj prekladaniu
z japončiny (Kóbó Abe, Mači Tawara, Banana Jošimoto, Džiró Nitta

a ďalších). V bibliografii Evy Luky
teraz pribudla ďalšia zbierka básní.
Ako sme spomínali, autorka ju opäť
pomenovala slovnou hračkou, tentoraz Jazver. Sama si ju aj ilustrovala. Medzitým už vyšlo niekoľko
recenzií, ktoré sa o nej vyjadrujú
pochvalne, rovnako ako o predchádzajúcich knižkách. „Aj z recenzií
som sa dozvedela, že táto zbierka
je predsa len iná, a že sa vo svojej
tvorbe zrejme posúvam. Po Havranjelovi a ohlasoch, po rokoch,
ktoré všeličo priniesli a zobrali,
som mala rešpekt pred vydaním
ďalšej zbierky, to priznávam. Ale
recenzie na túto zbierku mi urobili
obrovskú radosť, a vlastne až teraz
mám pocit, že Jazver naozaj vyšiel,“
hovorí Eva.
Jej básne vznikajú spontánne. „Zaklopkajú na okienko môjho sna
alebo hlavy, pocítim zvláštne zimo-

mriavky a napíšem báseň. Na konci
písania cítim, že sa niečo splnilo,
a je to úplné. Nedá sa presne povedať, v čom spočíva moja inšpirácia,
veľa z básní vzniklo na základe sna
alebo predstavy, ktorá sa mi len tak
zjavila v myslení.“
Názvom Jazver Eva nadväzuje na
predchádzajúce pomenovania
knižiek. „Povedala som si, že každá moja zbierka bude mať názov
určitej básne z predošlej zbierky.
Mám pocit, že názov Jazver nemohol byť pre túto knihu presnejší. Je
tam veľa zverov, jazveri, jazverov
a zveri.“
Obal knihy korešponduje s textom.
Luka, autorka ilustrácií, s humorom
glosuje: „Môj milý vydavateľ mi po
odovzdaní ilustrácií povedal, že sa
bál, aké ilustrácie to budú.“ Kniha
vyšla vo vydavateľstve Modrý Peter
v Levoči a je 52. zbierkou edície
august/september 2020
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Mušľa, ktorú rediguje Peter Milčák. V edícii vydali svoje básnické
zbierky napríklad Igor Hochel, Ivan
Štrpka, Peter Repka, Rudolf Jurolek,
Mila Haugová, Jana Bodnárová,
Veronika Dianišková a mnohí ďalší.
Stretnutie s Evou Lukou bolo nielen
príležitosťou na návrat k jej skorším
dielam s vyústením do súčasnosti,
ale aj pohľad do budúcnosti. Ako
sme už apomenuli, patrila k silnej
generácii trnavských gymnazistov,
ktorí vydávali úspešný časopis
Blesk. Eva spomína, že na tú dobu
a možnosti boli veľmi aktívnou
a tvorivou generáciou. „Písala som
básne od detstva a veľmi som sa
z toho netešila. Skôr som sa za to
hanbila, keďže sa zo mňa smiali.
Ale potom som začala publikovať
v Literárnom týždenníku a dostala som vo vydavateľstve Smena
aj ponuku na vydanie básnickej
zbierky. Povedala som si, že na
svete je toľko kníh, že keď budem
vydávať tú svoju, tak si musím
byť celým srdcom istá, že bude
dobrá. Takže som radšej počkala
až do tej tridsaťtrojky, kým vyšiel
debut Divosestra,“ hovorí Eva Luka.
Kniha veľmi zarezonovala nielen
u čitateľov. Dostala Prémiu Ivana
Krasku, Cenu Maše Haľamovej,
ktorá sa udeľuje za najlepšiu zbierku ženskej autorky za posledných
päť rokov, aj cenu Knižnej revue za
debut roka. Pri každej zo zbierok
kládla dôraz nielen na obsahovú,
ale aj obrazovú stránku. „Nedávno
mi niekto povedal, že je zaujímavé,
že na obálke každej knihy je žena.
Prvá kniha má malé dievčatko, ktoré drží prasiatko. To je litografia od
japonskej autorky Hiroko Mori. Na
ďalších zbierkach boli zobrazované
staršie ženy... Ani som si neuvedomila, že s plynutím života aj ženy
na mojich zbierkach starnú. Diabloň mala na obálke obraz Michaela Sowu Herbert a tretia zbierka
Havranjel mala rovnako jeho obraz.
Najnovšia zbierka má na obale
moju vlastnú ilustráciu Minotaurova dcéra,“ hovorí Eva Luka.
Japončina, japonská kultúra a Japonsko sú pojmy, s ktorými je spojený veľký kus Evinho života a jej
34
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myslenia. Dlhé roky žila v Ósake
a Sappore. „Po absolvovaní školy
som odišla do Japonska, pretože
som tam dostala od japonskej vlády štipendium na štúdium japonského jazyka a literatúry. Myslím,
že som v tom mala veľké šťastie
a využila som to najlepšie ako sa
dalo, pretože som svoje štúdium
zavŕšila aj doktorátom z japonskej
literatúry, na ktorý som hrdá oveľa
viac ako na čokoľvek, čo som kedy
dokázala, okrem, pravda, rodiny.
Strávila som tam približne desať
– dvanásť rokov, s prestávkami,
a rok tam bol so mnou aj manžel
a syn štyri roky na japonskej škole.
Obávam sa, že Japonsko poznám
lepšie ako Slovensko. To ma možno
trochu aj mrzí, ale keďže som japonologička, je to moja povinnosť...
Stala som sa tlmočníčkou, ako som
si predsavzala, a pätnásť rokov som
tlmočila z japončiny do angličtiny,
slovenčiny a naopak. Japonsko je
stále so mnou a vo mne, sníva sa
mi o ňom, hovorím po japonsky,
čítam a stále som v duchu tam,“
hovorí Eva.
Ako sme už spomínali, Eva má za
sebou aj „prózu“, blízka jej je aj
literatúra pre deti. Pani Kurčaťová
je román pre deti „od 11 až po 111
rokov – tam sa všetci zmestíme...“
Je to detektívny príbeh o priateľstve, o hľadaní strateného priateľa,
spojený s fantazijnými prvkami.
Dokumentujú to aj ilustrácie z tejto
knižky,“ hovorí Eva. Minulý rok sa
jej kresby z tejto knihy objavili na
trnavskej výstave ilustrácií Oksany
Lukomskej Ilus-trnavátor. Oksana kreslí najmä pre deti, ilustruje
detské knižky a na svojej výstave
dala Eve príležitosť sa predstaviť.
„Keď som sa vrátila na Slovensko,
nemala som kde bývať. Prvý dom,
ktorý sa uvoľnil, bol v Brestovanoch. Tak som si povedala, že je
to symbolické, pretože tam býva
Oksana a spolu niečo pripravíme.
Jej ilustrácie a maľby milujem.“
Eva učila na Trnavskej univerzite,
niekoľko rokov ju poznajú frekventanti trnavskej jazykovej školy,
ktorí sa učia japončinu. „Čudujem
sa, koľkí študenti majú o japonči-

nu záujem. Jazyková škola Language Sieste v Trnave na námestí je
jedna z mála škôl, ktoré ponúkajú
aj jazykový kurz japončiny, a je to
škola, ktorá sa môže pochváliť individuálnym prístupom a vysokou
úrovňou. Mojimi študentmi sú deti
v puberte, ale aj dospelí. Adolescenti prichádzajú najmä preto, že
poznajú japonské kreslené seriály,
ale majú radi aj japonskú modernú hudbu. Starší väčšinou robia
nejaké japonské bojové umenia
a chodia často do Japonska alebo
sú jeho milovníci. Je to veľmi ťažký
jazyk, takže sa študentom čudujem, že sa na to dali, a hlavne preto si ich veľmi vážim. Nie každý sa
dostane na takú úroveň, aby mohol plynule rozprávať po japonsky,
ale ich úsilie je obdivuhodné a dáva mi energiu. Japončina nepatrí
do nijakej jazykovej rodiny, takže
sa nemožno oprieť o iný jazyk pri
jej štúdiu. Stavba vety je iná, všetko sa odohráva odzadu – sloveso
je na konci vety, neexistujú predložky a veľkým problémom je aj
komplikovaný zdvorilostný systém,
pri ktorom sa menia podstatné
mená a slovesá podľa toho, s kým
sa rozprávate v rámci socio-hierarchie. Vo vyjadrovaní sa prejavuje
ich myslenie, ale to sa už presúvame do oblasti psycholingvistiky,“
hovorí Eva.
A budúcnosť? Tá sa rodí v súčasnosti. Eva pripravuje zbierku básní
pre deti Jemňacinky/ Brutálničky,
ktorá má vyjsť pred Vianocami
v tomto roku, a jej súčasťou budú
autorské ilustrácie, akryly na
plátne. A stále v sebe stále má, aj
keď už nie takú intenzívnu, túžbu
vrátiť sa do Japonska. „Už teraz,
po rokoch, by som sa tam nebála
vrátiť. Vždy som si myslela, že to
bude ťažké, keďže predtým som
tam mala stabilný domov. Teraz by
som tam prišla takmer ako do cudzieho sveta. Ale čím som staršia,
beriem to uvoľnenejšie, vlastne
už takmer nič nie je také vážne
ako predtým. Mám pocit, že ma to
Japonsko stále čaká, ale ak nie, nič
sa nestane,“ dodáva s úsmevom
Eva Luka. 

kultúra
Martin Jurčo, foto KJF

Odišla dlhoročná riaditeľka knižnice Janka Ághová
Knihovníci z trnavského regiónu sa rozlúčili s dlhoročnou riaditeľkou trnavskej knižnice Jankou Ághovou. Celé desaťročia formovala vývoj trnavskej knižnice, jej pobočiek, ale aj organizácií a združení
súvisiacich s knižničnou službou. Aj vďaka nej sa práve v trnavskej knižnici zavádzali mnohé novinky.
A trnavská rodina knihovníčok a knihovníkov rada tieto novinky skúšala a uvádzala do praxe.
Janka Ághová (*29. marca 1945 vo
Veľkých Levároch – †16. júla 2020
v Trnave) v roku 1963 absolvovala
Všeobecnovzdelávaciu školu v Trnave a potom v roku 1968 aj štúdium
knihovedy a vedeckých informácií
Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
Okrem práce knihovníčky a neskôr
riaditeľky knižnice, bola do roku
1996 aj členkou predstavenstva
Spolku slovenských knihovníkov,
v rokoch 1990 – 92 členkou Komory Odborového zväzu pracovníkov
knižníc v ČSFR v Prahe a po roku
1993 jej predsedníčkou v rámci samostatnej republiky.
Janka Ághová nastúpila do trnavskej
knižnice v roku 1972 a takmer tridsať
rokov bola jej riaditeľkou. Už krátko
po nástupe vytvorila v knižnici oddelenie regionálnej bibliografie, začala
zavádzať systematický nákup zvukových nosičov pre budúce hudobné
oddelenie. Ako prvá na Slovensku
v 1984 vytvorila úsek zvukových kníh
a začala požičiavať zvukové knihy
pre nevidiacich a slabozrakých.
Trnavská knižnica bola v roku 1987
vybraná ako tzv. typová ľudová knižnica do štátneho projektu Integrovaný knižnično-informačný systém na
báze elektronizácie (IKIS).
Takto si na Janku Ághovú spomína
pracovníčka oddelenia referenčných
služieb Jana Brliťová: „Svojimi odbornými schopnosťami a racionálnym postojom k riešeniu problémov
sa rýchlo dostala medzi slovenských
lídrov knihovníctva. Mala schopnosť
vystihnúť nastupujúce trendy v tejto
oblasti. Pod jej vedením sa trnavská
knižnica dostala na vrchol verejných
knižníc. Pravda, nebolo to len jej
zásluhou. Veľký podiel mali na tom
pracovníci knižnice, ktorých nútila
neustále sa vzdelávať. Dôverovala
im a podporovala ich v inovatívnych
nápadoch. V hlavnej budove knižnice neustále hľadala riešenia ako
zlepšiť prístup čitateľov ku knihám.

Janka Ághová (vpravo) na slávnostnom stretnutí k 90. výročiu založenia Knižnice Juraja
Fándlyho. V strede vtedajšia riaditeľka Lívia Koleková a vpravo nasledovníčka Janky Ághovej
Emília Díteová.

Jedna kolegyňa vyrátala, že v priemere každé dva roky sme presúvali
nejaké regály a vytvárali nové miesta
pre návštevníkov. Najväčšie presuny
sa robili v lete 1991, keď bola vytvorená čitáreň novín a časopisov, oddelenie beletrie, oddelenie odbornej
literatúry, samostatná všeobecná
študovňa a študovňa regionálnej
literatúry a neskôr v oddelení detskej
literatúry herňa pre postihnuté deti.
Tieto oddelenia tvoria doteraz základ
organizačnej štruktúry knižnice.
Priestory čitárne konečne umožnili
organizovať podujatia pre čitateľov
priamo v knižnici, čo malo výrazný
vplyv na nárast počtu čitateľov a výpožičiek a zviditeľnenie knižnice,“
hovorí Jana Brliťová.
Janka Ághová ako riaditeľka úspešne
zvládla boj o pobočky v divokých
deväťdesiatych rokoch, keď sa začali
mnohé priestory využívať komerčne. A keďže neraz boli pobočky
v prenajatých priestoroch, ustúpiť
musel slabší hráč, a tým bola zväčša
knižnica. „V spolupráci s vtedajším
primátorom Trnavy hľadali riešenia. Výsledkom boli nové priestory
– pobočka Vodáreň z budovy ZSE

na Špačinskej ul. sa presunula do
Mestskej plavárne, pobočka Prednádražie z Klubu K prešla do priestorov
učilišťa na Prednádraží. Dokonca
vznikla nová pobočka na Linčianskej, kde bol sprístupnený aj fond
hudobného oddelenia,“ spomína si
Jana Brliťová.
Ako nasvedčujú aj novinové rozhovory z 90. rokov, knižnice v tom čase
trpeli veľkou finančnou podvýživou,
čo sa prejavilo najmä v poklese nákupu nových kníh. Janka Ághová
ako členka Predstavenstva Spolku
slovenských knihovníkov obhajovala
záujmy knižníc a ako predsedníčka
Odborového zväzu pracovníkov knižníc zase obhajovala záujmy zamestnancov knižníc. Rovnako sa podarilo
prekonať aj ťažké obdobie niekedy
až nezmyselných konceptov riadenia
kultúrnych regionálnych inštitúcií
v polovici 90. rokov, ktorých obeťou
boli aj knižnice.
Janka Ághová odišla do dôchodku
v roku 2001, no napriek tomu nestratila kontakt so „svojou“ knižnicou.
Mladší knihovníci s ňou konzultovali
mnohé otázky a občas bola aj účastníčkou knižničných podujatí. 
august/september 2020
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Júlia Ragačová

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020

Minulosť vzdeláva

Trnava patrí k mestám, ktoré sa už niekoľko rokov aktívne zapájajú do celoeurópskeho podujatia s názvom Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Jeho hlavným cieľom je pripomínať si hodnotu
nášho hmotného i nehmotného dedičstva po predkoch, ochraňovať ho, približovať ho širokej verejnosti
prostredníctvom rôznych typov podujatí - prednášok, výstav, seminárov, konferencií, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Deje sa tak každoročne, od
roku 1993, počas celého septembra. Nebude tomu inak ani v tomto roku. Aj napriek zložitej situácii
spôsobenej ochorením COVID-19 trnavské inštitúcie pripravili pre svojich skalných fanúšikov, ale aj
ďalších záujemcov z radov širokej verejnosti bohatý a pestrý program. Nosnou témou ročníka 2020 je
celoeurópsky stanovená téma „Heritage and Education“, ktorej slovenská verzia znie Minulosť vzdeláva. Tá sa premietne aj do mnohých podujatí v Trnave. Spoločne oslávime históriu a vzdelanie.
Už sa stalo tradíciou, že Dni európskeho kultúrneho dedičstva
v našom meste slávnostne otvára
koncert. Vlani sa v Bazilike svätého Mikuláša predstavilo unikátne
spojenie panovej flauty „s kráľom
hudobných nástrojov“ – organom
v podaní Helmuta Hauskelera
a Stanislava Šurina. Tento rok sme
pre Trnavčanov vybrali iný žáner
– slovenskú vokálnu kapelu For
You, ktorá spieva známe populárne
hity svetových hviezd, ale aj vlastné autorské skladby bez použitia
hudobných nástrojov. Atmosféru
koncertu určite dotvorí aj samotné
miesto konania koncertu – nádvorie Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského, odkiaľ je jedinečný výhľad aj na Baziliku sv. Mikuláša. Nasledovať bude prednáškový
cyklus O TRNAVE POD VEŽOU,
ktorý už po štvrtý raz pripravil
Štátny archív v Trnave v úzkej spolupráci s Mestom Trnava v rámci
DEKD. Cyklus prednášok odkryje
laickej verejnosti menej známe,
ale pozoruhodné udalosti a témy
z histórie Trnavy. Cyklus otvorí
prednáška Mgr. Barbory Kollárovej
o Štátnej odbornej škole pre ženské povolania, ktorá pôsobila v Trnave. Pokračovať bude prednáškou
doc. PhDr. Juraja Roháča, CSc.
o vzájomnej komunikácii i komunikácii s okolitým svetom Trnavčanov
na začiatku novoveku. Realizovala
sa dvoma spôsobmi - dôležitá bola
verbálna komunikácia medzi obyvateľmi mesta (v spoločnosti bola
veľká citlivosť na hovorené slovo)
a potom písomne, čo dokazuje
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množstvo listov, zachovaných vo
fonde mesta, ktoré písali mestským
samosprávnym orgánom i konkrétnym obyvateľom mesta ľudia
z bližších i vzdialenejších dedín
a miest (dokonca aj zo zahraničia).
Písomne so svojím mestom a blízkymi komunikovali aj Trnavčania,
ktorí z Trnavy odcestovali – najčastejšie kvôli obchodu alebo iným
dôležitým záležitostiam. Zaujímavé
príbehy zo súdnych siení vyrozpráva vo svojej prednáške Hriešni
ľudia slobodného kráľovského
mesta trnavského Júlia Ragačová.
Nasledovať budú prednášky o zaujímavých trnavských remeslách
a remeselníkoch – zlatníkoch
a čižmároch v podaní Radoslava
Ragača a Simony Anderákovej.
Záujemcovia o históriu sa dozvedia
i o menej známych šľachtických
rodoch pôsobiacich v Trnave v 16.
– 18. storočí (Denis Pongrácz) aj
o zakázanej láske a prevádzkovaní
najstaršieho remesla v Trnave (Katarína Boledovičová). Záver prednáškového cyklu bude patriť prvej
svetovej vojne a trnavským gymnazistom, ktorí sa zúčastnili samotných bojov – narukovali, bojovali
a zomierali. Vojna a následný mier
sa prejavili aj na fungovaní školy,
ktorej vedenie, profesori a žiaci sa
museli vyrovnať s prichádzajúcimi
zmenami (Jakub Roháč).
Aj napriek zrušenému tradičnému jarmoku Trnavčania neprídu
celkom o jarmočné chute a vône
ani v tomto roku, prinesú ich tri
pamäťové inštitúcie mesta – archív,

