
august/september 2018

život a kultúra trnavy

novinky
z radnice

fo
to

: E
le

na
 U

rs
in

yo
vá

mesto trnava    ročník XXIX    číslo 7/8    nepredajné! 



NOVINKY Z RADNICE 
Život a kultúra Trnavy

Vydavateľ: Mesto Trnava 
IČO: 00313114
Evidenčné číslo: EV 2899/09
ISSN 1339-8989
Náklad 5 000 ks
Šéfredaktorka: Elena Ursinyová
Redaktorka: Miroslava Kuracinová Valová
Redakčná rada: Dušan Vančo, Martin Jurčo
Redakcia: Radnica, Hlavná 1, 
917 71 Trnava
Číslo telefónu: 033/32 36 344
E-mail: elena.ursinyova@trnava.sk 
Grafická úprava: Andrej Grossmann
Tlač: Bittner print, s. r. o.
Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava

Periodicita vychádzania: 
desaťkrát do roka, august / september 
a december / január ako dvojčísla

Novinky z radnice nájdete 
aj na nzr.trnava.sk

editorial

Pavol Tomašovič

V presahu celku

Dedinka, z ktorej sme začínali turistický výstup, bola učupená 
priamo pod horským masívom. Chodník naň sa mierne kľukatil 

od rázcestia, ktoré ležalo desať minút od rázovitej zástavby. 
Domčeky pripomínali z výšky protiľahlého vrchu malý dvor, 

kde sa drobné kuriatka chúlia k svojej matke. 
Neďaleko križovania turistických ciest sa rozprestierala 

veľká lúka posiata pestrofarebnými odtieňmi kvetov, 
ktorú pretínal ticho zurčiaci potok. Pohľad ponad kolorit porastu 

sa zarazil pri vyčnievajúcich torzách múrov. Pripomínali osídlenie. 
Večer, po návrate z vrcholu hory, nám miestni obyvatelia odkryli 

ich pôvod. Nešlo o žiadny archeologický nález starej osady, 
ale o omyl jednej doby a projektanta. Zhruba pred polstoročím 

sa dvaja zbohatlíci rozhodli rozšíriť dedinku a vybudovať 
turistický komplex. Ignorovali rady miestnych, ktorí od nepamäti 
nechávali dané územie nedotknuté. Pripravený projekt v duchu 

novej doby naplánoval chaty a zruby pozdĺž celej lúky. 
Ku kolaudácii a užívaniu však nikdy nedošlo. 

Tesne pred dokončením vytvoril dva dni trvajúci dážď 
z lúky jazero a na jeho hladine plávalo všetko, čo voda strhla 

so sebou. Roky pokojný potôčik sa za hodinu zmenil na živel, 
ktorý opustil svoje brehy a týždeň ohrozoval i samotnú obec. Jej 

obyvatelia nechali torzá budov ako memento pre tých, 
ktorí podceňujú úctu k skúsenosti a prírode. 

Civilizačné nadšenie, individuálny rozum povýšený nad tradíciu, 
budovanie betónových sídlisk a asfaltových plôch neobišlo 

ani nás. Snahy presadiť sa, zhodnotiť investície bez rešpektovania 
prírodného prostredia a širších súvislostí sú vždy nebezpečné. 

Vedú k postupnej deštrukcii i sklamaniu. Napriek zlyhaniam 
ilúzií, ktoré by chceli rozkázať vetru i dažďu, prevládajú dodnes 

tendencie rýchleho zisku a presadenia jedného správneho videnia 
sveta. Umenie a radosť zo života sa však prioritne nezakladajú 

na moci nad prírodou či nad človekom, ale naopak, 
na porozumení širšieho prírodného i dejinného kontextu a celku, 
ktorý nás presahuje. Sme jeho súčasťou. Iba v ňom možno zažiť 

vlastné naplnenie či pocítiť harmóniu. Nadviazať na to, čo obstálo 
v čase, čo nezaplavila tečúca riava informácií, 

predstáv a túžob do zabudnutia.
Letné dni s chvíľkou oddychu predstavujú možnosť načrieť 

do jazier harmónie okolo nás i v nás. Vo výškach hôr, vo vodách 
riek, pri zbere plodov či pri pohľade na rozkvitnuté lúky, v objatí 
slnečných lúčov a spevu vtákov, pri priateľských rozhovoroch – 

tam všade možno odkryť známky jedinečnosti, neopakovateľnosti, 
presahu. Známky toho, čo by sme si mali vážiť a uchovať. 

Ako prvý krok k zmene. 
Od stupňovania nárokov a túžob ovládať iných 

k úcte voči darovanému. 
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Obnovený Ružový park má slúžiť nielen 
nám, ale aj ďalšej generácii Trnavčanov
Ružový park sa čoskoro zmení na multifunkčnú oddychovú zónu, spájajúcu tradície a historickú zá-
stavbu so súčasnými požiadavkami na optimálne využitie územia a jeho prírodných daností. Priestor, 
ktorý Trnavčania radi navštevovali už v 19. storočí, bude obnovený, aby mohol slúžiť ďalšie desiatky 
rokov aj našim deťom a vnúčatám. Realizácia projektu sa má začať na budúci rok. 

(eu)

Ružový park v Trnave dlho preží-
val bez výhľadu do budúcnosti. 
Ruže, ktorým vďačil za svoje 
meno, boli pre zlý stav koncom 
20. storočia odstránené. Mestská 
samospráva síce vysadila v roku 
2010 v parku tisícku nových ruží, 
ale zelenú pre celkovú rekon-
štrukciu tohto priestoru dostala až 
v roku 2016, keď sa uskutočnila 
verejná anonymná urbanisticko-
-architektonická a krajinárska 
súťaž Obnova Ružového parku 
v Trnave. 
Zadaním tejto súťaže bolo na-
vrhnúť nový oddychový park 
s využitím prelínania stavebných 
slohov, kde estetická stránka jed-
notlivých častí úzko súvisí s ich 
funkcionalitou. Súčasťou požiada-
viek samosprávy bolo aj opätovné 
sprírodnenie toku Trnávky, ktorá 
v súčasnej zregulovanej podobe 
pripomína viac stoku než rieku, 
a jej atraktívne začlenenie do 
relaxačnej zóny. Najlepší návrh 
zo súťaže bol ešte v niektorých 
aspektoch upravený podľa požia-
daviek hodnotiacej komisie archi-
tektonickej súťaže. 
Z hľadiska funkčnosti bude mať 
nový park päť častí: Streleckú 
ulicu, záhradu pri Emmerovej 
vile (dnešnom sídle Kalokagatie 
– Centra voľného času), samotný 
Ružový park, cyklotrasu a koryto 
Trnávky. 
Streleckú ulicu s historizujúcim 
mobiliárom a pôvodnou dlažbou 
zo žulových kociek čakajú len 
malé zmeny: Osvetlenie sa pre-
sunie na stranu lavičiek, trávnik 
pod alejou brestovcov bude zre-
generovaný a na mieste priľahlých 
trávnatých plôch vzniknú pôdopo-
kryvné záhony. 

Záhrada pri Emmerovej vile si 
zachová formálny charakter sy-
metrickej barokovej záhrady po-
zostávajúcej z trávnatého parteru 
a parkových chodníkov, ktoré sa 
križujú v centre s kruhovou fontá-
nou a osvetlením. Trávnatý parter 
a chodníky budú lemované striha-
ným živým plotom z tisu a nízky-
mi svietidlami. 
Hlavnú kompozičnú os samotné-
ho Ružového parku bude tvoriť 
promenáda z Rázusovej ulice 
k Emmerovej vile, prechádzajúca 
vodnou kaskádou, pokračujúca 
moderným stvárnením tradičného 
ružového záhona až po fontánu 
pozostávajúcu zo šachovnicovo 
usporiadaných vodných trysiek. 
Pozadie vytvorí trvalkový záhon 
so živým plotom a priehľad na 
Emmerovu vilu. Trvalkové záhony 
budú lemovať aj okraje promená-
dy s odpočívadlami a pergolami 
zdobenými kolekciou popínavých 
ruží. Na svahu s výhľadom na 

promenádu budú zakompono-
vané lavice z bielej žuly. Večernú 
atmosféru dotvorí osvetlenie kom-
ponované samostatne k vodným 
prvkom i jednotlivým prvkom 
architektúry. 
Voľný prírodný charakter s ná-
znakom impresionizmu bude mať 
lúka s drevenými lavicami v tieni 
stromov a trvalkovými záhonmi 
s množstvom zvlnených okrasných 
tráv, spájajúca jednotlivé časti par-
ku do harmonického celku. Impre-
sie pocitovo aj vizuálne dotvoria 
hmlové trysky spájajúce parkovú 
plochu s ružovou promenádou 
a schodmi s výhľadom na riečku. 
Smerom k parkovisku na Kolláro-
vej ulici uzatvorí park vyhliadková 
plocha s kvitnúcim lúčnym poras-
tom a jednotlivými drevinami, ktorú 
dotvoria lavičky s pergolami, za-
tienené popínavými rastlinami. Pri 
vstupe nebudú chýbať stojany na 
bicykle a informačná tabuľa. 
Východnou hranicou parku približ-



2 Novinky z radnice 3august/september 2018

udalosti

(vm)

Zdieľané elektrobicykle vás rýchlo 
a pohodlne prepravia po meste 
V Trnave sa rozbieha systém zdieľaných bicyklov pod názvom Arboria Bike. Obyvatelia i návštevníci 
vďaka nemu budú mať možnosť využiť verejný bicykel, odviezť sa na ňom v rámci mesta a posunúť 
ho ďalšiemu záujemcovi. Mesto Trnava má k dispozícii päťdesiat bicyklov, z toho v prevádzke bude 
štyridsať, zvyšok slúži ako rezerva počas opráv. Každý z nich je vybavený elektrickým pohonom, ktorý 
cestu ešte zrýchli a zjednoduší. 