knižnica a múzeum – podujatiami
zameranými na vinárstvo v regióne. Štátny archív v Trnave pripravil
na 7. septembra rozprávanie „o víne, pri víne“ o dokumentoch k vinárstvu v Trnave spojené s ochutnávkou vín z regiónu pod názvom
Ad fontes vinorum. Knižnica Juraja
Fándlyho prinesie literárny večer, na ktorom predstaví básnika
a prekladateľa Mariána Milčáka
z Levoče a jeho tvorbu (9. septembra). V Západoslovenskom múzeu
bude prednáška o vinohradníckych
symboloch na ľudovej keramike
zo zbierok múzea (11. septembra).
Všetky tri podujatia budú spojené
aj s ochutnávkou vín a burčiaku od
miestnych vinárov.
Milovníkov pravidelného letného
cyklu Potulky Malým Rímom poteší
dozaista informácia, že bude pokračovať aj v septembri. Záujemcovia spoznajú opäť málo známe zákutia Trnavy spojené s Mikulášom
Schneiderom Trnavským, Máriou
Teréziou, tokom Trnávky alebo sa
budú môcť pokochať historickými
bránami či portálmi. Počas Dní
európskeho kultúrneho dedičstva
nebudú chýbať ani prezentácie
dvoch zaujímavých publikácií spojených s diskusiou a autogramiádou autorov. Do Západoslovenského múzea 3. septembra zavíta
Daniela Dvořáková, aby porozprávala o Žigmundovi Luxemburskom
a Barbore Celjskej. O deň skôr sa
v refektári františkánskeho kláštora záujemcovia dozvedia nové
poznatky z archívno-historických

kultúra
výskumov k dejinám Trnavy. Aj
milovníci hudby si prídu na svoje.
Okrem otváracieho koncertu sa
v Bazilike sv. Mikuláša bude konať
25. septembra záverečný koncert
Trnavskej hudobnej jari, na ktorom odznejú diela W. A. Mozarta
a J. G. Rheinbergera v podaní
Trnavského komorného orchestra
a organistu J. Skudlíka. Hudby sa
bude týkať aj vernisáž zaujímavej
výstavy v Štátnom archíve v Trnave
na samom konci septembra (29.
septembra) pod názvom Kráľov-

ský hudobný nástroj v slobodnom
kráľovskom meste, ktorá sa bude
týkať jubilejného 25. výročia Trnavských organových dní. Komu
by sa ešte málilo, môže absolvovať
špeciálny výstup na mestskú vežu
s hodinárom a dozvedieť sa niečo
viac o vzácnom hodinovom stroji
alebo absolvovať prehliadku poslednej budovy detskej opatrovne
na Haulíkovej ulici a vypočuť si
zaujímavé informácie o začiatkoch
predškolskej výchovy v Trnave (30.
septembra).

Ponuka podujatí je naozaj bohatá.
Stačí si len vybrať. Podrobnosti
o jednotlivých podujatiach nájdu
záujemcovia na samostatnej internetovej stránke www.dekd.sk.
Organizátori veria, že ich energia
nevyjde nazmar a v septembri sa
budú tešiť z množstva spokojných návštevníkov, čo podporí aj
ideu samotných Dní európskeho
kultúrneho dedičstva – prejaviť
záujem o kultúrne dedičstvo a dokázať, že nám jeho osud nie je
ľahostajný. 

(red)

September v Malom Berlíne
Festival seriálov Pilot
Druhý ročník festivalu seriálovej
tvorby je jediným podujatím svojho druhu na Slovensku. Predstaví
súčasnú svetovú seriálovú tvorbu
s dôrazom na tú európsku, zaspomína aj na slovenský archívny seriál a mnoho iného. Súčasťou podujatia bude aj reflexia zameraná na
slovenskú seriálovú produkciu pod
záštitou autorskej spoločnosti LITA.
Festival sa uskutoční od štvrtka 17.
do nedele 20. septembra v kultúrnom centre Malý Berlín.
 Kino: Stalking Chernobyl
Dokumentárny film odohrávajúci
sa v černobyľskej zóne, na ktorom
z veľkej časti spolupracoval slovenský dokumentarista a kameraman
Anton Fedorko.
Ukrajinské mesto Pripiať zažívalo
časy najväčšieho rozkvetu, ale 26.
apríla 1986 v skorých ranných hodinách sa jeho osud úplne zmenil.
Dnes, takmer tridsaťpäť rokov po
havárií v černobyľskej atómovej
elektrárni, sa jej okolie stalo zaujímavým pre turistov aj stalkerov.
Ako vyzerala Pripiať kedysi a ako
vyzerá dnes? Premietanie sa uskutoční v pondelok 21. septembra
o 19.00 h v kultúrnom centre Malý
Berlín. Vstupné 3 €.
 Túlavé divadlo: Štvrtá tretina
Humorné predstavenie s inšpiráciou v športe, ktoré vás zavedie do
hlbokých úvah, asociácii a súvislostí tam, kde by ste ich nehľadali.
A to všetko plné vtipných dialógov
spojených s kabaretnými pesnič-

kami komikov. Dvaja zo zakladateľov Túlavého divadla – Jakub
Nvota a Kamil Žiška – navštevovali
spoločne trnavské gymnázium.
Na vysokej škole začali spolu
hrať a písať dialógy, skeče, piesne
a rozhovory. Teraz, po takmer desaťročnej pauze, začali tam, kde
skončili.
Divadlo sa uskutoční v stredu 23.
septembra o 19.00 h v kultúrnom
centre Malý Berlín. Vstupné 7 €
v predpredaji, 9 € na mieste.

Paľa, slovenský huslista, je jednou
z najvýraznejších postáv dnešnej
hudobnej scény. V ich podaní zaznejú Dmitrija Šostakoviča a Bélu
Bartóka.
Koncert sa uskutoční v sobotu 26.
septembra o 19.00 h v kultúrnom
centre Malý Berlín. Vstupné 5 €
v predpredaji, 7 € na mieste.
 Dogma Divadlo: To je divadlo!
Trenčianske divadlo s bohatou
tradíciou hosťovania v zahraničí si
pre deti pripravilo hru na divadlo

 Milan Paľa & Ladislava Fančovič / b minor
Obľúbený cyklus komorných koncertov pod názvom b minor sa
venuje hudbe 20. a 21. storočia.
Tentoraz vystúpi Ladislav Fančovič,
ktorý patrí k najvšestrannejším
umelcom na česko-slovenskej hudobnej scéne a zároveň k významným predstaviteľom európskeho
interpretačného umenia. Milan

a o divadle, komediálny príbeh,
ktorý pomocou pestrej palety
postáv, koláže obrazov a zmesi
skečov postupne odkryje malému
i veľkému divákovi, čo to vlastne
divadlo je. Deti sa dozvedia, ako
vzniká predstavenie na doskách,
ktoré znamenajú svet.
Divadlo sa uskutoční v nedeľu 27.
septembra o 15.00 h v kultúrnom
centre Malý Berlín. Vstupné 3 €. 
august/september 2020
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Martin Jurčo, foto: autor a rodinný archív VB

Spojenie Štefánika s Trnavou trvá. Jeho príbuzní
tu uchovávajú vzácne fotografie a pamiatky
V júli si Slovensko pripomenulo
140 rokov od narodenia významnej osobnosti Milana Rastislava Štefánika (1880 – 1919).
S jeho menom sa niesol aj Rok
Milana Rastislava Štefánika,
ktorý bol vymedzený stým výročím jeho tragickej smrti a výročím narodenia. Pri týchto príležitostiach sa uskutočnil celý rad
podujatí. S menom tohto velikána sú spojené najmä Košariská
a kopaničiarsky región, kde sa
narodil a kde je aj pochovaný.
Vyrastal v uvedomelej rodine
evanjelického farára, aj preto sa
myšlienky pripomínania Milana
Rastislava Štefánika udržiavali
v Trnave vďaka komunite evanjelikov, ktorí ako prví na Slovensku iniciovali osadenie jeho
sochy. A je to tak aj dnes.

Osudy tejto sochy od Jána Koniarka sú všeobecne známe, no pripomeňme, že aj v Trnave žijú vzdialení potomkovia M. R. Štefánika.
Rodina Štefánikovcov bola veľmi
početná – a rodinných príslušníkov
zavialo do rôznych končín republiky. V našom meste žije Viola
Bronišová, ktorej meno nájdeme
aj v rodostrome Milana Rastislava.
Spolu so synom Martinom udržiavajú rodinnú tradíciu a majú aj
množstvo rodinného archívneho
materiálu a fotografií.

 Rodostrom Štefánikovcov je
široký, za viac ako sto rokov sa
veľmi rozvetvil. Kde tam nájdeme vás?
- VB: Na základe rodokmeňa našej rodiny, ktorý zostavil Kornel
Eschwig Hajtš, bratranec mojej
starej mamy, sa ukázalo, že naša
rodinná línia pochádza od Štefánikovej sestry Oľgy, celým menom
Oľga Emília Ludovika. S manželom
Eugenom Hajtšom mali dcéru
Oľgu. To bola moja stará mama,
ktorá bola neterou M. R. Štefánika.
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Martin Broniš a Viola Bronišová.

Jej narodenie mu Oľga oznamuje
pohľadnicou z roku 1901 s fotografiou malej Olinky na adresu do
Prahy, kde v tom čase študoval filozofiu. Čiže po tejto línii som jeho
prapraneter a môj syn má o jedno
pra- viac.
- MB: Štefánik mal štyri sestry
– Ľudmilu, Oľgu, Elenu a Marinku,
štyroch bratov – Igora, Pavla, Ladislava a Kazimíra, a traja súrodenci
sa nedožili dospelého veku – Fedor, Sergej a Mojmír. Je zaujímavé,
že jeho bratia mali len dcéry, alebo
boli bezdetní. Sám Štefánik deti
nemal. Ladislav mal dcéru Helenu
a syna Pavla, ktorý bol posledným
mužským potomkom rodu Štefánikovcov. To znamená, že ďalší potomkovia mali už iné priezvisko.
 Ako sa vo vašej rodine udržiavala štefánikovská tradícia?
- VB: Moja stará mama, ktorej sme
všetci hovorili len starká, spomínala uja Milana veľmi často. Rada
som s ňou ako dieťa prezerala staré fotografie a pohľadnice. Neskôr,

v mojich študentských časoch, sa
meno Štefánika príliš verejne nespomínalo, napriek tomu starká
udržiavala v rodine jeho tradíciu
a nedala naňho dopustiť. Chcela
uchovať jeho pamiatku nielen na
fotografiách, ale aj v príbehoch,
ktoré rozprávala. Ukazovala mi
napríklad preparovanú hlavu ekvádorského domorodca s veľkosťou
detskej päste, ktorá mala dlhé čierne vlasy. V roku 1965 ju daroval
starkej druhý manžel do múzea
v Banskej Bystrici.
- MB: Prvý manžel prastarej mamy
Vladimír Polívka bol profesor
učiteľského ústavu. Bol politikom
a v rokoch 1929 a 1935 zvolený za
poslanca Národného zhromaždenia. Okrem iných prác publikoval
Zápisník Dr. Milana Rastislava
Štefánika z Ekvádoru z roku 1913.
V roku 1928 vydal v Banskej Bystrici Korešpondenciu Dr. Milana
Rastislava Štefánika. Táto je, vďaka
digitalizácii, dostupná aj online
v Zlatom fonde SME. Tragicky za-

kultúra
hynul pri automobilovej nehode
v roku 1938 pri Kežmarku. Myslím,
že hlavne táto polívkovská aktivita propagovania M. R. Štefánika
sa u nás spomína najviac. Vďaka
tomu, že sa dnes viac dá cestovať,
chcem postupne navštíviť a nájsť
aj osobné kontakty s viacerými
potomkami. Napríklad s maminými
bratrancami v Brne.
 Ako ste sa stali Trnavčanmi?
Je to len náhoda, že ste zakotvili
práve v našom meste?
- VB: Aj keď celý život žijem v Trnave, nie som rodená Trnavčanka, narodila som sa v Košiciach.
Stredoškolské štúdiá som prežila
v Rimavskej Sobote. Môj nevlastný
otec, architekt Jiří Ježek, tam staval
cukrovar a moji rodičia tam prechodne bývali a pracovali. Chcela
som študovať Pedagogickú fakultu
a rozhodla som sa pre štúdium
v Trnave. Čiže tu od roku 1966
bývam a pôsobím. Po skončení fakulty som niekoľko rokov učila na
Základnej škole na Bajkalskej ulici
v Bratislave. Po narodení druhého
syna som potom prešla do Trnavy
a učila som na ZŠ na Bottovej ulici
až do odchodu do dôchodku. Svoju úlohu teda zohrala čiastočne asi
aj náhoda a výber vysokej školy.
Syn Martin sa narodil už v Trnave,
ako aj ďalší synovia Miro a Adam.
 Ako hľadáte ďalšie rodinné
zväzky a kde všade sú vzdialenejší potomkovia M. R. Štefánika?
- VB: V najbližšom kontakte som
asi s mojimi bratrancami, Dušanom a Branislavom Lackovcami
z Moravy, ktorí sa vydali v roku
2005 po jeho stopách do Francúzska, navštívili napr. Chamonix
a ďalšie miesta, kde Milan Rastislav zanechal svoju stopu. Sú
aktívnymi udržiavateľmi rodinných
tradícii. Dušan Lacko je autorom
publikácie o Milanovi Rastislavovi
z roku 2009. Branislav je členom
viacerých spolkov, napríklad aj
Spolku rodákov M. R. Štefánika
v Košariskách, rovnako ako moja
mama a ja.
 Našli ste aj nejaké informácie
o M.R. Štefánikovi a Trnave?
- MB: V roku 1911 píše Štefánik
rodičom z hotelu Hammerand

Fotografia parížskeho bytu Milana Rastislava Štefánika.

vo Viedni, že sa zastavil v Trnave
u Berencsych. V roku 1907 spomína istého Dr. Ivanku v Trnave, ktorý
má podrobnosti o afére s členmi peštianskeho parlamentu J.
Szmrecsányim a jeho spoločníkmi.
Milanovi Rastislavovi a jeho bratovi
vo vlaku do Bratislavy nadávali
a zakazovali hovoriť po slovensky.
Je známe, že Štefánik študoval
v Prahe a práve počas týchto štúdií
sa stretol s Mikulášom Schneidrom-Trnavským v slovenskom
spolku Detvan. Jeho predsedom
bol jeden čas práve Štefánik.
Náhoda alebo skôr osud chcel, že
sa v Prahe zoznámili s Idou Kossaczkou z Trnavy, vzdialenou sesternicou Štefánika. Mladá slečna sa
páčila obom mladíkom a ako to tak
býva, v trojici je vždy jeden navyše. Schneider teda vyzval mladú
dámu, aby si medzi nimi vybrala
a tá im oznámila, že sa rozhodne
na základe ich umeleckej tvorby.
Milan Rastislav teda napísal báseň
a Schneider ju zhudobnil. Výsledné dielo – pieseň Našiel som si
v šírom poli sa Ide veľmi páčila, ale
medzi pánmi si nevybrala. Možno
nechcela toho druhého sklamať.
No možno rozhodol osud. V roku 1919 sa stala manželkou M.
Schneidra-Trnavského. Zaujímavé
je, že v prvom vydaní jeho zbierky
piesní Drobné kvety má Štefánik,

na vlastné želanie, iba tri hviezdičky. Myslím, že tento priam filmový
príbeh je medzi Trnavčanmi dostatočne známy.
 Máte veľkú zbierku rôznych,
aj originálnych artefaktov súvisiacich s Milanom Rastislavom
Štefánikom, najmä písomnosti.
Čo všetko nájdeme medzi pokladmi, ktoré uchovávate?
- VB: Po roku 1989 nová garnitúra konečne vzala na vedomie
M. R. Štefánika a začali si všetci
pripomínať jeho osobnosť, prácu
a význam. Aj my sme mohli otvorenejšie začať hovoriť, že sa nielen
v múzeách a prípadne rodinách
jeho súrodencov nachádzajú viaceré poklady. Jednou z týchto rarít
bola spomínaná mumifikovaná
hlava indiána, ktorá je v múzeu
v Banskej Bystrici. Ústrižok z jeho
leteckej uniformy, ktorú rozstrihali
a rozdelili medzi jeho súrodencov,
sa tiež nachádzal v pozostalosti
a videla som ho u starkej. Obraz
prvej mohyly v Ivanke pri Dunaji
sa tiež nachádzal vo vlastníctve
jeho netere, mojej starkej. A nehovoriac o množstve fotografií,
kníh a písomností. Všetky tieto
veci boli počas minulých desaťročí
zväčša poschovávané po skriniach
a povalách a navonok sa o nich
veľmi nehovorilo. Len v rodine. Je
až obdivuhodné, čo všetko sa zaaugust/september 2020
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chovalo, keď si uvedomíme, že je
to už celé storočie a odvtedy boli
všelijaké spoločenské a politické
pohyby, ktoré štefánikovskej tradícii nepriali.
- MB: Medzi vzácne kusy patria
aj publikácie po prastarom otcovi
V. Polívkovi, každá s venovaním
Milovanej dcéruške Violke od
tatíčka. Venoval ich svojej dcére,
mojej babičke, ktorá žije s mamou
v Trnave. Pre zaujímavosť, tak ako
všetky štefánikovské deti mali po
dve krstné mená, aj ona má dve
a druhé práve po ujovi Milanovi

- Viola Milana. V podstate až v posledných rokoch začíname viac
systemizovať to, čo z pozostalosti
máme. Sú to publikácie o T. G.
Masarykovi, o Dr. E. Benešovi,
Janovi Husovi. Nájdeme tu knihu od spisovateľa L. N. Zvěrinu
s podpisom autora s názvom Milan
Rastislav Štefánik, román československého hrdiny z roku 1934,
ale i menej známe knihy vydané
počas 1. ČSR: zobrané Hlasistické
články MRŠ od Juraja Šujana 1929,
Spomienky francúzskeho generála Maurice Janina na Štefánika,

s ktorým sa stretol a spolupracoval
v Rusku. Vzácnosťou je útla knižočka Z básní Pavla Štefánika. Samozrejme tu množstvo fotografií,
úmrtných oznámení a telegramov.
Za všetky spomeniem veľké formáty fotografií exotických zbierok M.
R. Štefánika z jeho parížskeho bytu
alebo fotografia pobočníka generála M. R. Štefánika Ferdinanda
Píseckého s osobným venovaním
z roku 1918. Je toho skutočne veľa
a mnoho originálnych dokumentov, takže by to vydalo aj na samostatnú výstavu. 