V Trnave sa rozbieha systém 
zdieľaných bicyklov, ktoré budú 
slúžiť verejnosti na krátkodobý 
presun v rámci mesta. Spoločný 
projekt Mesta Trnava a spoloč-
nosti Arboria nesie názov Arboria 
bike. Jeho cieľom je motivovať 
verejnosť používať tento tradič-
ný a zároveň moderný spôsob 
prepravy. Okrem toho, že je vy-
užívanie bicyklov ekologické, je 
v meste i praktickejšie a umož-
ňuje dostať sa z jedného bodu 
do druhého rýchlejšie, bez státia 
v zápchach a problémov s parko-
vaním. Navyše, bicykle sú vyba-
vené elektrickým pohonom, ktorý 
cestu ešte zrýchli a zjednoduší. 
V prevádzke bude štyridsať  elek-
trobicyklov, ďalších desať bude 
slúžiť ako rezerva počas opráv. 

Arboria Bike bude fungovať 
prostredníctvom mobilnej aplikácie 
alebo špeciálnej karty. Zaregistrovať sa 
bude dať v Kancelárii prvého kontaktu 
na mestskom úrade na Trhovej 3. Pri 
registrácii sa do systému si záu-
jemca vyberie tarifu, dobije si kredit 
a v danom období bude môcť bicyk-
le využívať. V praxi to znamená, že 
si na niektorom z takmer dvadsiatky 
stanovíšť zdieľaných bicyklov na 
území Trnavy jeden vyberie, kartou 
alebo cez aplikáciu si ho odblokuje 
a odvezie sa na ňom k stanovišťu, 
ktoré je najbližšie k  cieľu jeho cesty. 
Po odstavení bicykla ho pomocou 
aplikácie či jednoducho trojitým 
stlačením brzdy vráti, resp. ukončí 
svoju výpožičku a zastaví sťahovanie 
kreditu. Bicykel bude v tom momen-
te voľný pre ďalšieho záujemcu. 

Ešte počas leta má byť spustená 
testovacia prevádzka pre uzavretý 
okruh ľudí. Jej cieľom je odhaliť 
a následne odstrániť prípadné ne-
dostatky, aby bol systém nastavený 
čo najlepšie, keď bude otvorený pre 
širokú verejnosť.
Zdieľané elektrobicykle na uliciach 
spoznáte podľa čierno-žltej farby 
a loga Arboria bike. V prednej časti 
majú elastický popruh na upevne-
nie tašky, či kabelky, nechýba ani 
praktický držiak na mobil. V prí-
pade otázok či technických prob-
lémov bude možné obrátiť sa na 
kontaktnú linku.  
Podrobnosti o fungovaní systému 
zdieľaných bicyklov v našom meste 
spolu s ďalšími potrebnými informá-
ciami vám prinesieme už čoskoro na 
stránke trnava.sk. 

ne po trase niekdajšieho ramena 
Trnávky bude prechádzať cyklis-
tický chodník lemovaný stromora-
dím kvitnúcich listnatých stromov 
a živým plotom. V časti, kde sa od 
neho oddelí chodník pre peších, 
vznikne plocha s okrasnými tráva-
mi, trvalkami a cibuľovinami. 
Trnávka, ktorá v súčasnosti nie je 
pre návštevníkov atraktívna, prejde 
veľkou premenou a stane sa do-
minantným prvkom parku. Projekt 
počíta s perspektívnym zlepšením 
kvality vody, zregulované brehy 
pripomínajúce kanál budú opticky 
pozmenené. Aby riečka vyzerala 
čo najprirodzenejšie, brehy budú 
vysadené vlhkomilnými rastlinami 
pripomínajúcimi pôvodnú vege-
táciu pri vodných tokoch. Úpravy 
Trnávku nielen skrášlia, ale aj 
zrýchlia jej prietok, čo prispeje 
k okysličovaniu vody a odplavova-
niu nežiaducich usadenín. Bližšie 

k vode sa návštevníci parku dosta-
nú po žulových schodoch s dreve-
nými plochami určenými na pose-
denie. Schody budú po celej šírke 
podsvietené, osvetlená bude aj bre-
hová vegetácia, aby v nej hra svetla 
v nočných hodinách dokresľovala 
dojem zvlnenej vodnej hladiny. 
Riečka bude lemovaná zábradlím 
a dve lávky umožnia priechod aj 
na jej druhý breh. Vodný tok bude 
popri najfrekventovanejšej pešej 
trase lemovať aj jedno z dvoch 
hlavných stromoradí – z agátov 
bez tŕnia. Projekt počíta s auto-
matickým závlahovým systémom 
z vlastnej studne a v rámci opatrení 
na zmierňovanie zmeny klímy aj so 
zadržiavaním zrážkovej vody.
Vďaka dobrej spolupráci s Tr-
navským samosprávnym krajom 
sa prostredníctvom novej lávky 
cez Trnávku stane súčasťou tohto 
priestoru aj záhrada Knižnice Ju-

raja Fándlyho.  Obnovený Ružový 
park má slúžiť nielen súčasníkom, 
ale aj ďalším generáciám. Aby 
v blízkej budúcnosti neboli nutné 
radikálne zásahy do výsadby, z par-
ku musia byť odstránené stromy so 
zlým zdravotným stavom a krát-
kodobou perspektívou prežitia. 
Niektorých občanov pobúril úradný 
oznam Mesta Trnavy o konaní na 
povolenie výrubu vyššieho počtu 
stromov v Ružovom parku. Šlo však 
len o bežný úradný postup, v čase 
zverejňovania oznamov tohto typu 
ešte nie je rozhodnuté o skutočnom 
počte nutných výrubov. K výrubu 
drevín prebieha v súčasnosti správ-
ne konanie, v rámci ktorého sa 
v júni uskutočnilo na území parku 
miestne zisťovanie. Už dnes je isté, 
že povolenie na výrub sa bude týkať 
nižšieho počtu drevín, presný údaj 
však vyplynie až z vydaného roz-
hodnutia. 
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Trnava bola tento rok v súťaži Do práce na 
bicykli rekordne úspešná
V tohtoročnej kampani Do práce na bicykli sa nám skutočne darilo. Do súťaže sa prihlásilo o 92 účast-
níkov viac než vlani – 367 cyklistov v 113 tímoch spolu za Trnavu od 1. do 31. mája 2018 najazdilo 
58 606,42 km, čím sme sa dostali na 8. miesto vo finálnom poradí slovenských miest a obcí. Okrem re-
kordných výsledkov v päťročnej histórii našej účasti v tejto súťaži nás teší i fakt, že cyklodoprava oslo-
vuje čoraz väčší okruh ľudí a myšlienka udržateľnej mobility v meste sa medzi verejnosťou postupne 
rozširuje. Iba za mesiac súťaže sa nám zámenou štyroch kolies za dve spoločne podarilo ušetriť naše 
ovzdušie od 14 785,64 kg CO2. 

Popri množstve poctivých súťa-
žiacich sa na nás usmialo šťastie 
i v losovaní spomedzi zúčastne-
ných samospráv. Od Slovenskej 
sporiteľne, partnera kampane, 
sme získali tri cyklostojany. O ich 
umiestnení rozhodli občania v hla-
sovaní na Facebooku – z troch 
možností zvolili vstup do AŠK 
Slávia, kde sú už cyklostojany v sú-
časnosti nainštalované. 
Súčasťou súťaže býva aj vyhodno-
tenie výsledkov na úrovni nášho 
mesta. Hodnotili sme výkony 
v dvoch kategóriách – najviac 
najazdených kilometrov a najväčší 
počet jázd pri jednotlivcoch i tí-

moch. Okrem toho sme vylosovali 
i výhercu bonusovej kategórie, kto-
rý najazdil aspoň 500 km alebo 2/3 
všetkých možných jázd za celý máj. 
Najväčší počet najazdených ki-
lometrov mali Rastislav Krajčí 
(2 218,90 km) a tím Búrlivé vlákno 
(Johns Manville Slovakia) – Du-
šan Hanic, Lukáš Skokan, Mo-
nika Hanicová a Rastislav Krejčí 
(4 387,47 km)
Najväčší počet jázd dosiahli Ján 
Bažík (55 jázd) a tím Majstro elek-
tro (HKS Forge) – Ján Bažík, Ján 
Benda a Michal Patzelt (159 jázd)
Výherkyňou v bonusovej kategórii 
sa stala Jana Michalková. 

Slávnostné odovzdanie ocenení 
sa konalo v stredu 18. júla 2018 
v obradnej sieni radnice. Výher-
cov prijal primátora Peter Bročka 
a odovzdal im ceny – skladacie 
bicykle pre jednotlivcov a poukazy 
v hodnote 150 € na nákup či opra-
vu bicyklov v Cyklocentre Trnava.
Stojí za zmienku, že výherca pr-
vej kategórie Rastislav Krajčí sa 
zároveň umiestnil na 3. mieste 
v celoslovenskom rebríčku! Výher-
com srdečne blahoželáme, súťa-
žiacim ďakujeme za podporu idey 
cyklodopravy v meste a všetkým 
prajeme ešte mnoho šťastných 
kilometrov. 

Trnava opäť apeluje na menej aut na cestách 
Ak preferujete osobnú automobilovú dopravu, skúste nechať v septembri auto doma a odviezť sa 
v Trnave mestskou linkou. Keď sa preukážete vodičským preukazom, budete sa v týždni od 16. do 22. 
septembra voziť zdarma. A to vďaka Európskemu týždňu mobility, ku ktorému sa aj tento rok pripája 
Mesto Trnava.