Martin Jurčo, foto autor a archív AD

Adelin dvojmetrový slovenský medveď
pricestoval do Berlína z Trnavy
Adelu Melišekovú Dojčanovú
nemusíme Trnavčanom zvlášť
predstavovať. Rodáčka z Nových Zámkov (nar. 2. novembra
1978) zakotvila v našom meste
v roku 2013 a ako výtvarníčku
ju poznajú návštevníci viacerých
galérií. Minulý rok sa predstavila na súhrnnej výstave svojich
nezvyčajných výtvarných diel
v Západoslovenskom múzeu.
Jej výstava obrazov, niektoré
aj so vzácnymi kameňmi, mala
charitatívny rozmer. Adela sa
okrem aktívnej výtvarnej tvorby
venuje aj výtvarnej pedagogike
a arteterapii. Participovala aj
na viacerých projektoch slovensko-anglickej bilingválnej školy
v Trnave. Nedávno sa zapojila aj
do projektu United Buddy Bears,
ktorý síce poznačila koronakríza, no napriek tomu sa podarilo
tento ročník uskutočniť.
Najprv si viac povedzme o tomto projekte: „United Buddy Bears
predstavuje 146 vyfarbených, dva
metre vysokých medveďov, každý
je vysoký 2 metre. Zobrazujú krajiny ako členov Organizácie spojených národov. Každý medveď bol
navrhnutý individuálne umelcom
z príslušnej krajiny. Takto vznikol jedinečný celok. Úplne prvá
výstava sa uskutočnila v Berlíne
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v roku 2002 a pokračovala v ďalších
metropolách sveta, kde medveďov videlo viac ako 40 miliónov
návštevníkov,“ hovorí Adela, ktorej
originálny medveď reprezentuje
v aktuálnom ročníku Slovensko.
Ako sme sa dozvedeli, rôznorodosť medveďov je vlastne akýmsi
umením tolerancie – akceptovania
sveta, ktorý nie je náš a môže byť aj
iný. A nejde len o kultúrnu oblasť.
Aktivity Buddy Bears majú aj ďalší
veľký rozmer, a to pomoc deťom.
Z aukcií jednotlivých Buddy Bears
sa doteraz získalo viac ako 2,3 milióna eur. Peniaze putujú pre Unicef
a miestne organizácie zaoberajúce
sa starostlivosťou o deti. Aktuálne
sa medvede nachádzajú v Berlíne
a ak to bude situácia dovoľovať,
budú cestovať po metropolách sveta
a šíriť myšlienku projektu Umenie
tolerancie.
O Adele Melíšekovej Dojčanovej
je známe, že sa popri olejomaľbe,
maľbe na hodváb a sklo, zaoberá
aj slovenským ornamentom. Konkrétne aj cez osvetu folklóru a ornamentiky na školách. Je odbornou
garantkou celoslovenského projektu
Ornamentálna mapa Slovenska,
ktorý je súčasťou celosvetového
projektu The Ornamental Map of
the World. Jeho cieľom je vytvoriť
svetovú mapu ornamentov jednotlivých krajín a prezentovať ju vo vir-

tuálnom priestore. A tak sa dostala
aj k spomínanému projektu United
Buddy Bears. „Ornamentálna mapa
Slovenska je pekný školský projekt,
ktorý má za sebou aj putovnú výstavu po múzeách na Slovensku.
Nebyť korony, výstava by teraz
pokračovala aj za našimi hranicami. Aj mimo tohto projektu som
v ateliéri s deťmi výtvarne pracovala
so slovenskými ornamentmi, ktoré
aplikovali v rôznych podobách na
najrozličnejšie materiály. Z výsledkov ich i mojej práce sme organizovali výstavy ornamentov, detských
i dospeláckych prác – ľudové kroje
nevynímajúc. Na výstavách som
stretla mnoho ľudí, medzi ktorými
boli i ľudia zodpovední za slovenský projekt Buddy Bears. Najprv ma

kultúra
oslovili, aby som navrhla šablóny
vzorov na medvede. Neskôr som
návrhy aplikovala na polmetrové
sošky, potom na metrového medveďa. Až po tomto všetkom prišla
ponuka na prípravu dvojmetrového
medveďa za Slovensko. Všetko to
trvalo asi rok. Za nášho slovenského medveďa môžem povedať,
že ide o šírenie umeleckej hodnoty
slovenského folklóru a ornamentiky,
tak ako aj slovenskej dobroty a súdržnosti ukrytej v ornamentálnom
príbehu slovenskej rodiny na vzoroch namaľovaných na medveďovi,“
hovorí Adela.
Koronakríza a protipandemické
opatrenia zasiahli aj do tohto projektu. Medvede majú putovať po
metropolách celého sveta, kde je
vždy na počesť projektu zorganizovaná vernisáž, na ktorú prídu aj
ambasádori projektu, známe osobnosti. Slávnostné otvorenie malo byť
v Berlíne uprostred júna. Vernisáž

sa však neuskutočnila. „Organizátori sa preto rozhodli urobiť aspoň
malý event na verejnom priestranstve v Tierparku z bezpečnostných
dôvodov za minimálnej účasti ľudí,.
Nemohli sa však zúčastniť všetci
umelci z jednotlivých krajín, ktorí
medvede maľovali. Preto veríme,
že pandémia ustúpi a medvede sa
vydajú na svoje svetové turné a prebehnú ich aukcie,“ hovorí Adela.
A čo robí Adela dnes? Aktuálne sa
v súkromí venuje maľbe na hodváb
a sklo vo veľkoplošných rozmeroch a olejomaľbe. V ateliéri okrem
vlastnej výtvarnej tvorby učí deti
základom výtvarného umenia. Už
štyri roky sa venuje problematike
rozvoja reči u detí z hľadiska umenia a fonologických schopností.
V tejto oblasti pracuje aj na univerzitnej pôde. „Popri tom mám veľmi
rada charitatívne projekty s hlbokou
myšlienkou, hlavne ak sú výsledky
viditeľné. Do takých projektov sa

rada a s láskou zapájam. Napríklad
Umením k detskému srdcu pre
Nadáciu detského kardiocentra,
či akcie trnavského občianskeho
združenia Srdce ženy, kde sa ženy
spájajú v dobrej myšlienke s cieľom
pomáhať.“ 

(red)

Trnavské organové dni slávia štvrťstoročnicu
Hoci má organová hudba v Trnave
bohatú tradíciu v rámci cirkevno-hudobného diania, históriu pravidelných profesionálnych koncertov začal písať až medzinárodný
festival Trnavské organové dni.
V roku 1996 ho založil Trnavčan
a koncertný organista Stanislav
Šurin. Dodnes zaznelo v rámci
tohto pravidelného letného podujatia v Trnave takmer 150 koncertov
v podaní viac než stovky renomovaných umelcov takmer z celého
sveta, napríklad hudobný skladateľ
Petr Eben, herec Marek Eben, organisti Olivier Latry, Daniel Roth,
David di Fiore, Ivan Sokol, Monika
Melcová atď. Festival vo svojich
programoch od svojho počiatku
uvádza nielen sólové organové
koncerty, ale aj skladby pre organ
a orchester alebo vokálno-inštrumentálne diela z oblasti duchovnej
hudby. Pozitívum festivalu spočíva
aj v tom, že súčasťou aktivít organizátorov bola a je aj starostlivosť
o vzácne historické organy v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave (V. Arnold
1783, Rieger 1912), vďaka ktorej

Trnava za reštaurovanie najstaršieho organa v meste získalo ďalšiu
cenu ministra kultúry za rok 2012.
V rámci jubilejného 25. ročníka
zaznie 7 koncertov v rôznych kombináciách organa a iných nástrojov
a ansámblov.
Otvárací koncert v piatok 24. 7.
sa už tradične konal v spolupráci
s agentúrou cestovného ruchu Trnava-Tourism. Na organe a violončele zahrali manželia Ilja a Anina
Voelmy (RUS/CH). Barokový orchester (Il Cuore Barocco) v ideálno súzvuku s barokovým organom
z roku 1783 (Štefan Iľaš) zazneli
v nedeľu 26. 7. v slávnych a stále
obľúbených koncertoch G. F. Händla. Organu a sólovému spevu sú
venované koncerty 2. 8. (Blažej
Musialczyk/organ a Jakub Gubka
/ spev) a 16. 8. (Zuzana Šebestová
/ spev a Stanislav Šurin / organ).
Sólový recitál 9. 8. prednesie renomovaný nemecký organista Johannes Skudlik. Na koncertoch organistu Tomé Olivesa (23. 8.) zo španielskej Menorky a na Slovensku
pôsobiaceho Američana Davida

di Fiore (30. 8.) vystúpia trnavské
ansámble, Miešaný spevácky zbor
Tirnavia so zbormajsterom Michalom Stahlom a Cirkevno-hudobný
spolok pri Bazilike sv. Mikuláša
v Trnave s dirigentom Danielom
Ruzzierom (IT).
Záverečným koncertom 30. 8. sa
festival nekončí. 29. 9. pokračuje
vernisážou a následnou výstavou
s názvom Kráľovský hudobný
nástroj v slobodnom kráľovskom
meste, ktorá je venovaná 25. výročiu Trnavských organových dní.
Výstavu pripravuje Štátny archív
v spolupráci v Bachovou spoločnosťou a záujemcovia si ju môžu
pozrieť do konca roka 2020.
Hlavným organizátorom festivalu je
Bachova spoločnosť na Slovensku,
spoluorganizátormi mesto Trnava,
Farský úrad sv. Mikuláša Trnava-mesto, oblastná organizácia
cestovného ruchu Trnava Tourism
a Štátny archív v Trnave. Festival
z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia a finančne tiež
mesto Trnava a Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja. 
august/september 2020
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Martin Jurčo, foto: autor

Sté výročie W. Schiffera si pripomenieme aj
medailou
Nebol síce rodákom z Trnavy,
no k Trnave mal blízko. Hovoríme o medailérovi Williamovi
Schifferovi. Od oslobodenia
žil vo Francúzsku, no neskôr
s rodným Slovenskom a s Trnavou obnovil vzťah, a postupne
sa sem začal vracať. Dokonca
v 80. rokoch vydal aj knihu
spomienok – Tak to bolo, nič
som nepridal. Od 90. rokov bol
intenzívnejšie súčasťou trnavského kultúrneho života a mnohí poznali aj jeho ateliér na
Kozáckej ulici. William Schiffer
sa dožil vysokého veku a pozostalosť z jeho ateliéru tvorí časť
jeho stálej expozície v priestoroch Oláhovho seminára, ktorý
je súčasťou Západoslovenského
múzea v Trnave.

Pri príležitosti stého výročia od
narodenia Williama Schiffera pripravuje Slovenská numizmatická
spoločnosť pri SAV – pobočka
Trnava, vydanie pamätnej medaily
spolu s mladým autorom a výtvarníkom Máriom Slezákom. Je to
rodený Trnavčan a tvorca návrhov
mincí, ktorými sa pravidelne zúčastňuje súťaží do Národnej banky
Slovenska. Spomenutá medaila
bude jeho prvým výrazom v tomto
voľnom médiu.
Pripomeňme, že William Schiffer pre trnavskú pobočku navrhol mnohé medaily, ktoré sú aj
v dnešných časoch vysoko cenené
pre svoju kompozičnú jedinečnosť.
Slovenská numizmatická spoločnosť pri Slovenskej akadémii
vied – pobočka Trnava má dávnu
históriu. Jej členmi boli kedysi
okrem Williama Schiffera aj známi
výtvarníci Ladislav Snopek, Jozef
Jurča a mnohí ďalší. Medaila bude
poďakovaním a pamiatkou na toto
medailérsky plodné obdobie trnavskej pobočkovej histórie.
Mário Slezák sa venuje tvorbe
mincí a medailí od roku 2010, keď
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ho tomuto médiu zasvätil pedagóg
a tvorca mnohých súčasných minci
a medailí Pavel Károly. „William
Schiffer bol mojím vzorom od počiatkov mojej tvorby. V roku 2010
som na strednej škole na internáte po večeroch čítaval knižnú
autobiografiu Williama Schiffera.
Jeho životný príbeh a tvorba ma
inšpirovali natoľko, že som sa nedávno s nadšením pustil do návrhu
medaily k výročiu jeho narodenia.
Oslovili ma priateľ Ondrej Lietavec so svojím otcom Miroslavom
Lietavcom. Ondrej Lietavec v súčasnosti pripravuje súpis medailí
Williama Schiffera v katalógovej
podobe. Práve oni sú členmi trnavskej odbočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri Slovenskej
akadémii vied, ktorá čaká na svoju
pobočkovú medailu už viac ako
desať rokov,“ hovorí mladý výtvarník Mário Slezák.
S návrhom pripraviť medailu k stému výročiu narodenia W. Schiffera
ho oslovili ešte minulý rok. Samozrejme, dlho neváhal a postupne
sa formovala aj myšlienka, ako by
mala medaila vyzerať, a čo všetko
by malo byť súčasťou vyobrazenia.
„Dohodli sme sa, že medaila bude
vyhotovená v 40 kusoch v patinovanom striebre a 100 kusoch
patinovanej medi, aby bola cenovo prístupnejšia širšej verejnosti
a nadšencom. Medzi jednotlivými
stretnutiami som aktívne pracoval na procese tvorby v modelácii
a následnom odievaní a retušovaní
averzu a reverzu medaily. Priznám

sa, najťažším orieškom bol, samozrejme, portrét, ktorý má okrem
výrazu zobraziť charakter portrétovaného a povahové vlastnosti.
Osobnosť Williama Schiffera bola
opradená dobrodružstvom a veselými historkami, preto práve pri
výbere portrétu som zvolil umelca
v jeho obľúbenej námorníckej
čiapke, s ľahkým úsmevom na
perách. Taktiež modelácia jednotlivých pamiatok Trnavy nebola
vzhľadom na detaily vôbec jednoduchá. Ako som finalizoval návrh,
korigovali sme drobné nuansy,
technické hranice razby a detaily,“
hovorí Mário Slezák.
Do finálnej etapy tvorby však zasiahla pandémia koronavírusu,
čo v apríli tohto roka prinášalo
otázniky aj nad termínom uvedenia medaily. Našťastie, opatrenia
sa zvoľnili, a tak medaila bude
uvedená k termínu komentovanej prehliadky koncom augusta
v Západoslovenskom múzeu. „Našťastie, uvoľnenie opatrení bolo
pre mňa signálom, že projekt má
šancu sa dostať na verejnosť, a tak
som s chuťou retušoval posledné
chybičky krásy sadrového návrhu
medaily. Po všetkom úsilí a takmer
ročnej snahe o čo najlepší výsledok bola pre mňa cesta do Štátnej
mincovne v Kremnici už len ako
príjemný výlet,“ hovorí Mário Slezák.
Ako naznačujú vyobrazenia, na
averze nájdeme portrét Williama
Schiffera vo svojej obľúbenej bretónskej námorníckej čiapke, po
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pravej strane je jeho osobný erb.
V dolnej časti kompozície medaily sa nachádza jeho podpis.
V hornej časti medaily v kruhopise meno umelca a v spodnej
časti kruhopisu dátum narodenia
a úmrtia. Reverz tvorí Eiffelova
veža a galský kohút ako symbol
Francúzska, trnavská mestská
veža a Bazilika sv. Mikuláša ako
dominanty mesta Trnava, kde
pôsobil po návrate na Slovensko. Plastika kohúta je zhotovená
z vitrážneho skla, čo bolo okrem
medailérstva ďalším dôležitým
médiom v umelcovom výtvar-

nom živote. V spodnej časti sú
rozmiestnené medaily, ktoré W.
Schiffer navrhol pre trnavskú pobočku, konkrétne osobnosti, ktoré
sa spájajú s dejinami a dôležitými
medzníkmi Trnavy. Na medailách
sú zobrazení zľava doprava: Ján
Hollý, Ján Sambucus, medaila pri
príležitosti 350. výročia založenia Trnavskej univerzity, Milan
Rastislav Štefánik a Juraj Fándly.
Po okrajoch medaily je kruhopis
v dvoch úrovniach: Slovenská
numizmatická spoločnosť pri SAV,
pobočka Trnava – 100. výročie
narodenia Williama Schiffera. Dve

úrovne zvolil autor z toho dôvodu,
aby sa priblížil koncepčnému odkazu umelca Williama Schiffera,
ktorý texty medailí väčšinou komponoval na plasticky vyvýšených
kruhoch. Gradáciou týchto kruhov
na reverze mince autor poukazuje
na kompozičné zmýšľanie umelca.
Medaily sú číslované.
Pri príležitosti storočnice od narodenia Wiliama Schiffera bude 26.
augusta v jeho stálej expozícii komentovaná prehliadka. Expozíciu
ešte sám autor konzultoval. Zomrel
v auguste 2007 a otvorili ju v októbri spomínaného roka. 