(lev)

Tohtoročným sloganom KOMBI-
NUJ A CHOĎ! chce Trnava spolu 
s ďalšími samosprávami poukázať 
na alternatívne formy prepravy, 
ktoré dokážu odľahčiť ekologickú 
záťaž. Pre Trnavčanov preto pri-
pravuje viaceré aktivity, ktoré po-
ukazujú na výhody jej využívania. 
Okrem MHD zdarma – 22. sep-
tembra v rámci Medzinárodného 
týždňa bez aut aj pre nešoférov, si 
záujemcovia budú môcť vyskúšať 
zdieľané mestské bicykle (viac 
o projekte Arboria bike nájdete na 
2. strane). Vyznávači cyklistiky si 
prídu na svoje aj počas ďalších 
aktivít určených pre všetky vekové 

kategórie – uskutoční sa tradičný 
Bercajgel, chystá sa aj Detská tour 
Petra Sagana či Trnavský dobrý 
maratón. Stredoškolský parlament 
plánuje v priestoroch Nádvoria 
– centre súčasnej kultúry zorga-
nizovať cykloburzu a zabezpečí aj 
servis bicyklov. Na nemotoristov 
budú čakať aj raňajky, na ktorých 
sa bude podávať fairtrade káva 
i ovocie. Pripravená je aj netra-
dičná prehliadka industriálnych 
pamiatok v meste, ktorú záujem-
covia budú môcť tiež absolvovať 
na bicykloch. 
Európsky týždeň mobility od roku 
2002 organizuje Európska komisia, 

a jej cieľom je povzbudzovať sa-
mosprávy, aby zaviedli a podporo-
vali opatrenia udržateľnej mestskej 
mobility. Trnava svojimi aktivitami 
potvrdzuje svoj záujem podporo-
vať v rámci dopravy ekologickejšie 
alternatívy. Aj vďaka tomu pred 
dvomi rokmi získala ocenenie ako 
najaktívnejšia samospráva v Ná-
rodnej súťaži o cenu Európskeho 
týždňa mobility 2016. Vlani zase 
získala cenu za Originálnu aktivitu, 
keď počas Medzinárodného dňa 
bez aut nechala uzavrieť inak ruš-
nú a autami preplnenú Štefánikovu 
ulicu, vďaka čomu sa z nej stal 
príjemný oddychový priestor. 
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Dopravné riešenie cyklistického 
a pešieho chodníka eliminuje 
možnosť kolízií s automobilovou 
dopravou a ohrozenie návštev-
níkov lokality. Trasa nadviaže 
na jestvujúci chodník z Trnavy, 
pokračovať bude po okraji súčas-
ného parkoviska cez premostenie 
jestvujúceho vodného kanála až 
k hornému rybníku, kde klesne 
približne o jeden meter, aby bol 
umožnený bližší kontakt náv-
števníkov s vodnou plochou. 
Benefitom tohto riešenia je sprí-
stupnenie výhľadu na rybník 
takmer z úrovne hladiny vody. 
Na západnej strane rybníka bude 
cyklotrasa križovať jestvujúcu 
komunikáciu a pokračovať ďalej 
smerom na obec Biely Kostol až 
po hranicu katastrálneho územia 
Trnavy. Obojsmerná komunikácia 
poskytne dostatočný priestorový 
komfort, šírka jedného jazdné-
ho pruhu má byť 1,5m. Povrch 
chodníka pre cyklistov a peších 
bude zhutnený a vystužený, 
zachová si však schopnosť pre-
púšťať zrážkovú vodu. Nebudú 
chýbať odstavné plochyso sto-
janmi na bicykle, odpadkové 
koše a lavičky.
Ekologickou „vychytávkou“ 
chodníka bude solárne verejné 
osvetlenie s vymeniteľnou baté-
riou a zabudovaným senzorom 
pohybu a šera. 
Súčasťou projektuje aj návrh 
sprievodnej zelene, ktorá pod-
čiarkne prírodný charakter tejto 
lokality. 
Breh rybníka je v súčasnosti husto 
porastený náletovými krovinami 

a stromami, ktoré môžu poškodiť 
teleso hrádze. Preto by muse-
li byť v budúcnosti odstránené 
bez ohľadu na to, či sa projekt 
chodníka pre cyklistov a chod-
cov zrealizuje. Počíta sa však 
s náhradnou výsadbou stromov 
v druhovej skladbe, ktorá je pre 
Kamenný mlyn charakteristická. 
Dominantnými prvkami budú 
odrastené stromy, ktoré svojím 
koreňovým systémom stabilizujú 
breh a znášajú aj prípadné krát-
kodobé zaplavenie ako jelša lep-
kavá, brest čidub močiarny. Vysa-
dené budú tak, aby tienili chodník 
a odpočívadlá, ale zároveň ostanú 
zachované aj priehľady do okolia. 
Zátišia pri odpočívadlách vytvo-
ria skupiny krov, pozostávajúce 
napríklad z drieňa krvavého, vŕby 
purpurovej a i.
Trávnaté plochy budú vytvorené 
z lúčnych zmesí podporujúcich 
biodiverzitu. O skrášlenie brehov 
a stabilizáciu svahu sa postarajú 
zmesi kvitnúcich vlhkomilných 
bylín a tráv ako napríklad vrbica 
vŕbolistá, kosatec žltý, ostrica, 
čerkáč obyčajný, pálka úzkolistá, 
nezábudka močiarna, mäta vod-
ná, iskerník veľký, žabník skoro-
celový atď. Zvyšné časti brehov 
budú ozelenené zmesou tráv 
a kvitnúcich liečivých bylín vhod-
ných na vlhké stanoviská ako 
napríklad betonikalekárska, rasca 
lúčna, nevädza poľná, túžobník 
brestový, skorocel kopijovitý, 
iskerník prudký, krvavec lekár-
sky, lipnica močiarna, psiarka 
lúčna a i. Plochy pod stromami 
medzicyklochodníkom a Kamen-

nou cestou budú osiate zmesou 
kvitnúcich bylín a tráv vhodných 
aj na suchšie stanoviská ako na-
príklad rebríček obyčajný, nevä-
dza hlaváčovitá, margaréta biela, 
šalvia lúčna, kostrava a mätonoh. 
Vo všetkých prípadoch pôjde 
o rastliny, ktoré prirodzene rastú 
v lokalitách s podobným charak-
terom a poznáme ich aj z iných 
miest vo voľnej prírode. 
Do aleje pozdĺž Kamennej cesty 
v smere na Biely Kostol budú 
miestami doplnené odrastené 
topole čierne. Jestvujúce stromy 
budú počas výstavby chránené 
debnením a napokon odborne 
ošetrené.  
Nová cyklotrasa a chodník nad-
väzujú na projekt kruhovej lávky 
na hladine rybníka s vodnou zá-
hradou uprostred a prístupovými 
mólami z plávajúcich pontónových 
segmentov, ktoré prepoja západ-
ný a východný breh. Vo vodnej 
záhrade budú vysadené kvitnúce 
vodné rastliny doplnené plávajúci-
mi mokraďami s kvitnúcimi vlhko-
milnými rastlinami. Akoby priamo 
z hladiny budú vyrastať tri stromy 
vysadené v bójach alebo kvetiná-
čoch na dne rybníka. 
Aj na tento projekt chce mestská 
samospráva získať grant z eu-
rofondov. Zrealizovanie oboch 
navzájom súvisiacich projektov 
zvýši atraktivitu Kamenného mly-
na nielen pre Trnavčanov, ale aj 
v rámci turistického ruchu, lebo 
podobné riešenia sprístupnenia 
vodných či lesných plôch sú na 
Slovensku i v blízkom zahraničí 
ojedinelé. 

Nový chodník v Kamennom mlyne predĺži 
a spríjemní prechádzkovú trasu z mesta
Chodci aj cyklisti si v blízkej budúcnosti budú môcť predĺžiť prechádzkovú trasu z mesta po novej lávke 
okolo horného rybníka v Kamennom mlyne. Cieľom mestskej samosprávy je zlepšenie podmienok na 
relaxačné a športové aktivity v tejto prírodnej lokalite. Počíta sa aj s možnosťou budúceho predĺženia 
trasy až do Bieleho Kostola. Finančné prostriedky na realizáciu projektu chce mestská samospráva zís-
kať z eurofondov. 

(eu)
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Mestské opevnenie na tomto 
úseku už obnovu veľmi potrebo-
valo. Jeho zlý stav síce zakrýval 
hájik na Hlbokej ulici, ale para-
doxne práve porasty, ktoré svah 
a opevnenie na pohľad skrášľo-
vali, sa významne podieľali na 
zhoršovaní stavu tejto národnej 
kultúrnej pamiatky. Jej murivo 
na viacerých miestach mecha-
nicky rozrušovali korene preras-
tajúce hlboko do stien, náletové 
mladiny v bezprostrednej blíz-
kosti udržiavali v murive vlhkosť 
a miestami už vyrastali priamo 
zo škár medzi tehlami. V súvis-
losti s obnovou vonkajšieho líca 
tohto úseku preto bolo potrebné 
nielen odstrániť najbližšiu vege-
táciu, ale aj vyriešiť spôsob od-
vodu vody od muriva z vonkajšej 
strany. Rovnaké opatrenia by sa 
mali v budúcnosti po dohode so 
súkromnými vlastníkmi prilieha-
júcich nehnuteľností uskutočniť 
aj na vnútornej strane opevne-
nia. Po ukončení obnovy bude 
však nutné vykonávať pravidelnú 
kontrolu stavu muriva a naďalej 
systematicky odstraňovať v jeho 
blízkosti náletové dreviny. 
Obnova tohto úseku sa uskutoč-
ňuje pod dohľadom Krajského 
pamiatkového úradu v Trnave 
a zástupcov združenia Pro Mo-
numenta – prevencia údržbou. 
Rovnako ako na ostatných úse-
koch opevnenia bol aj tu meto-
dicky zvolený princíp obnovy 
pôvodného riešenia povrchu 
– teda režného muriva s úpra-

vou malty v škárach. „Pri obnove 
hradobných múrov môžeme zo 
stavebného hľadiska hovoriť 
o štyroch okruhoch prác: Do-
plnenie vypadaných zvetraných 
špár z líca muriva, doplnenie 
zvetraných tehál, výmena ne-
vhodne doplnených novodo-
bých tehál z druhej polovice 
20. storočia za staré historické 
tehly najneskôr zo začiatku 20. 
storočia a sanovanie aj fixácia 
pozostatkov pôvodných omie-
tok,“ hovorí poradca primátora 
pre správu mestskej pamiatko-
vej rezervácie Ing. arch. Milan 
Horák. Podľa jeho slov boli 
hradobné múry od 14. do 17. 
storočia kvôli ochrane tehál 
pred zvetrávaním omietané. Po 
tomto období a strate pôvodnej 
funkcie hradieb omietky z veľ-
kej časti opadali. Ich fragmenty 