Jaroslav Lieskovský, foto: klubový zdroj

Dve basketbalové generácie
Trnavčanky Elena Hrebíčková (1950) a Michaela Ábelová (1985) to dotiahli pod deravými košmi k mnohým významným úspechom, reprezentačné štarty nevynímajúc

V septembri 1935, teda pred
osemdesiatimi piatimi rokmi,
prišiel do trnavského gymnázia
nový telocvikár, Zbyněk Losenický. Išlo o bývalého člena širšej
basketbalovej reprezentácie. Niet
divu, že medzi študentmi vo veľkom propagoval práve túto loptovú hru. Adeptov na rekreačný
a čoskoro aj výkonnostný šport
pod deravými košmi našiel nadostač. Už o rok vzniklo kvalitné
gymnaziálne družstvo chlapcov.
Tiež nežné pohlavie postupne
prejavilo záujem o basketbal. Až
do takej miery, že trnavské železničiarky sa v sezóne 1950 stali
majsterkami Slovenska.
V tomto príspevku vám predstavíme zástupkyne dvoch generácií, trnavské rodáčky Elenu
Hrebíčkovú (*13. január 1950)
a Michaelu Ábelovú (* 27. august 1985). Obe to dotiahli až do
reprezentačných výberov. Profil
skôr menovanej pivotky priniesli
Novinky z radnice pri príležitosti
jej sedemdesiatych narodenín.
A tak aspoň telegraficky uveďme, že Hrebíčková hrala za ČSSR
počas exotického sedemtýždňového zámorského zájazdu
(Kuba, Mexiko) v sedemdesiatom
šiestom roku. Že bola členkou

Michaela Ábelová v drese SV Halle Lions.

Federálna liga 1975: Elena Hrebíčková pri
elegantnej streľbe ponad hlavu.

úspešného ligového kádra Slovana Bratislava, ktorý ako prvý
slovenský klub vyhral Československý pohár. Alebo že v jednom
z majstrovských duelov TJ VŠ
Trnava dosiahla štyridsaťpäť
bodov.
O tridsaťpäť rokov mladšia Michaela Ábelová zdedila športovú
záľubu po rodičoch Karolovi
a Alene, dlhé roky pôsobiacich
na riadiacich postoch basketbalovej Slávie Trnava. Vrcholom
jej reprezentačnej kariéry bola

účasť v poľských ME 2011. Zverenky Natálie Hejkovej mali veľmi ťažkú skupinu, veď Slovenky
sa v nej konfrontovali s neskoršími šampiónkami z Ruska (66:
68), striebornými Turkyňami (60:
76) a s Litovčankami (57:46).
Krídelníčka alebo stredná rozohrávačka z Trnavy nadlho
excelovala aj na zahraničných
palubovkách (Karlove Vary, Göttingen, Halle). Po piatich sezónach v západočeskom kúpeľnom
meste prestúpila do susedného
august/september 2020
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štátu. V tom druhom nemeckom
klube si ju vybrali za kapitánku
SV Lions. Dovtedy nedostala
takúto klubovú poctu žiadna
hráčka spoza hraníc. Jej kolektív
dokonca získal v bundeslige 2012
strieborné medaily. Pri troche
šťastia vraj mohli byť aj zlaté.

A pritom začiatok sezóny im vôbec nevychádzal. Mnohí pasovali
basketbalové levice z Halle medzi
ašpirantky na zostup. Lenže vekovo mladý kolektív okolo opory
M. Ábelovej sa výkonnostne posúval hore, až k sérii o majstrovský trón. V dramatickej finálovej

nadstavbe napokon uspel favorizovaný celok BV Wolfenbüttel 3:
2 na zápasy, no po problematickom závere. Rozhodujúca strela
súperiek totiž prišla po klaksóne.
Protest zo strany SV Halle Lions
však riadiaci výbor vrcholnej
nemeckej súťaže neuznal. 

Jaroslav Lieskovský, foto: Patrícia Rogulski

Spomienky deväťdesiatročného jubilanta

Významný športový činovník Rudolf Mesíček strávil v TJ Spartak Trnava (1960-1975) a v TJ Stavbár
OSP Modranka (1975-1990) nezabudnuteľné obdobia svojho funkcionárskeho života, no v TJ Coburg sa
angažoval už koncom štyridsiatych rokov
Rovné tri desaťročia kormidloval
popredné telovýchovné subjekty
v našom meste. Presnú polovicu zastával tajomnícky post v TJ
Spartak, druhú časť strávil vo
funkcii podpredsedu TJ Stavbár
OSP Modranka. Trnavčan Rudolf
Mesíček, rodák z Horných Orešian,
oslavuje 6. augusta deväťdesiate
narodeniny. Vzácne jubileum žijúcej legendy je vhodnou príležitosťou na bilancovanie mimoriadne
aktívnej činnosti. Tiež na nazretie
do viacerých zaujímavých etáp telesnej kultúry v slovenskom Ríme.
V chronologickom popise celoživotného pracovného režimu predstavuje neprehliadnuteľnú časť.
Krátko po skončení stredoškolského štúdia mu 1. augusta 1947
vystavili v Coburgových závodoch
zamestnaneckú kartu. Ešte pred
oblečením vojenskej uniformy na
povinné dva roky základnej služby
bol Mesíček aktívne činný v podnikovej TJ Coburg. Významný míľnik
priniesol 19. marec 1949. Rodný
list vtedy vypísali Závodnej sokolskej jednote Kovosmalt Trnava. Išlo
o fúziu dvoch popredných subjektov, Trnavského športového spolku
(v zastúpení Štefanom Porubským,
Jánom Baxom, Viliamom Blažkom)
a Dynama Kovosmalt (čelné trio
Karol Wiesenganger, Gábor Novotný, Alojz Vékony).
Prvú zásadnú zmenu v jeho živote
priniesol rok 1960. Vedenie Trnavských automobilových závodov,
patronátnej fabriky Telovýchovnej
jednoty Spartak, vtedy preradilo R.
44
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Rudolf Mesíček (v strede) navštevuje športové podujatia aj s deviatimi krížikmi na pleciach.
Fotoobjektív ho zvečnil pri trnavskom finále tenisovej extraligy žien vedno s vrchným rozhodcom Vladimírom Uhríkom z Nitry (vpravo) a domácim činovníkom Ivanom Holubom.

Mesíčka, vedúceho zamestnaneckého úseku národného podniku,
do funkcie tajomníka uvedeného
športového združenia. “Mali sme
náročnú pozíciu, veď do spartakovskej komunity patrilo až jedenásť odvetví. Tie si od samého
začiatku žiadali fungovanie širokej
personálnej činnosti i dostatočného finančného zabezpečenia,”
povedal nám aktuálny jubilant.
Práce sa teda núkalo nadostač. Aj
na skompletizovaní centrálneho
spartakovského areálu. Úchytkom
uveďme dobudovanie tribúny futbalového štadióna z južnej i zo
severnej strany, nainštalovanie
reklamných konštrukcií sponzorských podnikov, či premenu
susednej umelej ľadovej plochy na
tréningové ihrisko pre futbal. Päť

federálnych titulov bílích andelov,
semifinále Európskej ligy majstrov,
ďalšie výnimočné vystúpenia na
medzinárodnej scéne, viacnásobné
získanie Československého a Slovenského pohára, to všetko bolo
aj pre funkcionárske zázemie nezaplatiteľnou odmenou za všetku
námahu okolo prestavby.
Ako R. Mesíček ďalej prezradil,
od roku 1975 začal pracovať vo
funkcii ekonomicko-obchodného
námestníka Okresného stavebného
podniku v Trnave. Samozrejme,
ani v novom prostredí nezostali
bokom Mesíčkove skúsenosti v organizovaní pohybových aktivít.
Patronátny podnik totiž všestranne
podporoval rozvoj športu v susednej Modranke. Z predsedníckej
stoličky TJ Stavbár OSP ho riadil
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Ľudovít Ševčík. Prvým svedectvom
zásadných telovýchovných premien v tejto mestskej štvrti bola
výstavba moderného Areálu zdravia. Ševčíkovou pravou rukou sa na
pätnásť podpredsedníckych sezón
stal bývalý spartakovec. Roboty
bolo nadostač. Úspechy modrančianskych športovcov však nedali
na seba čakať. Kolkári Stavbára
OSP to dotiahli k majstrovským
métam na federálnej a slovenskej
úrovni, úspechy žali aj v medzinárodných zápoleniach. Podobne sa
darilo futbalu, ženskej hádzanej,
turistike, vytrvalostnému behu,
masovému tenisu i ďalším oddielom a odborom.
Keď s Ľudovítom Ševčíkom a učiteľom tamojšej ZDŠ Ľubomírom
Kobetičom sme v Trnave-Modranke založili koncom septembra sedemdesiateho ôsmeho roku cestný
beh Stavbárska dvadsaťpäťka, Mesíčkova pomocná ruka nám vtedy
padla vhod. Rovnako aj v ďalších

pokračovaniach týchto medzinárodných pretekov. Dovedna sa bežali 21-krát. Škoda len, že súčasná
generácia nepokračuje v tradícii
S-25, ba ani v iných džogingových
aktivitách, ktoré preslávili športovú
Modranku (napr. štafetový maratón
alebo šesťdesiatminútový beh na
štadióne).
Mesíček sa so žičlivým telovýchovným prostredím v Modranke
rozlúčil až pri odchode do starobného dôchodku (1990). Aktivity
v nástupníckom ŠK stále pozorne
sleduje. Prioritou je teraz miestna
storočnica organizovaného futbalu. Tamojšie dianie okolo koženej
lopty dala do pohybu ustanovujúca
schôdzka v dome Jozefa Zvolenského. Túto neprehliadnuteľnú
udalosť priblíži náš mestský časopis v niektorom z ďalších vydaní.
Ani jeseň života však pre R. Mesíčka, posledného trnavského mohykána s takýmto telovýchovným
domicilom, neznamenala spo-

ločenskú záhaľku. Dlhoročného
predsedu domovej správy zvolili do
predstavenstva Okresného stavebného a bytového družstva. Manažérske skúsenosti odovzdával aj vo
vedení aktívneho klubu dôchodcov
s celotýždňovou prevádzkou, vrátane víkendu, na Kollárovej ulici.
Neúprosný časomer rovnakou
mierou zaznamenáva odžité roky
každému z nás. Pri dlhoročnom
pracovnom pôsobení súčasného
deväťdesiatnika v telovýchovnom
kolobehu mu bola oporou manželka Jarmila. Rudolfovi vytvárala
pevné rodinné zázemie. Stojí za
zmienku, že Mesíčkovci oslávia
v septembri úctyhodných šesťdesiatpäť rokov spoločnej cesty životom. Jednu milú udalosť už majú
za sebou. To keď patrili medzi tri
páry, ktoré v rámci Národného
týždňa manželstva prijala v reprezentačných priestoroch radnice
viceprimátorka mesta Trnavy Eva
Nemčovská. 

(jls)

Šport v skratke
 BASKETBAL – Družstvo kadetov MBK AŠK Slávia Trnava robí
svojim priaznivcom veľkú radosť.
Už samotný postup do spoločnosti ôsmich najlepších tímov
tohtoročných majstrovstiev Slovenska U17 znamenal výnimočný
úspech v krátkej klubovej histórii
chlapčenskej zložky. Mladí zverenci Jozefa Ištoka ani v košickej
Angels aréne neboli iba do počtu.
V úvodnom zápase vyradili rovesníkov z Iskry Svit 76:68. Semifinálový duel Inter - Slávia Trnava
vyhrali favorizovaní Bratislavčania
87:39. Dramatické stretnutie o tretie miesto, v ktorom si naši slávisti
merali sily s košickým BK, sa po
predĺžení skončilo tesným výsledkom 77:76 v prospech domácich
chlapcov. Konečné poradie basketbalových M-SR do 17 rokov: 1.
Inter, 2. Levice, 3. BK Košice, 4.
Trnava, 5. Bánovce nad Bebravou,
6. Svit, 7. Spišská Nová Ves, 8.
Diawin Košice.

AŠK Slávia Trnava bola aktuálne poverená Slovenským atletickým zväzom zorganizovaním
vrcholných augustových podujatí pre dospelých, celoštátnej ligy družstiev a majstrovstiev SR
jednotlivcov. Z archívu sme vybrali snímku atletického družstva Slávie Trnava, ktoré sa v polovici septembra 1975 úspešne zúčastnilo na Interi druholigovej súťaže mužov. Od tejto konfrontácie na štadióne bratislavských Pasienkov teda uplynulo úctyhodných štyridsaťpäť rokov.

CYKLISTIKA – Už dvadsiaty
šiesty ročník Trnavskej cyklistickej ligy je adresovaný súťažiacim
bez rozdielu veku a výkonnosti.
Nádielku tvorí pätnásť častí. Seriál sa začal júnovou časovkou
pri Voderadoch. Na technickej

trati štartovalo 92 pretekárov.
Najvyšší rýchlostný priemer
(46,12 km/h) zajazdil Eduard
Evinic (BRS Technology Team).
Za prvenstvo v elitnej skupine
si pripísal 25 bodov. Striebornú
priečku obsadil Radoslav Rehora,
august/september 2020
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Futbalový štadión Spartaka TAZ Trnava privítal pred tridsiatimi piatimi rokmi vyše 6 500 cvičencov poslednej okresnej spartakiády. Divákom
sa predstavili v štrnástich skladbách. Program otvorili malí tenisti a po nich vyšli na trávnik rodičia s deťmi. Štvorhodinové defilé ďalších vekových kategórií zakončilo cvičenie žien na Dvořákove Slovanské tance. Finále vydareného popoludnia koordinovala legendárna cvičiteľka Amália Zambojová. Veľkolepá prehliadka krásy, pohybu a zdravia na spartakiádnych značkách vtedy dostala priestor v našom starobylom meste
šiesty raz. Obvodné a miestne vystúpenia ČSS ´85 zorganizovali aj v ďalších mestách i dedinách trnavského regiónu. Foto: zdroj Jozef Šelestiak

bronzovú Ľuboš Malovec (obaja
Trnava Cycling Team). Na august
a september majú organizátori
TCL pripravených osem podujatí, po štyri v každom mesiaci.
Nahustený program tohtoročnej
regionálnej ligy potrvá do 19.
septembra, keď na Malženickej
ceste za Trnavou sa pôjde časovka jednotlivcov na 6 666 metrov.
Vlani ju vyhrala dvojica Tomáš
Cepka (Trnava) a Nikoleta Svetláková (Dolné Srnie). Na svojom
detskom bicykli vtedy zvládol
vyše 6,6 km aj trojročný Lacko
Duboš z Trnavy. Po celej trase ho
sprevádzal otec Ladislav.
 FUTBAL – Z prostredia koženej lopty upriamime pozornosť
na nedožité deväťdesiate piate
narodeniny Karola Kohúcika (25.
jún 1925 – 9. júl 2001). V rokoch
1947 – 52 obliekal ligové dresy
dvoch klubov, Trnavského športového spolku a Kovosmaltu.
V šesťdesiatich troch majstrovských dueloch skóroval pätnásťkrát. Tiež nastúpil v základnej
zostave do pamätného zápasu
r. 1948 na Letnej, v ktorom Tr46
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navčania ako prvé slovenské
mužstvo zvíťazili v Prahe nad
favorizovanou Spartou 3:1 gólmi
Tibenského, Stankoviča a Pappa.
K tomuto historickému súboju
vo vtedajšej štátnej lige sa viaže
zriedkavá udalosť. Legendárny
trnavský funkcionár Štefan Ábel
sľúbil, že v prípade výhry TŠS
v atraktívnom prostredí Letnej
si na rukách trúfne obísť okolo
sochy sv. Václava v historickom
centre Prahy. Náročnú tortúru

úspešne zvládol za veľkého záujmu prizerajúcich sa. Nečakané
víťazstvo zdupľoval trnavský
celok o tri týždne neskôr, keď na
trávniku Bohemiansu mal víťazný zásah 3:2. Za hostí skórovalo
v druhom polčase trio Malatinský, Jakubčík, Marko. Aj Kohúcikove stabilné výkony prispeli v tej
sezóne ku konečnému piatemu
miestu TŠS v najvyššej celoštátnej súťaži. Darilo sa mu až do
majstrovstiev ČSR 1952. Úspešný

Karol Kohúcik je na fotografii z rodinného archívu v hornom rade druhý sprava

šport
zakončovateľ sa kvôli vážnemu
zraneniu musel s vrcholovým
futbalom rozlúčiť.
 MARATÓNSKY BEH – Legendárny grécky héros Feidipides stále nachádza tisícky
nasledovníkov po celom svete.
Tiež v Trnave a okolí. Vôbec najrýchlejším maratóncom v celej
histórii nášho atleticky bohatého
regiónu, časom 2:23:24 h (Otrokovice, apríl 1983, 2. miesto), je
Viliam Hrebík. Na tento svet sa
prihlásil 22. augusta 1960 v Šali.
Vysokoškolské štúdium absolvoval v slovenskom Ríme. Jeho bežecký talent neušiel pozornosti
odborného asistenta katedry
telesnej výchovy PdF UK, zanieteného organizátora a trénera
Mariána Papiernika. Postupne
vyprofiloval z poslucháča trnavskej fakulty kvalitného bežca na
dlhé trate. Cieľavedomý zvere-

nec si domáci Malokarpatský
maratón prvý raz otestoval 31.
októbra 1981 a časom 2:38:05
h skončil piaty. S jedlom rástla
chuť. O rok neskôr už Hrebík
na okruhu pod Malými Karpatmi nenašiel premožiteľa (2:30:
11). Z cestných 42 195 metrov
si odniesol ešte ďalších šesť
prvenstiev. Najviac sa mu darilo
na zvlnenej trati okolo Liptovskej
Mary, kde získal štyri triumfy.
Bývalé maratónske eso TJ VŠ
Trnava teda oslavuje v auguste
šesťdesiate narodeniny. K jubileu mu blahoželajú aj tvorcovia
tejto športovej rubriky.
 RÝCHLOKORČUĽOVANIE
– Mestský športový areál v trnavskej lokalite Na rybníku privítal v sobotu 11. júla 110-členný pelotón medzinárodných
majstrovstiev Slovenska 2020
v rýchlokorčuľovaní na cestnom

ovále. Asfaltový okruh s dĺžkou
650 metrov rozhodol o držiteľoch dvanástich medailových
kolekcií všetkých vekových kategórií verzie inline (muži, ženy,
juniori, juniorky, kadeti, kadetky, žiactvo A, B, C). Kolieskové
korčule mali v ten víkend na
nohách aj trnavskí pretekári.
Z obsiahlej výsledkovej listiny
MM-SR vyberáme šiestich zástupcov domáceho KK. V konfrontácii dospelých patrilo Marianne Učňovej šieste a Karolovi
Zimovi siedme miesto. Chlapčenské C-zápolenie prinieslo
Bystríkovi Lulkovičovi siedmu
priečku. Veková B-skupina
žiakov ovenčila bronzovou
medailou Filipa Lovásika, kým
jeho klubový kolega Alex Mečír
skončil deviaty. V A-kategórii
žiačok klasifikovali Zinu Lulkovičovú na 10. pozícii. 