sú zachované predovšetkým na 
západnej vetve od Kostola sv. 
Jakuba po Stefe. „Omnoho me-
nej takýchto fragmentov je na 
južnom úseku východnej vetvy, 
ale v rámci jednotnej metodiky 
sú aj tie súčasťou rekonštrukcie 
realizovanej v týchto dňoch,“ 
doplnil Milan Horák. 
Trnavské mestské opevnenie vy-
budované v 13. storočí je národ-
ná kultúrna pamiatka, ktorá patrí 
medzi najstaršie zachované for-
tifikačné systémy na Slovensku 
a je aj najzachovalejším tehlovým 
opevnením v strednej Európe. 
Komplexná obnova mestského 
opevnenia v Trnave je názov dl-
hodobého projektu, ktorý mesto 
realizuje postupne od roku 2000. 
Obnova južného úseku východ-
nej vetvy má byť ukončená 30. 
septembra 2018.  

Južný úsek mestského opevnenia bude 
do konca septembra zrekonštruovaný
Práce na komplexnej obnove mestského opevnenia v Trnave pokračujú na južnej časti východnej 
vetvy na Hlbokej ulici od fortne za Bazilikou sv. Mikuláša po juhovýchodné nárožie pri areáli Zápa-
doslovenského múzea. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky vo výške 163 245 eur z programu Obnovme si svoj dom a podprogramu Modernizácia 
a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy pre roky 
2018 – 2019. Mesto Trnava sa na financovaní prác podieľa sumou 17 000 eur, ktorá predstavuje 5 
percent z celkových nákladov. 

(eu)



6 Novinky z radnice 7august/september 2018

(eu)

udalosti

Hlavným cieľom projektu je prispieť 
k zlepšeniu verejných služieb v ob-
lasti vzdelávania. Jestvujúce odbor-
né učebne boli v tejto škole vybu-
dované na začiatku 60. rokov 20. 
storočia, preto už nezodpovedajú 
štandardom požadovaným v rámci 
Štátneho vzdelávacieho programu. 
Novú jazykovú učebňu chce škola 
vybaviť notebookmi a interaktívnou 
tabuľou, aby sa do výučby cudzích 
jazykov mohli zapájať súčasne 
všetci žiaci v triede. Zároveň však 
chce zlepšiť aj čitateľskú gramot-
nosť detí, ktoré potrebujú pomoc 
v slovenskom jazyku. Učebňa žia-
kom umožní komunikovať s dru-
žobnými školami zo zahraničia 
a využívaná bude aj na záujmovú 
činnosť.
Praktická prírodovedná činnosť 
v učebni biológie sa bude uskutoč-
ňovať na nových laboratórnych sto-

loch. Ich variabilita umožní rôzne 
formy práce vo väčších či menších 
skupinách, projektové vyučovanie 
a využívanie učebne aj na rôzne 
besedy, prednášky či preventívne 
programy. Chýbať nebude ani in-
teraktívna tabuľa a učiteľ bude mať 
k dispozícii notebook s rôznymi 
výučbovými programami. 
Nové laboratórne stoly, interaktív-
ny projektor s tabuľou a notebook 
so softvérom pre učiteľa budú aj 
v učebni chémie. Pribudne aj diges-
tor potrebný pri ukážkach chemic-
kých procesov a chemikálie budú 
uschované v novej bezpečnostnej 
skrini.
Hoci polytechnická výchova už tri 
roky patrí medzi povinné vyučo-
vacie predmety na druhom stupni, 
učebňa na tento účel v škole dote-
raz chýbala. To sa na budúci rok 
zmení. „Dielňa“ bude vybavená 

laboratóriom techniky materiálov 
a technológií, laboratóriom techni-
ky pre elektrotechniku, prípravňou 
materiálu so základným strojovým 
zariadením a odbornou literatúrou.
V nových učebniach jazykov, bio-
lógie, chémie a polytechniky budú 
mať pedagógovia a žiaci vytvorené 
kvalitné podmienky na výučbu, prí-
pravu na olympiády a rôzne súťaže. 
U žiakov sa predpokladá formo-
vanie pozitívneho vzťahu k vyučo-
vaným predmetom a dosahovanie 
lepších výsledkov. 
Učebne sa budú využívať aj pri 
realizácii inkluzívneho vzdelávania. 
Vzhľadom na skutočnosť, že na 
Slovensku je nedostatok pracu-
júcich v technických odvetviach, 
očakáva sa, že vhodná motivácia 
pomôže vzbudiť u žiakov aj väčší 
záujem o ďalšie štúdium na školách 
s technickým zameraním. 