(GK)

Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
Stredná hra v šachovej partii M. Szitkey – R. Lukáč, Tirnavia (B) 1986, postavenie po ťahu 16.Vad1
Semjon Alapin (* 1856 – 1923) bol
ruský šachový majster a teoretik.
Navrhol a zaviedol do praxe rôzne
systémy hry vo francúzskej obrane,
v dámskom gambite, španielskej
hre, ale aj sicílskej obrane. Žil
a umrel v Nemecku, kde aj vydával
šachový časopis Der Schachfreund
(Šachový priateľ), v ktorom komentoval umelo zostavené partie, kde
hrali medzi sebou fiktívni súperi.
Naše dve komentované partie sú
však skutočné, nevymyslené. Alapinov variant v sicílskej obrane
(B22) uverejňujeme nielen ako
spomienku na dávnu slávu Šachových festivalov Tirnavia, ale aj ako
víťaznú partiu jubilanta z B-skupiny a 1. kola tohto turnaja v r. 1986,
známeho trnavského šachistu FIDE-majstra Milana Szitkeya (* 20.
9. 1950), ktorý sa v druhej polovici
septembra dožije 70 rokov. Bývalý
riaditeľ šachového festivalu Tirnavia 2011 je aktívnym praktickým
šachistom, keď svoje prvé súťažné
partie odohral v Trnave už ako
august/september 2020
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šport
mladý chlapec v Dome pionierov
a mládeže v polovici šesťdesiatych
rokoch minulého storočia. Je tiež
viacnásobným účastníkom Tirnavie
(B), Trnavskej letnej šachovej ligy
a jej víťazom.
Variant v našej partii sicílskej
obrany (B20) po druhom ťahu bieleho sa nepovažuje pre čierneho
za nebezpečný. Biely ním jemne
naznačuje, že chce v ďalšom ťahu
hrať pešiakom z d2 na d4 so snahou vybudovania silného stredu na
šachovnici. Čierny sa mu naopak
snaží v tomto úmysle zabrániť.
Má na to viacero spôsobov. Jeden
z nich sa vyskytol v dueli a iné
sme uviedli v poznámkach k partii.
M. Szitkey sa svojím 14. ťahom
snažil prinútiť R. Lukáča k výmene
figúr, a tak sa zbaviť izolovaného
pešiaka, hoci mohol pokračovať
aj iným spôsobom. Čierny zvládol
otvorenie pre neho uspokojivo,
vďaka nepresnej hre bieleho, až do
postavenia zobrazenom na diagrame, keď po vykonaní chybného 16.
ťahu sa mu začala pozícia pomaly
rúcať a dostal sa na pokraj priepasti, odkiaľ už nebolo úniku. Ako
mal správne hrať, aby udržal pozíciu v rovnováhe? Otázku kladieme
našim čitateľom – riešiteľom. Odpoveď sa dozvedia v ďalšom čísle
NzR.
Milan Szitkey - Roman Lukáč
[Tirnavia (B) 1986]
1.e4 c5 2.c3 d5 {2. - Jf6 3.e5 Jd5
4.d4 c:d4 5.Jf3 Jc6 6.c:d4 [6.Sc4
Jb6 7.Sb3 d6 8.e:d6 D:d6 9.0-0 Se6
10.S:e6 D:e6 11.J:d4 J:d4 12.D:d4
Vd8 13.Df4 (13.Dh4 De2 14.Se3 D:
b2 15.Jd2 V:d2 16.Vab1 D:c3 17.S:
d2 D:d2 18.De4 D:a2 19.D:b7 f6
20.Va1 De6 Hmadi vs. De Firmian,
izt. Manila 1990) 13. - Dd5 14.Jd2
e6 15.Jf3 Se7 16.Se3 0-0 17.S:b6 a:
b6 18.Vfe1 Sd6 19.De4 D:e4 20.V:
e4 Sc5 21.Vee1 Vd3 22.Vad1 Vfd8
23.V:d3 V:d3 24.Kf1 g6 25.Ke2 Vd5
=] 6. - d6 7.Sc4 Jb6 8.Sb5 a6 9.S:
c6+ b:c6 10.0-0 d5 11.Dc2 Dc7
12.Sf4 Sg4?? 13.e6! D:f4 14.D:c6
+ Kd8 15.Je5 S:e6 16.D:b6+ Kc8
17.Ja3 1:0 Fodré vs. Vigh, Budapešť
1985, 5.D:d4 e6 6.Jf3 Jc6 7.De4 d6
8.Jd2 d:e5 9.J:e5 Jf6 10.Da4 Dd5
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11.Jf3 Sd6 12.Sf4 De4+ 13.D:e4 J:
e4 Hort vs. Polugajevskij, Belehrad
1970; 2. - d6 3.d4 Jf6 4.d:c5 Jc6
5.Sc4 J:e4 6.S:f7+ K:f7 7.Dd5+ e6
8.D:e4 d5 9.Df3+ Kg8 10.Se3 b6
11.c:b6 a:b6 12.Dd1 Sc5 13.Je2 S:
e3 14.f:e3 Dh4+ 15.Jg3 Sa6 16.Ja3
h5 17.Db3 Dg4 18.D:b6 Je5 19.Dd4
h4 20.D:e5?? h:g3 21.c4 d:c4 22.h3
c3! 23.Jb5 c:b2 24.D:b2 Dg5 25.a4
S:b5 0:1 Svešnikov vs. Ceškovskij,
Frunze 1982; 2. - e6 3.d4 d5 4.e:
d5 e:d5 5.Se3 c4 6.Jf3 Jc6 7.g3 Jf6
8.Sg2 Sd6 9.0-0 0-0 10.Ve1 Sf5
11.Sg5 h6 12.Jh4 Se6 13.S:f6 D:
f6 14.Jd2 g5 15.Df3 Kg7 16.D:f6 K:
f6 17.Jhf3 b5 18.Jf1 b4 19.Je3 Vad8
20.Vad1 Je7 Hmadi vs. Piasetski,
izt. Manila 1990} 3.e:d5 D:d5 4.d4
c:d4?! [4. - Jc6 5.Jf3 Sg4 (5. - c:d4
6.c:d4 e5 7.Jc3 Sb4 8.Sd2 S:c3 9.S:
c3 e4 10.Je5 J:e5 11.d:e5 Je7 12.Dc2
0-0 13.Vd1 D:a2 14.Sb4 Sg4 =
Svešnikov vs. Charlov, Rusko 1995)
6.Se2 c:d4 7.c:d4 e6 8.Jc3 Da5
9.0-0 Jf6 10.Sd2 Se7 11.Db3 Db4
12.Dc2?? S:f3 13.Jb5 Se4 14.Sd3 D:
b5! 0:1 Birnboim vs. Ghinda, ŠO
Soluň 1984; 4. - Jf6 5.Jf3 Sg4 6.Se2
e6 7.0-0 Jc6 8.h3 Sh5 9.Se3 c:d4
10.c:d4 Sb4 11.a3 Sa5 12.Jc3 Dd6
13.Jb5 De7?! (13. - Dd5) Deep Blue
vs. Kasparov, USA 1996; 4. - g6
5.Se3 c:d4 6.c:d4 Sg7 7.Jc3 Dd8
8.Jf3 Jh6 9.Sc4 Jf5 10.Je5 Jd6 11.Sb3
Jc6 12.Sa4 0-0 13.S:c6 b:c6 14.J:c6
Dd7 15.Je5 Db7 16.0-0 D:b2 17.Jd5
Db7 18.Jc6 Jf5 19.Da4 e6 = Pirrot
vs. Nemet, Nemecko 1992; 4. - e6]
5.c:d4 Jc6 6.Jf3 Sg4 (6. - e5 7.Jc3
Sb4 8.Sd2 S:c3 9.S:c3 e4 10.Je5 J:
e5 11.d:e5 Je7 12.De2 b6 13.Vd1
Db7 14.f3 Sf5 15.f:e4 D:e4 16.D:
e4 S:e4 17.Vd4 Sc6 18.Sc4 S:g2
19.Vg1 Sh3 20.V:g7 Se6 21.S:e6 f:
e6 22.Vf4 Jd5 23.Vff7 +/-) 7.Se2?!
(7.Jc3! Da5 8.d5 Vd8 9.Sd2 Jb8
10.Jb5 Db6 11.Da4 Sd7 12.Sa5 1:0
Poláková vs. Davidová, Janovičky
1984, 7. - Df5 8.d5 S:f3 9.g:f3 00-0 10.Se3 Jf6 11.Sd3 Dd7 12.d:c6
D:d3 13.c:b7+ K:b7 14.Db3+ Ka8
15.Da4 Vd7 16.Dc6+ Kb8 17.Vd1
+-) 7. - e6 8.Jc3 Sb4 (8. - Da5 9.00 Jf6 10.h3 Sh5 11.Se3 Se7 12.Db3
Db4 13.g4 Sg6 14.Je5 0-0 15.g5 D:
b3 16.a:b3 Jd5 17.J:d5 e:d5 18.Vfc1
+/= Smagin vs. Armas, Bundesli-

ga 1990) 9.0-0 Dh5?! (9. - Da5)
10.h3 S:f3 11.S:f3 Da5 12.Se3 Jge7
13.Db3 0-0 14.a3?! (14.Je4 Vad8
15.a3 Sd6 16.Vfd1 Vd7 17.Jc5 S:c5
18.d:c5 Vfd8 19.V:d7 V:d7 20.Vd1
Dc7 21.Se4 V:d1+ 22.D:d8 +/=)
14. - S:c3 15.b:c3 Vfd8 16.Vad1
(16.Se4 Vac8 17.Vfc1 Dc7 18.Sg5
Vd7 19.Db1 Da5 20.Se3 Dh5 21.Sf4
b6 22.Sg3 Ja5 23.Sd3 Jc4 24.Dc2
Vd5 25.Db3 Ja5 26.Db1 Jf5 27.Sf4
Jd6 28.Va2 Dh4 =) Pozri diagram!
16. - b5?? 17.Sg5! Vd5 (Teraz by
už nepomohlo: 17. - Ve8 18.S:e7 J:
e7 19.S:a8 V:a8 20.Vb1 a6 21.a4 b:
a4 22.Db7 Dd8 23.Vfc1 Vc8 24.D:
a6 Va8 25.Db7 Jd5 26.c4 Jf6 27.Vc2
a3 28.Va2 Je8 29.c5 +-) 18.S:d5 J:
d5 19.c4 b:c4?! (19. - Jc3 20.Sd2
Je2+ 21.Kh1 Je:d4 22.Dd3 Da4 23.c:
b5 J:b5 24.Sc3 J:c3 25.D:c3 Je7
26.Vd4 Da6 27.Vc1 h6 28.Dd3 D:
d3 29.V:d3 Jd5 30.Vb3 +/-) 20.D:
c4 Vc8 21.Dc5 D:c5 22.d:c5 Je5
23.Vc1 Kf8 24.Vfd1 Vc6 25.Vb1 f6
26.Vb8+ Kf7 27.Vb7+ Kg6 28.Se3
Va6 29.Vc1 Jc6 30.Vb3 Kf5 31.Vc2
h5 32.Kf1 Ke5 33.Vc4 g5 (33.
- Ja5 34.Va4 J:b3 35.V:a6 J:e3+
36.f:e3 J:c5 37.V:a7 g5 38.a4 Kd5
39.a5 Kc6 40.a6 Kb6 41.Vf7 K:a6
42.V:f6 +-) 34.Sc1 Kf5 35.Sb2 e5
36.g3 Ke6 37.Vb7 Jde7 38.Vc1 Ja5
39.Vc7 Jb3 40.Vd1 Jd5 41.Vc8 Ja5
(41. - Je7 42.Ve8 Kf7 43.Vh8 J:c5
44.V:h5 +/-) 42.Vd8 Jc7 43.V1d6+
V:d6 44.V:d6+ Ke7 45.Vd3 Je6
46.Sc3 Jc6 (46. - J:c5 47.Sb4 Jb7
48.Vd5 Ke6 49.V:c5 J:c5 50.S:c5
+-) 47.Vd6 Jed8 48.Ke2 Jb8 49.Sb4
Jdc6 50.Kd3 Kf7 51.Kc4 a6 52.Sc3
Kg6 53.Kd5 Je7+ 54.Ke6 Jec6 55.V:
c6 J:c6 56.Kd7 Jd4 57.c6 1:0
Zaujímavosťou trnavskej partie je,
že s prehodením ťahov až do 9.
ťahu bieleho nevedomky kopírovali
duel Aljechin vs. Podgorný (Praha
1942), ktorá ďalej pokračovala: 9.
- Da5 10.a3 Jf6? 11.d5! e:d5 12.a:
b4 D:a1 13.Jd2 S:e2 14.D:e2+ Je7
15.Ve1 0-0 16.Jb3 Da6 17.D:a6 b:a6
18.V:e7! s výhrou exmajstra sveta
na 28 ťahov. Podľa našej analýzy
mal čierny správne hrať: 10. - S:c3!
11.b:c3 12.Jf6 12.Vb1 Dc7 13.Db3
b6 14.Sg5 Je4 15.Se3 0-0 16.Vbc1
Vac8 17.Vfe1 Ja5 18.Db4 f6 19.c4 f5
20.Je5 S:e2 21.V:e2 f4 22.f3 Jc6 23.J:
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c6 D:c6 24.Sf2 J:f2 25.K:f2 Vf5 len
s malou výhodou bieleho a pravdepodobnou remízou. Podobne
mal pokračovať v hre aj R. Lukáč
na Tirnavii.
Od r. 2013 sa Milan päťkrát zúčastnil Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky seniorov
vo Vysokých Tatrách. Najúspešnejší bol r. 2014, keď obsadil 3.
priečku. Naša ďalšia ukážka jeho
šachového majstrovstva je z r.
2018, keď sa v kategórii nad 65
rokov umiestnil na 10. mieste so
ziskom šesť bodov.
Milan Szitkey - Jozef Malinovský
(Tatranské Matliare 30. 5. 2018)
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.c3 Jf6 4.h3 [Iné
možnosti bieleho sú: 4.e5 d:e5 5.J:
e5 Jbd7 6.f4 Dc7 7.d4 e6 8.Se2 c:
d4 9.c:d4 Jd5 10.0-0 Se7 11.Vf3
0-0 12.Jc3 J7f6 13.Vh3 Vd8 14.Sd3
g6 15.J:d5 e:d5 16.f5 Sd6 Kolčák
vs. Bazela, MSR dr. 1. liga v kor.
šachu 2002; 4.d3 g6 5.g3 Sg7
6.Sg2 Jc6 7.0-0 Sg4 8.h3 S:f3 9.D:
f3 0-0 10.De2 Vb8 11.f4 Dc7 12.Ja3
b5 13.Sd2 e6 14.g4 b4 15.Jc2 b:
c3 16.b:c3 Jd7 Hort vs. Dunne, ŠO
Luzern 1982; 4.Se2 Sd7 (4. - g6
5.0-0 Sg7 6.Sb5+ Sd7 7.S:d7+ Jf:d7
8.d4 0-0 9.Se3 Jc6 10.h3 b5 11.Jbd2
a5 12.De2 b4 13.d5 Ja7 14.Vac1
= Romanišin vs. Tukmakov, ZSSR
1988) 5.d3 e6 6.Jbd2 Se7 7.0-0 00 8.a3 Sc6 9.Ve1 Jbd7 10.Sf1 Je5
11.J:e5 d:e5 12.Jc4 Dc7 13.b4 Vfd8
14.Db3 b5 15.Ja5 Se8 16.f3 Morozevič vs. Topalov, Linares 2007;
Sd3 Sg4 5.Sc2 g6 6.d3 S:f3 7.D:
f3 Jc6 8.0-0 Sg7 9.Se3 0-0 10.Jd2
b5 11.Sg5 a6 12.Dh3 Db6 13.Sb3
e6 14.Dh4 Jd7 15.Sh6 Jce5 +/=] 4.
- Jc6 5.Sd3 g6 6.Sc2 Sg7 7.0-0 00 8.d4 c:d4 9.c:d4 Da5 10.Ve1 Jd7
11.Jbd2 e5 12.Jb3 Dc7 13.Se3 Jb6?
14.Sd3 Dd8? (14. - f5 15.d:e5 J:e5
16.J:e5 d:e5 17.De2 Df7 18.Ved1
f4 19.Sc5 Vd8 20.S:b6 a:b6 21.Sc4
V:d1+ 22.V:d1 Se6 22.S:e6 D:e6
24.Jc1 Vc8 25.Dd3 Sf6 26.Db3 D:
b3 27.J:b3 +/=) 15.Vc1 Sd7 16.Dd2
e:d4 17.Jb:d4 Je5 18.Sg5 Sf6 19.Sf4
De7 (19. - Vc8 20.V:c8 D:c8 21.Se2
Vf7 22.Vc1 Df8 23.Jb5 J:f3+ 24.g:f3
d5 25.J:a7 S:h3 26.b3 d:e4 27.f:e4
De7 28.De3 g5 29.Sh2 +/-) 20.Vc7

Vab8 21.Sc2 Ja8 22.Sb3+ Kb8
23.Vcc1 Vbc8 24.Db4 V:c1 25.V:c1
Vb8 26.Jd2 Sf8 27.J4f3 Jd3? 28.Dc4
Sh6 29.S:h6 J:c1 30.D:c1 Vc8
31.Db1 g5 32.Dd3 Jc7 33.Jc4 Je8
34.Dd4 b5 35.Je3 Se6 36.S:g5 1:0
Už v otvorení sicílskej obrany (B27)
mohol Malinovský hrať aktívne
a zorganizovať minoritný útok svojím pešiakom na dámskom krídle:
13. - a5 14.Vc1 a4 15.d5 a:b3 16.S:
b3 Jf6 17.Dc2 Sd7 18.d:c6 b:c6
19.Ved1 Vfb8 20.Sg5 Va7 21.Dd3
Je8 22.Vc2 c5 23.De3 Se6 24.S:e6
f:e6 25.b3 Va3, čím by získal dva
voľné stĺpce pre svoje veže. V 27.
ťahu vletel čierny do pripravenej
pasce. Mal sa pokúsiť uviesť svojho
jazdca z rohu šachovnice do hry,
hoci vo variante: 27. - Jb6 28.Vc3
Jc6 29.Da3 Vc8 30.Sd5 J:d5 31.e:d5
Je5 32.D:a7 V:c3 33.b:c3 Jd3 34.Se3
Se8 35.Jd4 Sf7 36.Je6 S:e6 37.d:
e6 Kg8 38.Da8 D:e6 39.Sh6 De1+
40.Jf1 De7 41.S:f8 D:f8 42.D:b7 Jc5
43.Dc7 Je6 44.Dc6 Jd8 45.Db6 Je6
46.a4 Dd8 47.D:d8+ J:d8 48.a5 Jc6
49.a6 Kf7 50.Je3 by bol biely vo
výhode. O výsledku duelu sa rozhodlo už pri 13. alebo 14. ťahu. Pri
prehrávaní partie zaujme manéver
bielopoľného strelca: Sf1 - d3 - c2.
Niečo podobné sa vyskytuje aj
v španielskej hre: Sf1 - b5 - a4 -c2
s krytím pešiaka e4.
Pri príležitosti významného životného jubilea želáme Milanovi Szitkeyovi do ďalších rokov života pevné zdravie, rodinnú pohodu a veľa
úspechov na šachových turnajoch,
kde sa s ním budeme mať možnosť
ešte stretnúť. Nech ho aj ďalej, ako
bývalého pedagóga, baví práca
s mládežou pri výučbe kráľovskej
hry v centrách voľného času. Šach
sa stal jeho celoživotnou záľubou.
Po Jánovi Hrušovskom, Vladimírovi Hagarovi a Igorovi Šturdíkovi
je ďalším príkladom z trnavských
šachistov, že matematika a šach
majú k sebe veľmi blízko.
Riešenie strednej hry v partii Godula vs. Kollárik (NzR č. 6): 7. - Jg:
e5!? 8.Da4 J:f3+ 9.S:f3 Sd7 10.Db5
Se7 11.Sf4 Dc8 12.S:c6 S:c6 13.De5
Dh3 14.f3 f6 15.D:d4 0-0 16.S:c7 b6
17.Sd6 Vfd8 18.c5 De6 19.Df4 S:d6

20.c:d6 V:d6 21.e4 Vad8 22.Jc3 Dc4
+/=, 8.J:e5 J:e5 9.Ja3 Se7 10.e3 d3
11.f4 Jg4 12.h3 Jf6 13.g4 0-0 14.g5
Je8 15.Jb5 a6 16.Jd4 c5 17.Jf3 Sf5
18.Jh4 Se6 19.b3 h6 20.f5 Sc8 21.f6
J:f6 (22.g:f6? S:f6 23.Vb1 S:h4) 22.g:
h6 g6 (22. - g:h6? 23.Jf5 S:f5 24.V:f5
Dd6 25.Sb2 Vad8 26.Df1 Je8 27.Vd1
d2 28.Sd5 Dg6+ 29.Kh2 Jd6 +/-)
23.Sb2 Jh5 24.Se4 Jf6 25.S:d3 S:h3
26.Jg2 Dd6 +/= [24. - S:h4?? 25.h7+
K:h7 26.D:h5+ Kg8 27.Dh8 mat, 24.
- Jg3? 25.J:g6 f:g6 26.S:g6 V:f1+??
(26. - Sf6 27.V:f6 V:f6 28.D:d3 D:
d3 29.h7+ Kg7 30.h8D+ K:g6 31.D:
f6+ Kh5 32.Df3+ Kh6 33.Df4+ Kh5
34.D:g3 Dg6 +-) 27.D:f1 J:f1 28.h7+
Kf8 29.h8V mat.]
Sedemnásť rokov stará partia
dokazuje, že nielen medzi veľmajstrami, ale aj v našej 3. lige sa hral
už vtedy šach na vysokej teoretickej
úrovni. Čierny chcel Albinovým
protigambitom prekvapiť svojho súpera, ale stalo sa tak práve opačne.
Biely sa dokázal lepšie orientovať
v nekonečnej spleti variantov tohto
určite zaujímavého otvorenia (D09)
vhodného do každej súťaže. Od
úmrtia Adolfa Albina uplynulo už
100 rokov, ale šachová teória v jeho
„antigambite“ ešte nevyslovila svoje
posledné slovo.
Vážnu chybu v dueli však urobil
čierny v 14. ťahu (14. - Ka8?),
lebo po: 14. - S:g2! 15.K:g2 h5
(15. - Df5 16.Sd2 h5 17.Jc6+ b:c6
18.b:c6 Ka8 19.Vab1 Sc5 20.Vb7
Je5 21.Sf4 h4 22.Db5 h3+ 23.Kh1
Sb6 24.c5 Dd3 25.D:d3 J:d3 26.c:
b6 c:b6 27.V:f7 Vc8 28.V:g7 V:c6
29.Vd7 J:f4 30.g:f4 Vc2 31.a3 Va2
32.f5 V:a3 33.f4 Vf8 34.Ve1 d3
35.Kg1 Kb8 -/+) 16.Db3 Dc8 17.h4
Sc5 18.Db1 d3 19.Jb3 Se7 20.Vd1
Df5 21.Vh1 De6 22.c5 Dd5 23.Sb2
S:c5 24.Vd1 Sb4 25.a3 Se7 26.Sc3
Sf6 27.S:f6 g:f6 by mal v koncovke
výhodu a výsledok partie by sa
mohol obrátiť v jeho prospech,
alebo: 15.Jc6+!? b:c6 16.b:c6 Dc8
17.Vb1+ Ka8 18.Vb7 Sc5 19.Sa3
S:f1 20.S:c5 D:b7 21.c:b7+ K:
b7 22.Db5+ Kc8 23.Da6+ Kd7
24.K:f1 d3 25.Da4+ Kc8 26.D:a7
Vhe8 27.Da8+ Kd7 28.Dd5+ Kc8
29.Dc8+ Kd7 s pozičnou remízou
opakovaním ťahov. 
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Západoslovenské múzeum
BUDOVA NA MÚZEJNOM NÁM. 3
tel.033/5512913, 033/5512 911,
zsmuzeum@zupa-tt.sk,
www.zsmuzeum.sk
OTVÁRACIE HODINY:
Ut – pia 8.30 – 17.00 h
Víkend 11.00 – 17.00 h
V pondelok zatvorené
ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM
 EXPOZÍCIE .......................
.......
Príroda Malých Karpát, Sakrálne
pamiatky, Ľudová hrnčina,
Kampanologická expozícia,
Oratórium, Štefan Cyril Parrák –
Pocta kráľovi zberateľov, Osobnosti
športu TTSK, Klarisky v Trnave,
Krása zašlých čias, Archeologická
expozícia, Ľudový textil trnavského
regiónu
 VÝSTAVY..............................
SALÓN – 30 ROKOV ZVUZS
1990 – 2020
Jubilejná výstava členov Združenia
výtvarných umelcov západného
Slovenska
do 30. augusta
 SVET MINERÁLOV
geologická výstava
do 28. februára 2021
PADLI, ABY SME MY ŽILI
Trnavská posádka a odboj na
západnom Slovensku počas SNP
do 4. 10. 2020
 ZBIERKOVÝ PREDMET
MESIACA
385 rokov Trnavskej univerzity
PODUJATIA ............................
5. a 6. augusta od 14.00 h
OBRÁZKY MAĽOVANÉ
SLNKOM
Kurz kyanotypie – historickej
fotografickej techniky z 19.
storočia. Prihlasovanie na tel. č.
033 5512 913. Max. 10 účastníkov
na jeden termín, vstupné 5 eur,
v cene je aj materiál
 9. augusta o 17.00 h
KOSTOL NANEBOVZATIA
PANNY MÁRIE
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Krátka história klariského kostola
s historičkou ZsM Mgr. Luciou
Duchoňovou. V rámci podujatia
Mesta Trnavy Potulky Malým
Rímom
 21. – 23. augusta od 20.30
do 23.30 h v átriu múzea
ETNOFILM ČADCA
– POSTFESTIVALOVÁ
PREZENTÁCIA
Výber ocenených filmov z
20. ročníka medzinárodného
filmového festivalu Etnofilm Čadca
s etnologickou, kulturologickou a
sociologickou tematikou z celého
sveta
 HECTOR – RYTIERSKY
TURNAJ V TRNAVE
Do 31. augusta každú sobotu
a nedeľu od 16.00 h v záhrade
Západoslovenského múzea
DOM HUDBY M. SCHNEIDERA
TRNAVSKÉHO
EXPOZÍCIA
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA
SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO

 20. augusta o 15.00 h
na nádvorí
DOBRO – DVORANA SLÁVY
Vernisáž reinštalovanej expozície
MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY
EXPOZÍCIE
WILLIAM SCHIFFER
život a dielo sochára a medailéra
S LÁSKOU ZA PRAVDU
Reinštalovaná expozícia
– unikátny nábytkový súbor z
pozostalosti Mons. ThDr. Pavla
Jantauscha, prvého apoštolského
administrátora Apoštolskej
administratúry v Trnave
VÝSTAVY
ŠESTNÁSTE STOROČIE
SLOVOM A OBRAZOM
Historické tlače z fondov
Západoslovenského múzea
do 30. 3. 2021
SLOVÁCI, PÍŠTE
PO SLOVENSKY!
Výstava k 250. výročiu narodenia
A. Bernoláka

do 31. 12. 2020

PODUJATIA ............................
 26. augusta
SPOMIENKA NA WILLIAMA
SCHIFFERA
Komentovaná prechádzka
expozíciou so Simonou Jurčovou
pri príležitosti 100. výročia
narodenia sochára a medailéra

Galéria j. Koniarka
tel.: +421 33 55 11 659
imfogjk., www.gjk.sk
 ALEXANDER SALONTAY
Retrospektívna výstava slovenského maliara Alexandra Salontaya
(1937). Ambíciou projektu je v doposiaľ nerealizovanom rozsahu
odprezentovať v jednotlivých tematických okruhoch obsiahle dielo
opomínaného autora, ktorého
maliarska poloha sa pohybuje od
reflexie osobnej mytológie v socialistickej spoločnosti po špecifický
pop-artový variant v rurálnom
kontexte
Kurátor: Filip Krutek
do 30. augusta v Koppelovej vile
 ENIGMATICKÁ KRAJINA
Výstavný projekt prezentuje reinterpretácie tradičného maliarskeho žánru krajinomaľby optikou
najmladšej generácie výtvarníkov
v médiu sochy a maľby. Výstavu
dopĺňa konceptuálna videointervencia
Kurátor: Filip Krutek
do 23. augusta v Koppelovej vile
 JAROSLAV KYŠA:
PORADIE VĹN
Projekt predstavuje najaktuálnejšie
smerovanie v tvorbe slovenského
multimediálneho umelca Jaroslava
Kyšu
Kurátor: Michal Stolárik
do 6. septembra v Synagóge
– Centre súčasného umenia
 10. septembra o 18.00 h
v Synagóge – Centre súčasného
umenia
SKLO (venované Milošovi Balgavému)
Vernisáž výstavy popredného
sklárskeho umelca Miloša Balga-

pozvánky
vého (*1955) – autora a výrazného
reprezentanta prizmatickej a brúsenej sklenej plastiky a ďalších
ôsmich umelcov tvoriacich so
sklom. Výstava naznačuje obraz
zmien v spôsobe nazerania na
sklo a v prístupe k tvorbe s touto
určujúcou, podmanivou a zároveň
osobitne náročnou hmotou
Kurátorka: Beata Balgavá
Do 22. októbra
 17. septembra o 18.00 h
v Koppelovej vile
ANTROPORARY
Vernisáž výstavy, ktorá projekt
ANTROPORARY reaguje na antropocentrické a antropologické
tendencie v tvorbe súčasnej mladej generácie umelcov, umelkýň
a umeleckých skupín v slovenskom
a medzinárodnom prostredí.
Vystavujúci/e autori/ky: Lőrinc
Borsos (HU), Radek Brousil (CZ),
Bogomir Doringer (SRB), Sári Ember (HU), Barbora Fastrová (CZ),
Anna Hulačová (CZ), Adam Csoka
Keller (SK), Šárka Koudelová (CZ),
Vojtěch Kovařík (CZ), Pavla Malinová (CZ), Kristián Németh (SK),
Adam Šakový (SK), Titania Seidl
(AT), Lukas Thaler (AT), Boris Sirka (SK)
Kurátor: Michal Stolárik
Trvanie výstavy: 17.9.(Št) 2020 15.11.(Ne) 2020
Koppelova vila, Zelený kríček 3,
Trnava
AKTUÁLNE VÝSTAVY................
 Jaroslav Kyša: Poradie vĺn
Projekt Poradie vĺn predstavuje
najaktuálnejšie smerovanie v tvorbe slovenského multimediálneho
umelca Jaroslava Kyšu.
Kurátor: Michal Stolárik
Trvanie výstavy: 10.7.(Pia) - 6. 9.
(Ne) 2020
Synagóga – Centrum súčasného
umenia, Halenárska 2, Trnava
 Andrea Bartošová
Profilová výstava poprednej slovenskej maliarky, výber z jej aktuálnej maliarskej tvorby.
Kurátor: Vladimír Beskid
Trvanie výstavy: 27.8.(Št) 2020
- 4.10.(Ne) 2020
Nové krídlo Koppelovej vily, Zelený
kríček 3, Trnava

AKCIE / AKTIVITY......................
 Komentovaná prehliadka výstavy Jaroslav Kyša: Poradie vĺn
6.9.2020 (Štv) o 17.00 hod.
Komentovanú prehliadku za účasti
autora uvedie kurátor výstavy Michal Stolárik
Synagóga – Centrum súčasného
umenia, Halenárska 2, Trnava
Vstup voľný
 Dni európskeho kultúrneho
dedičstva 2020
24. – 26.9.2020
vstup voľný v Synagóge a Koppelovej vile Galérie Jána Koniarka
v Trnave
 ART Laboratórium 2020
V priestoroch Galérie Jána Koniarka sa uskutočňujú tvorivé dielne
a výtvarná tvorba k aktuálnym
výstavám pre MŠ, ZŠ, SŠ /podľa
záujmu škôl/.
Koppelova vila, Zelený kríček 3,
Trnava
Stála expozícia GJK:
GALÉRIA PORTRÉTOV – výber
diel portrétneho žánru reprezentujúcich vývoj portrétneho maliarstva
od konca 18. storočia po súčasnosť
zo zbierok Galérie Jána Koniarka
v Koppelovej vile

Knižnica J. Fándlyho
Rázusova 1
Zákaznícka linka: 033/5513896
Mobil: 0911 098664 (do 14.30 h)
kniznica@kniznicatrnava.sk
www.kniznicatrnava.sk
PRE DETI ..............................
PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB
28. ročník prázdninových aktivít
pre deti. Stretnutia so zaujímavými
osobnosťami spojené so súťažami a tvorivými dielňami sú vždy
v stredu od 10.00 do 12.00 h v záhrade knižnice
 5. augusta o 10.00 h HRDINOVIA – ZÁCHRANÁRI, to sú
naše veľké vzory
Hostia: Hasičský a záchranný zbor
Trnava
 12. augusta o 10.00 h KTO
MÁ HISTÓRIU RÁD, môže s nami spoznávať podhradie i hrad
Hosť: Daniel Kollár, vydavateľstvo
DAJAMA

 19. augusta o 10.00 h KNIHA
Z NEBA NEPADÁ, píše sa a prekladá
Hostky: prekladateľka Chen Liang
Podstavek a vydavateľka Danuša
Dragulová-Faktorová
 26. augusta o 10.00 h SLADKÁ TORTIČKA POTEŠÍ toho, kto
bol prázdninová jednička!
Vyhodnotenie Prázdninového superklubu a oceňovanie najaktívnejších superklubákov
PREČÍTANÉ LETO .....................
Čítam, čítaš, čítame a tvoríme
Vždy vo štvrtok o 10.00 h v záhrade knižnice
 6. augusta o 10.00 h
O KUCHYNI
 13. augusta o 10.00 h
O OSTROVOCH
20. augusta o 10.00 h O PONOŽKÁCH – stretnutie so spisovateľkou
Svetlanou Majchrákovou
27. augusta o 10.00 h O KNIHÁCH
A ČÍTANÍ
 29. septembra o 10.00 h v oddelení pre deti
CHRÁNIME… AKO VOJACI…
Stretnutie s profesionálnym vojakom Patrikom pre deti 2. stupňa
v rámci cyklu Klub N. Podujatie
z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
 17. – 28. augusta v oddelení
beletrie
ČÍTAME Z KNÍH PETRA HOLKU
Výstava kníh a fotografií zo života
autora z fondu knižnice pri príležitosti jeho 70. narodenín
PRE DOSPELÝCH ....................
 2. septembra o 16.30 h
v refektári františkánskeho
kláštora, Františkánska 1
TRNAVA... ÚSPEŠNÝ
EURÓPSKY PRÍBEH...
Diskusia o knihe o Trnave. Hostia: Júlia Ragačová, Juraj Roháč,
brat Filip, OFM. Moderuje Pavol
Tomašovič. Hudobný sprievod
pod vedením Márie Smažákovej.
V spolupráci so Štátnym archívom
v Trnave a Rádom menších bratov
františkánov
 3. septembra o 17.00 h
v čitárni
DÚVERNÁ ZMLUVA S FÁNDLYM
august/september 2020
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„Vedecká konferencia“ humoristov
na počesť velebného pána Juraja
Fándlyho. Účinkujú: Benjamín
Škreko, Eva Jarábková, Mikuláš
Jarábek, Beata Kuracinová Vargová,
Benjamína Jakubáčová, Peter Roháč a Pavol Tomašovič. Podujatie
z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
 9. septembra o 17.00 h
v čitárni
LITERÁRNY VEČER
– JARMOČNÉ CHUTE
Autorské čítanie poézie. Stretnutie
s básnikom Mariánom Milčákom
spojené s diskusiou a prednesom
jeho tvorby. Hudba: Trnavské trio.
V spolupráci so Štátnym archívom
v Trnave
 17. septembra o 17.00 h
v čitárni
TRNAVČANIA NA NÁVŠTEVE
V TRNAVE
Stretnutie s novinárkou, publicistkou, prezidentkou združenia
Europacolon Janou Pifflovou Špankovou a televíznym moderátorom
a aktivistom Patrikom Hermanom.
Moderuje Martin Jurčo. Podujatie
z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
 23. septembra o 10.00 h
v učebni
ANTON BERNOLÁK A TRNAVSKÉ NÁREČIE
Podujatie v rámci vzdelávacieho
cyklu pre seniorov Po stopách bernolákovčiny
 24. septembra o 17.00 h
v čitárni
VLOŽENÉ DO STROMOV
Pokračovanie cyklu Trnavská poetika. Hostka: Oľga Gluščíková.
Hudba: Jana Andevska. Moderátori:
Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Knižnice JF v Trnave, Rázusova 1
SLEDUJTE NÁS
kniznicatrnava.sk/
facebook.com/kniznicatrnava/
youtube.com/channel/
UCLHcYByAM0PNp65IeobauJg

Sakrálne pamiatky
 KATEDRÁLA
SV. JÁNA KRSTITEĽA
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Júl – október:
Pondelok – piatok 10.00 – 12.30 h,
14.00 – 17.00 h
Sobota: 11.00 – 16.00 h
 BAZILIKA SV. MIKULÁŠA
Júl, august:
Pondelok – piatok 10.00 – 12.30 h,
14.00 – 17.00 h
Nedeľa 14.00 – 17.00 h
September, október:
Pondelok – piatok 10.00 – 12.30 h,
14.00 – 16.00 h
Nedeľa 14.00 – 17.00 h
 KOSTOL SV. JAKUBA
Júl – október:
Štvrtok – piatok 10.00 – 12.30 h,
14.00 – 17.00 h
Sobota, nedeľa 14.00 – 17.00 h

Otvorené školské dvory
Hľadáte miesto na oddych či šport?
Využiť môžete vonkajšie areály
trnavského základných škôl, ktoré sú aj tento rok v júli a auguste
otvorené pre verejnosť
 ZŠ s MŠ Atómová 1, otvorené
denne od 15.00 do 20.00 h (vrátane sviatkov)
 ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, otvorené celý deň
 ZŠ s MŠ K. Mahra 11, otvorené
celý deň
 ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, otvorené celý deň
 ZŠ s MŠ Spartakovská 5, otvorené denne od 8.00 do 20.00 h
 ZŠ s MŠ Vančurova 38
Pondelok: 9.00 – 11.00 h
Utorok: 9.00 – 11.00 h
Streda: 9.00 – 11.00 h
Štvrtok: 9.00 – 12.00 h
Piatok: 9.00 – 12.00 h
Sobota: 14.00 – 18.00 h
Nedeľa: 14.00 – 18.00 h

Trnavská brána
XIX. ročník folklórneho festivalu
14. – 15. augusta v mestskom amfiteátri
 14. augusta o 20.30 h
HRANICAMI – tematický galaprogram folklórneho súboru Vagonár
 15. augusta o 14.00 h
DETSKÝ DVOR u Zlatej priadky
Tvorivé dielne a folklórna školička

pre malé a veľké deti
PREDVÁDZAČKA, výšivkári a čipkári
16.30 h ZLATOVLÁSKA, Harry Teater
17.00 h FS VRŠATEC
18.00 h TRNAFSKÁ CIMBALOFKA
19.00 h OD TRNAVY DO TRNAVY
Folklórne súbory Trnavček, Drienka a Trnafčan
20.30 h NA MUZIKE
Program folklórneho súboru Technik
Sprievodné podujatia:
 14. augusta od 8.00 do 17.00 h,
 15. augusta od 11.00 do 17.00 h
ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM
Prehliadka expozícií Sakrálne pamiatky, Štefan Cyril Parrák – pocta
kráľovi zberateľov, Ľudová úžitková
hrnčina, Ľudový textil trnavského
regiónu

Trnavské osvetové stredisko
Dom Mikuláša Schneidera Trnavského
 ŠTEFÁNIKOV KRAJ
Autorská výstava fotografií Milana
Marônka k 140. výročiu narodenia
M. R. Štefánika
do 31. augusta
 28. augusta pri Pamätníku
SNP Univerzitnom námestí
76. VÝROČIE SNP
 2. – 30. septembra
VÝSTAVA MARIONET – TRNAVSKÁ BÁBKARSKÁ ŠNÓRA
Svoju tvorbu budú prezentovať
Jana Pilátová, ktorá sa viac ako 20
rokov venuje výrobe tradičných
drevených marionet a výtvarník
Ivan Slezák, ktorý sa venuje drevorezbárstvu i umeleckému drotárstvu
 17. septembra o 9.00 h v hudobnom oddelení knižnice JF
HOLLÉHO PAMÄTNÍK 2020
Regionálna súťaž v umeleckom
prednese poézie a prózy mládeže
a dospelých
 21. – 25. septembra
DETSKÁ TVORIVÁ DIELŇA
Trnavská bábkarská šnóra
Interaktívna tvorivá dielňa, kde priblížime deťom históriu tradičných
bábkových divadiel na Slovensku,
predstavíme rôzne druhy bábok
– od najjednoduchších papierových, cez maňušky, javajky, mari-

pozvánky
onety a bábky ľudových bábkarov.
Deti si vyskúšajú vodenie bábok,
manipuláciu s nimi a pohyb na
scéne. Dotvorením papierových
bábok si vyskúšajú aj hru na scéne
papierového divadla
 29. septembra o 9.00 h
HOLLÉHO PAMÄTNÍK 2020
Krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže a dospelých

Kino Hviezda
1. 8. / 15.30 Veľké dobrodružstvo
malej pandy
17.30 Proxima
19.30 Havel
2. 8. / 13.30 Veľké dobrodružstvo
malej pandy
15.30 Veľké dobrodružstvo malej
pandy
17.30 Havel
19.30 Proxima
21.00 Kto je ďalší? – Mestský
amfiteáter
3. 8. / 16.00 Veľké dobrodružstvo
malej pandy
18.20 Havel
20.00 Proxima
21.00 Joker – Mestský amfiteáter
4. 8. / 16.00 Proxima
18.00 25 km/h (FK NAOKO)
20.00 Matthias a Maxime (FK
NAOKO)
21.00 Meky – Mestský amfiteáter
5. 8. / 16.30 Veľké dobrodružstvo
malej pandy
18.30 Proxima
20.00 Havel
21.00 Striedavá starostlivosť
– Mestský amfiteáter
6. 8. / 16.30 Trollovia: Svetové
turné – sk premiéra
18.30 Ava: Bez súcitu – sk
premiéra
20.30 #FOLLOWME – sk premiéra
21.00 Havel – Mestský amfiteáter
7. 8. / 16.00 Trollovia: Svetové
turné
18.00 Ava: Bez súcitu
20.00 #FOLLOWME
21.00 Scoob! – Mestský amfiteáter
8. / 8. / 15.30 Trollovia: Svetové
turné
17.30 #FOLLOWME
19.30 Ava: Bez súcitu
9. 8. / 13.30 Trollovia: Svetové

turné
15.30 Trollovia: Svetové turné
17.30 Ava: Bez súcitu
19.30 #FOLLOWME
21.00 Scoob! – Mestský amfiteáter
10. 8. / 16.00 Trollovia: Svetové
turné
Pondelok 18.00 #FOLLOWME
20.00 Ava: Bez súcitu
21.00 Havel – Mestský amfiteáter
11. 8. / 16.00 Trollovia: Svetové
turné
Utorok 18.00 Bezstarostné dievča
(FK NAOKO)
20.00 Sólo (FK NAOKO)
21.00 #FOLLOWME - Mestský
amfiteáter
12. 8. / 16.30 Trollovia: Svetové
turné
Streda 18.30 Ava: Bez súcitu
20.30 #FOLLOWME
13. 8. / 16.30 Letní rebeli - sk
premiéra
Štvrtok 18.30 Fatima - sk premiéra
20.30 Ava: Bez súcitu
14. 8. / 16.00 Letní rebeli
Piatok 18.00 Fatima
20.00 #FOLLOWME
15. 8. / 15.30 Scoob!
Sobota 17.30 Letní rebeli
19.30 Fatima
16. 8. / 13.30 Scoob!
Nedeľa 15.30 Scoob!
17.30 Fatima
19.30 Letní rebeli
17. 8. / 16.30 Scoob!
Pondelok 18.30 Letní rebeli
20.30 Fatima
18. / 8. / 16.00 Fatima
Utorok 18.00 Volaj mame! (FK
NAOKO)
20.00 Christo. Chôdza po vode (FK
NAOKO)
21.00 Salto je kráľ – Mestský
amfiteáter
19. 8. / 17.00 Scoob!
Streda 20.00 Cestovateľské kino.
Černobyľ
20. 8. / 16.30 Hurá do džungle - sk
premiéra
Štvrtok 18.30 Mulan - sk premiéra
20.30 Šarlatán - sk premiéra
21.00 Šťastie je krásna vec –
Mestský amfiteáter - sk premiéra
21. 8. / 16.00 Hurá do džungle
Piatok 18.00 Šarlatán
20.00 Mulan
22. 8. / 15.30 Hurá do džungle

Sobota 17.30 Šarlatán
19.30 Démon zatratenia
23. 8. / 13.30 Hurá do džungle
Nedeľa 15.30 Hurá do džungle
17.30 Šarlatán
19.30 Mulan
21.00 Šťastie je krásna vec
– Mestský amfiteáter
24. 8. / 16.30 Šarlatán
Pondelok 18.30 Mulan
20.30 Démon zatratenia
21.00 Hurá do džungle – Mestský
amfiteáter
25. 8. / 16.00 Šarlatán
Utorok 18.00 Poďme kradnúť kone
(FK NAOKO)
20.00 Dokonalý pacient (FK
NAOKO)
21.00 Salto je kráľ – Mestský
amfiteáter
26. 8. / 16.30 Mulan
Streda 18.30 Šarlatán
20.30 Démon zatratenia
27. 8. / 16.30 Chrumkáči - sk
premiéra
Štvrtok 18.30 Krajina medu - sk
premiéra
20.30 Noví mutanti - sk premiéra
28. / 8. / 16.00 Chrumkáči
Piatok 18.00 Láska v Toskánsku
20.00 Noví mutanti
29. 8. / 15.30 Chrumkáči
Sobota 17.30 Láska v Toskánsku
19.30 Noví mutanti
30. 8. / 13.30 Chrumkáči
Nedeľa 15.30 Chrumkáči
17.30 Láska v Toskánsku
19.30 Noví mutanti
21.00 Šťastie je krásna vec
– Mestský amfiteáter
31. 8. / 16.30 Krajina medu
Pondelok 18.30 Noví mutanti
20.30 Láska v Toskánsku
21.00 Hurá do džungle – Mestský
amfiteáter
01.09. 16.00 Láska v Toskánsku
Utorok 18.00 Johanka z Arku (FK
NAOKO)
20.00 Ďalšie Jahniatko (FK
NAOKO)
21.00 Noví mutanti – Mestský
amfiteáter
02.09. 16.30 Láska v Toskánsku
Streda 18.30 Krajina medu
20.30 Noví mutanti
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DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2020

Minulosť vzdeláva ....................................................................
 2. septembra o 16.30 h
v refektári františkánskeho
kláštora na Fratiškánskej 1
TRNAVA...ÚSPEŠNÝ EURÓPSKY
PRÍBEH...
Diskusia o knihe o Trnave. Moderuje Pavol Tomašovič. Hudobný
sprievod pod vedením Márie Smažákovej. Účastníci diskusie: PhDr.
Júlia Ragačová, doc. PhDr. Juraj
Roháč, CSc., brat Filip, OFM.
 4. septembra o 17.00 h
v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského, nádvorie
FOR YOU ACAPELLA
Otvárací koncert Dní európskeho
kultúrneho dedičstva v Trnave
 3. septembra o 17.30 h
v Západoslovenskom múzeu
LUXEMBURGOVCI V UHORSKU
A V TRNAVE
Rozprávanie (nielen) o kráľovi
Žigmundovi a Barbore Celjskej.
Prednáša Daniela Dvořáková. Po
prednáške (o 19.00 h) sa uskutoční
autogramiáda v kníhkupectve Panta Rei v City Aréne Trnava.
 5. septembra v Divadle
Jána Palárika
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Prehliadka najstaršej dodnes využívanej divadelnej budovy na
Slovensku s odborným výkladom
a nahliadnutím do divadelného
zákulisia.
 7. septembra o 17.00 h v Štátnom archíve na Štefánikovej 7
AD FONTES VINORUM
O víne, pri víne... – rozprávanie
o dokumentoch k vinárstvu v Trnave spojené s ochutnávkou vín
z trnavského regiónu.
 8. septembra o 16.00 h
v Múzeu knižnej kultúry
PRECHÁDZKA PO OLÁHOVOM
SEMINÁRI
Návšteva prvej vyššej školy v Trnave – kňazského seminára, ktorý
založil v roku 1561 arcibiskup Mikuláš Oláh.
 9. septembra o 17.00 h
v Knižnici Juraja Fándlyho
LITERÁRNY VEČER – autorské
čítanie poézie
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Stretnutie so slovenským autorom
– básnikom Mariánom Milčákom
spojené s diskusiou a prednesom
jeho tvorby. Moderuje Ivan Matušek.
Hudobné vystúpenie: Trnavské trio
...................................................

 10. – 28. septembra
o 17.00 h v Štátnom archíve
na Štefánikovej 7
O TRNAVE POD VEŽOU
Cyklus prednášok odkrýva laickej
verejnosti menej známe, ale pozoruhodné udalosti a témy z histórie
Trnavy
 10. 9. Štátna odborná škola
pre ženské povolania v Trnave
Mgr. Barbora Kollárová
 16. 9. Ako Trnavčania na začiatku novoveku komunikovali –
vzájomne i s okolitým svetom
a čo sa dozvedeli
Doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.
 17. 9. Hriešni ľudia
slobodného kráľovského mesta
trnavského
PhDr. Júlia Ragačová
 18. 9. Trnavskí zlatnícki
majstri a ich produkcia
v 16. storočí
PhDr. Radoslav Ragač, PhD.
 21.9. Tradičné povolanie
čižmárov v Trnave
v 17.-19. storočí
Mgr. Simona Anderáková, PhD.
 22. 9. Menej známe
šľachtické rody pôsobiace
v Trnave v 16.-18.
storočí
Denis Pongrácz
 24. 9. Verejné tajomstvá
verejných domov v Trnave
Mgr. Katarína Boledovičová, PhD.
 28. 9. Veľká vojna v živote
trnavských gymnazistov
Mgr. Jakub Roháč
.......................................................

POTULKY MALÝM RÍMOM
 6. septembra o 16.30 h pri
Kalvárii
TRNAVA
ZO ŽABEJ PERSPEKTÍVY

Po toku Trnávky od Kalvárie po
námestie SNP sprevádza Miroslav
Beňák
 13. septembra o 16.30 h
pred mestskou vežou
RUŽIČKY KVITNÚ ZASE
Život a dielo Mikuláša Schneidera
-Trnavského,
Sprevádza Lucia Duchoňová
 20. septembra o 16.30 h
pred Mestskou vežou
ŽENA, KTORÁ ZMENILA TVÁR
EURÓPY
Mária Terézia a jej spojitosť s Trnavou
Sprevádza Emília Valachovičová
 27. septembra o 16.30 h
pred Mestskou vežou
VZNEŠENÉ HISTORICKÉ
PORTÁLY A BRÁNY
Vyrozprávajú svoj príbeh
Sprevádza Daniela Zacharová
.......................................................

 11. septembra o 17.00 h
v Západoslovenskom múzeum
VINOHRADNÍCKE SYMBOLY
NA ĽUDOVEJ KERAMIKE
v zbierkach múzea
Krátka prednáška spojená s prezentáciou.
 25. septembra o 18.30 h
pred mestskou vežou
VÝSTUP NA MESTSKÚ VEŽU
S HODINÁROM
Vypočujte si tlkot srdca Mestskej
veže aj v septembri. Vzácny mechanický hodinový stroj skrýva
v sebe množstvo tajomstiev, ktoré
vám odhalí hodinár Karol Nemček.
Počet miest je limitovaný na max.
15 osôb, preto odporúčame zakúpiť si vstupenky včas v TTi alebo
na www.regiontrnava.sk
 25. septembra o 20.00 h v Bazilike sv. Mikuláša
ZÁVEREČNÝ KONCERT
TRNAVSKEJ HUDOBNEJ JARI
Odznejú diela W. A. Mozarta a J.G.
Rheinbergera
Účinkujúci: Štefan Sedlický – diri-

pozvánky
gent, Johannes Skudlík – organ,
Jana Pastorková – soprán, Trnavský komorný orchester – Alžbeta
Ševečková, koncertná majsterka
 26. – 27. septembra
do 19.30 h na mestskej veži
ZÁPAD SLNKA
Z MESTSKEJ VEŽE
Vychutnajte si hrejivo zlatisté lúče,
ktoré pohladia vrchy Malých Karpát. Posledný výstup je o 19.00 h
 29. septembra o 17.00 h
v Štátnom archíve
na Štefánikovej 7
KRÁĽOVSKÝ HUDOBNÝ
NÁSTROJ V SLOBODNOM
KRÁĽOVSKOM MESTE
Vernisáž výstavy k 25. výročiu Trnavských organových dní
 30. septembra o 16.30 h
v elokovanom pracovisku Spojenej školy, Haulíkova 1
ZAČIATKY PREDŠKOLSKEJ VÝ-

CHOVY V TRNAVE
Prednáška spojená s ukážkou originálnych archívnych dokumentov
a prehliadkou poslednej budovy
detskej opatrovne na Haulíkovej
ulici. Prednášajúci: Mgr. Tatiana
Uhríková, Ing. Slavomír Dzvonik,
PhDr. Júlia Ragačová
.......................................................
Výstavy:
 2. – 20. septembra v Štátnom
archíve na Štefánikovej 7
STOPY LÁSKY V ARCHÍVNYCH
DOKUMENTOCH
Špeciálna výstava mapujúca stopy
lásky v archívnych dokumentoch.
Prostredníctvom nich máte možnosť pochopiť, ako ľudia v minulosti vnímali lásku. Ako tvorila
a v neposlednom rade menila ich
životy

 2. – 30. 9. v Trnavskom
osvetovom stredisku (Dom hudby M. Schneidera-Trnavského)
VÝSTAVA MARIONET
– TRNAVSKÁ BÁBKÁRSKA
ŠNÓRA
Výstava tradičných drevených plastík. Svoju tvorbu budú prezentovať
Jana Pilátová, ktorá sa venuje viac
ako 20 rokov výrobe tradičných
drevených marionet a výtvarník
Ivan Slezák, ktorý sa venuje drevorezbárstvu
Organizátori podujatia: Mesto
Trnava, Štátny archív v Trnave,
Knižnica Juraja Fándlyho, Rehoľa
menších bratov – f;rantiškánov,
Trnavské osvetové stredisko, Západoslovenské múzeum, Divadlo
Jána Palárika, Bachova spoločnosť
na Slovensku, Trnava Tourism,
Visit.trnava

Kalendár kultúrnospoločenských podujatí
 HECTOR –
RYTIERSKY TURNAJ V TRNAVE
Do 31. augusta každú sobotu a nedeľu od 16.00 h v záhrade Západoslovenského múzea
 2. augusta od 14.00 do 20.00 h
TRNAVSKÝ
PIKNIK NA KALVÁRII
Koncert: Peter Adamov
Verte či neverte, tento piknik bude
rozprávkový. Prídu naň rozprávkové bytosti, Šaško Fjodor a chodúlisti, s Lenkou Hoškovou sa vyberieme do Kráľovstva na povale,
v čitateľskom brlohu bude deťom
čítať rozprávky Braňo Mosný,
pripravené sú hry pre celé rodiny
a nebudú chýbať ani mňamózne
maškrtky. A nielen deti, ale aj dospelí si iste radi zapíšu za uši, že
ďalší Trnavský piknik by mal byť
v septembri v Kamennom mlyne.
Presný čas včas oznámime
 2. augusta o 17.00 h
pred mestskou vežou
Potulky Malým Rímom
PO STOPÁCH LÁSKY V TRNAVE I.
Vyberte sa s nami do dávnej i nedávnej minulosti Trnavy na miesta,
kde sa odohrávali romantické, dramatické aj mierne pikantné príbehy

lásky. Ani v minulosti sa nekončili
všetky šťastne, najmä ak sa do hry
zaplietla nevera alebo sobášny
podvodník. Naša potulka bude
dojímavá, napínavá a vzrušujúca,
lebo nahliadneme aj do zákulisia
zakázanej lásky a priestorov, kde
sa darilo najstaršiemu remeslu.
Putovanie trnavskými zákutiami
zakončíme v historickej budove
štátneho archívu na výstave mapujúcej stopy lásky v archívnych
dokumentoch. Sprevádzajú: Júlia
Ragačová a Slavomír Dzvoník
 7. augusta o 19.00 h
na Nádvorí
MALÝ DOBROFEST
Koncert pre Johna Dopyeru
PAUL BATTO (SLO)
MATĚJ PTASZEK & SCREAMING
THE BLUES (CZ)
ALBUM (CZ)
MILAN BENKOVIČ & BAND (SK)
Vstupné: 10 eur, predpredaj:
www.ticketportal.sk
 8. augusta o 21.00 h
v Parku Bela IV.
KINO POD HVIEZDAMI 2020
Svetozár Stračina
réžia: Pavol Barabáš

 9. augusta o 17.00 h
pred Západoslovenským múzeom
Potulky Malým Rímom
STÁL PRI ZRODE MESTA
Keby mohol Kostol Nanebovzatia
Panny Márie rozprávať, iste by sme
sa dozvedeli mnohé subtílne príbehy žien, ktoré sa pred stáročiami
modlili v tichu jeho múrov. Ale
boli to klarisky, ktoré sa zaviazali
mlčaním, preto solidárne mlčí aj
ich tajomný, príťažlivý a dodnes
nezrekonštruovaný kostol. Namiesto neho sa ujme slova Lucia
Duchoňová, ktorá nám porozpráva
o jeho počiatkoch siahajúcich až
na začiatok 13. storočia, keď sa Trnava stala slobodným kráľovským
mestom, aj o jeho histórii spojenej
s klariskami
 14. – 15. augusta
v mestskom amfiteátri
TRNAVSKÁ BRÁNA
XIX. ročník folklórneho festivalu
 16. augusta o 17.00 h
pred mestskou vežou
Potulky Malým Rímom
V CHLÁDKU KLÁŠTORNÝCH
MÚROV II.
Ferdinand Mak nás opäť zavedie
do kláštorných kaplniek a bežne
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neprístupných priestorov jednej
z reholí pôsobiacich v Trnave. Tentokrát poodhalíme tajomstvá starobylého rádu premonštrátiek
 21. – 23. augusta od 20.30
do 23.30 h v átriu
Západoslovenského múzea
ETNOFILM ČADCA – Výber ocenených filmov z 20. ročníka medzinárodného filmového festivalu
Etnofilm Čadca s etnologickou,
kulturologickou a sociologickou
tematikou z celého sveta
 23. augusta o 17.00 h
pri Kalvárii
Potulky Malým Rímom
TRNAVA ZO ŽABEJ
PERSPEKTÍVY
Aj keď dnes nepôsobí Trnávka ako
vodný tok príťažlivo, v minulosti
zohrávala významnú úlohu pri
vzniku a rozvoji Trnavy. Voda bola
vždy základným predpokladom pre
životaschopné osídlenie, lebo slúžila nielen na uhasenie smädu a zavlažovanie, ale aj ako zdroj energie.
Významnú úlohu zohrala aj pri
formovaní trnavského priemyslu
a križuje ju viacero architektonicky hodnotných mostov s vlastnou
históriou. S Miroslavom Beňákom
zaklopeme u trnavského vodníka,
aby sme si mohli všetky zaujímavé
a bežne neviditeľné miesta prezrieť
z neobvyklej „žabej“ perspektívy.
Povinný dress code: Gumáky, rúško, repelent a baterka
 23. augusta 21.00 h
v Parku Bela IV.
KINO POD HVIEZDAMI 2020
Stratený domov
réžia: Juraj Mravec
 26. augusta o 10.00 h
na Novom cintoríne
na Ulici T. Vansovej
POCTA WILLIAMOVI
SCHIFFEROVI
Pietny akt pri príležitosti 100. výročia nedožitých narodenín slovensko-francúzskeho sochára a trnavského rodáka Williama Schiffera
 28. augusta o 10.00 h
na Univerzitnom námestí
OSLAVY 76. VÝROČIA SNP
Slávnostné zhromaždenie spojené
s položením vencov k Pamätníku
SNP a príhovormi hostí
Organizátori: Trnavský samospráv56
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ny kraj, Mesto Trnava, Slovenský
zväz protifašistických bojovníkov,
Vojenský archív a Okresný úrad
v Trnave
 2. septembra o 16.30 h
v refektári františkánskeho
kláštora na Františkánskej 1
TRNAVA... ÚSPEŠNÝ
EURÓPSKY PRÍBEH...
Diskusia o knihe o Trnave. Moderuje Pavol Tomašovič. Hudobný
sprievod pod vedením Márie Smažákovej. Účastníci diskusie: PhDr.
Júlia Ragačová, doc. PhDr. Juraj
Roháč, CSc., brat Filip, OFM
 2. – 20. septembra v Štátnom
archíve na Štefánikovej 7
STOPY LÁSKY V ARCHÍVNYCH
DOKUMENTOCH
Špeciálna výstava mapujúca stopy
lásky v archívnych dokumentoch.
Prostredníctvom nich máte možnosť pochopiť, ako ľudia v minulosti vnímali lásku, ako tvorila
a v neposlednom rade menila ich
životy
 2. – 30. septembra
v Trnavskom osvetovom
stredisku, Dom hudby M.
Schneidera-Trnavského
VÝSTAVA MARIONET
– TRNAVSKÁ BÁBKÁRSKA
ŠNÓRA
Svoju tvorbu budú prezentovať
Jana Pilátová, ktorá sa venuje viac
ako 20 rokov výrobe tradičných
drevených marionet a výtvarník
Ivan Slezák, ktorý sa venuje drevorezbárstvu
 6. septembra o 16.30 h
pri Kalvárii
Potulky Malým Rímom
TRNAVA
ZO ŽABEJ PERSPEKTÍVY
Po toku Trnávky od Kalvárie po
námestie SNP sprevádza Miroslav
Beňák
 7. septembra o 17.00 h v Štátnom archíve na Štefánikovej 7
AD FONTES VINORUM
O víne, pri víne... rozprávanie
o dokumentoch k vinárstvu v Trnave spojené s ochutnávkou vín
z trnavského regiónu
 9. septembra o 17.00 h
v Knižnici Juraja Fándlyho
LITERÁRNY VEČER
Autorské čítanie poézie. Stretnutie

so slovenským autorom – básnikom Mariánom Milčákom spojené
s diskusiou a prednesom jeho
tvorby. Moderuje Ivan Matušek.
Hudobné vystúpenie: Trnavské trio
 30. augusta o 17.00 h
pred mestskou vežou
Potulky Malým Rímom
PO STOPÁCH LÁSKY
V TRNAVE II.
Vyberte sa s nami do dávnej i nedávnej minulosti Trnavy na miesta,
kde sa odohrávali romantické, dramatické aj mierne pikantné príbehy
lásky. Putovanie trnavskými zákutiami zakončíme v historickej budove štátneho archívu na výstave
mapujúcej stopy lásky v archívnych
dokumentoch
Sprevádzajú: Júlia Ragačová a Slavomír Dzvoník
 10. septembra o 17.00 h
v Štátnom archíve
na Štefánikovej 7
O TRNAVE POD VEŽOU
Štátna odborná škola pre ženské
povolania v Trnave
Prednáša Mgr. Barbora Kollárová
 11. septembra o 17.00 h
v Západoslovenskom múzeu
VINOHRADNÍCKE SYMBOLY NA ĽUDOVEJ KERAMIKE
v zbierkach Západoslovenského
múzea. Krátka prednáška spojená
s prezentáciou
 12. septembra o 20.30 h
v mestskom amfiteátri
ROZLÚČKA S LETOM
Graeme Mark & The Natives
NO NAME
 13. septembra o 16.30 h
pred mestskou vežou
Potulky Malým Rímom
RUŽIČKY KVITNÚ ZASE
Život a dielo Mikuláša Schneidera-Trnavského
Sprevádza Lucia Duchoňová
 16. septembra o 17.00 h
v Štátnom archíve
na Štefánikovej 7
O TRNAVE POD VEŽOU
Ako Trnavčania na začiatku novoveku komunikovali – vzájomne
i so svetom a čo sa dozvedeli
Prednáša doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.
 17. septembra o 17.00 h
v Štátnom archíve
na Štefánikovej 7

O TRNAVE POD VEŽOU
Hriešni ľudia slobodného kráľovského mesta trnavského
Prednáša PhDr. Júlia Ragačová
 17. – 20. septembra v Malom
Berlíne
PILOT 2020 / festival seriálov
Druhý ročník festivalu predstaví
súčasnú svetovú seriálovú tvorbu
s dôrazom na európsku, zaspomína aj na slovenské archívne seriály.
Súčasťou podujatia bude aj reflexia
zameraná na slovenskú seriálovú
produkciu pod záštitou autorskej
spoločnosti LITA
 18. septembra o 17.00 h
v Štátnom archíve
na Štefánikovej 7
O TRNAVE POD VEŽOU
Trnavskí zlatnícki majstri a ich
produkcia v 16. storočí
PhDr. Radoslav Ragač, PhD.
 19. a 20. septembra v Sade
Antona Bernoláka
STREDOVEK POD HRADBAMI
 20. septembra o 16.30 h
pred mestskou vežou
Potulky Malým Rímom
ŽENA, KTORÁ ZMENILA
TVÁR EURÓPY
Mária Terézia a jej spojitosť s Trnavou
Sprevádza Emília Valachovičová
 21. septembra o 17.00 h
v Štátnom archíve
na Štefánikovej 7
O TRNAVE POD VEŽOU
Tradičné povolanie čižmárov v Trnave v 17. – 19. storočí
Prednáša Mgr. Simona Anderáková, PhD.
 21. septembra o 19.00 h v Malom Berlíne
Kino: STALKING CHERNOBYL
Takmer tridsaťpäť rokov po havárií
v černobyľskej atómovej elektrárni
sa jej okolie stalo zaujímavým pre
turistov aj stalkerov. Ako vyzerala
Pripiať kedysi a ako vyzerá dnes?
Dokumentárny film z černobyľskej
zóny, na ktorom spolupracoval
slovenský dokumentarista a kameraman Anton Fedorko
 22. septembra o 17.00 h
v Štátnom archíve
na Štefánikovej 7
O TRNAVE POD VEŽOU
Menej známe šľachtické rody pô-

sobiace v Trnave v 16. – 18. storočí
Prednáša Denis Pongrácz
 23. septembra o 19.00 h
v Malom Berlíne
Túlavé divadlo:
ŠTVRTÁ TRETINA
Humorné predstavenie s inšpiráciou v športe, ktoré vás však zavedie do hlbokých úvah a súvislostí
tam, kde by ste ich rozhodne nehľadali. A to všetko plné vtipných
dialógov spojených s kabaretnými
pesničkami komikov Jakuba Nvotu
a Kamila Žišku
 24. septembra o 17.00 h
v Štátnom archíve
na Štefánikovej 7
O TRNAVE POD VEŽOU
Verejné tajomstvá verejných domov
v Trnave
Prednáša Mgr. Katarína Boledovičová, PhD.
 25. septembra o 18.30 h
pred mestskou vežou
NA MESTSKÚ VEŽU
S HODINÁROM
Vypočujte si tlkot srdca mestskej
veže. Vzácny mechanický hodinový
stroj skrýva v sebe množstvo tajomstiev, ktoré vám odhalí hodinár Karol
Nemček. Počet miest je limitovaný
na max. 15 osôb, preto odporúčame
zakúpiť si vstupenky včas v TTi alebo na www.regiontrnava.sk
 25. septembra o 20.00 h
v Bazilike sv. Mikuláša
ZÁVEREČNÝ KONCERT TRNAVSKEJ HUDOBNEJ JARI
Odznejú diela W. A. Mozarta a J.
G. Rheinbergera
Účinkujú: Štefan Sedlický, dirigent,
Johannes Skudlík, organ, Jana Pastorková, soprán, Trnavský komorný
orchester a koncertná majsterka
Alžbeta Ševečková
 26. septembra o 19.00 h
v Malom Berlíne
MILAN PAĽA & LADISLAV
FANČOVIČ / b minor
V podaní výrazných osobností
česko-slovenskej hudobnej scény
Ladislava Fančoviča a Milana Paľu
zaznejú skladby Dmitrija Šostakoviča a Bélu Bartóka
 26. septembra o 20.00 h
v Divadelnom štúdiu DISK
Blaho Uhlár a kolektív DISK:
CONTINUO

(Hommàge a Milan Brežák)
Réžia: Blaho Uhlár, hrajú: Monika
Babicová, Jozef Belica, Milan Brežák, Daniel Duban, Silvia Ištoková,
Zuzana Jankowská, Braňo Mosný,
Ján Rampák, Alžbeta Sersenová
a Peter Tilajčík
I 26. a 27. septembra
do 19.30 h na mestskej veži
ZÁPAD SLNKA
Z MESTSKEJ VEŽE
Vychutnajte si hrejivo zlatisté lúče,
ktoré pohladia vrchy Malých Karpát. Otváracie hodiny sú predĺžené
do 19.30 h. Posledný výstup je
o 19.00 h
 27. septembra o 16.30 h
pred mestskou vežou
Potulky Malým Rímom
VZNEŠENÉ HISTORICKÉ
PORTÁLY A BRÁNY
Sprevádza Daniela Zacharová
 27. septembra o 15.00 h v Malom Berlíne
Dogma Divadlo:
TO JE DIVADLO!
Komediálny príbeh, ktorý pomocou
pestrej palety postáv, koláže obrazov a zmesi skečov postupne odkryje malému i veľkému divákovi,
čo to vlastne divadlo je
 28. septembra o 17.00 h
v Štátnom archíve
na Štefánikovej 7
O TRNAVE POD VEŽOU
Veľká vojna v živote trnavských
gymnazistov
Prednáša Mgr. Jakub Roháč
 29. septembra o 17.00 h
v Štátnom archíve v Trnave
na Štefánikovej 7
KRÁĽOVSKÝ HUDOBNÝ NÁSTROJ V SLOBODNOM KRÁĽOVSKOM MESTE
Vernisáž výstavy k 25. výročiu Trnavských organových dní
 30. septembra o 16.30 h pri
Spojenej škole, Haulíkova 1
ZAČIATKY PREDŠKOLSKEJ
VÝCHOVY V TRNAVE
Prednáška spojená s ukážkou originálnych archívnych dokumentov
a prehliadkou poslednej budovy
detskej opatrovne na Haulíkovej
ulici. Prednášajúci: Mgr. Tatiana
Uhríková, Ing. Slavomír Dzvonik,
PhDr. Júlia Ragačová
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