Škola na Ulici Maxima Gorkého bude mať 
štyri nové špecializované učebne
Štyri nové špecializované učebne dostanú na budúci rok žiaci v Základnej škole na Ulici Maxima Gor-
kého v Trnave. Mestská samospráva získala na tento účel nenávratný finančný príspevok 131 703 eur 
z Integrovaného regionálneho operačný programu 2014 – 2020. Suma predstavuje 95 percent celkových 
nákladov na realizáciu, zvyšných 5 percent bude uhradených z rozpočtu mesta. 

Súťaž o dotácie z budúcoročného rozpočtu
Mesto Trnava vyhlásilo súťaž o získanie dotácií na rok 2019 z jednotlivých programov budúcoročného 
rozpočtu mesta. Dotácie môžu byť použité na aktivity a realizáciu projektov vo všetkých oblastiach 
podporovaných mestskou samosprávou: šport, mládež, výchova a vzdelávanie, záujmová umelecká 
činnosť a kultúrne aktivity, charita, zdravotne znevýhodnení, zdravie a drogová prevencia, ekológia, 
životné prostredie, adaptácia na zmeny klímy a prorodinne orientované mesto.

Žiadosti o získanie dotácií je 
potrebné doručiť do 31. augusta 
2018 na vzorových tlačivách na 
adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, 
917 71 Trnava. 
Doručené žiadosti posúdia prísluš-
né komisie mestského zastupiteľ-
stva, ktoré môžu odporučiť pridele-
nie finančnej čiastky v rámci návrhu 
budúcoročného rozpočtu. Žiadosti 
odporučené komisiami MZ budú 
predložené na rokovanie vedeniu 
mesta pri tvorbe návrhu rozpočtu 
v jednotlivých programoch mesta. 

Schválenie celkového návrhu roz-
počtu mesta na budúci rok prislú-
cha mestskému zastupiteľstvu. 
Vzorové tlačivá žiadostí sú zverej-
nené na internetovej stránke mesta 
v sekcii Občan / Úradné tlačivá. 
Každá žiadosť musí povinne spĺňať 
kritériá v zmysle Všeobecne zá-
väzného nariadenia č. 482, ktorým 
sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta Trnavy. 
V zmysle tohto VZN môže každý 
subjekt predložiť v jednom roku 
maximálne dve žiadosti o dotáciu 

a ich účel sa nesmie zhodovať. 
Žiadosti, ktoré nespĺňajú túto pod-
mienku, budú zo súťaže vyradené.
Dotáciu nemôže získať ani žiadateľ, 
ktorý v predchádzajúcom roku po-
užil poskytnutú dotáciu na iný účel, 
ako bolo stanovené v zmluve, ne-
predložil zúčtovanie dotácie v súla-
de s VZN, alebo nedodržal zmluvné 
podmienky o poskytnutí dotácie.
E-mailové adresy osôb, ktoré po-
skytnú uchádzačom poradenstvo, 
nájdete na stránke trnava.sk v sek-
cii Dotačný systém mesta.  
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Ako mesto vplýva na investorov, aby realizovali 
opatrenia na zmiernenie zmeny klímy? 

Meštiansky dom na Hlavnej ulici 17, 
ktorý je národnou kultúrnou pa-
miatkou zapísanou v zozname pa-
miatkového fondu, dostáva v týchto 
dňoch novú, krajšiu tvár. Počas 
rekonštrukcie realizovanou Správou 
kultúrnych a športových zariadení 
mesta Trnava bolo vymenených 
osem okien na poschodí, štyri výkla-
dy a dvoje dvier, samozrejmosťou je 
nová fasáda. 
Staré okná boli nahradené dvojitý-
mi drevenými v originálnom slohu. 
Pôvodné kovové výklady a dvere 
vystriedali nové z tvrdého dreva vo 
farbe mahagónu, pričom výklady 
teraz siahajú až na spodok a dodá-
vajú tak celému objektu moderný 

a zároveň štýlový vzhľad ladiaci 
s historickým charakterom centra 
mesta. Fasáda bola očistená a po-
škodené časti omietky opravené, na 
oprave plastických prvkov pracoval 
odborný štukatér. Nový náter je 
v pôvodnej farbe a spolu s tmavými 
drevenými prvkami vytvára príjem-
ný kombináciu. 
Záujemcovia o prenájom priestorov, 
v ktorých dlhoročne sídlilo kníhku-
pectvo, majú možnosť prihlásiť sa 
do obchodnej verejnej súťaže. Sna-
hou samosprávy je, aby nový ná-
jomca vrátil do zrekonštruovaného 
priestoru prevádzku predajne kníh 
a súčasne návštevníkom poskytol aj 
príjemné miesto na oddych v kavia-

renskej časti. 
Rozloha predajne je 158 metrov 
štvorcových, ostatné priestory (šat-
ňa, chodba a hygienické zariadenie) 
majú 60 m2. K dispozícii je i pivnica 
s pôdorysom 41 m2. Celková výme-
ra priestorov meštianskeho domu je 
takmer 260 metrov štvorcových. 
Písomné súťažné návrhy môžu zá-
ujemcovia doručiť osobne do po-
dateľne Správy kultúrnych a špor-
tových zariadení mesta Trnava na 
Hlavnej 17 do 14. augusta 2018 do 
10.00 hod. v zapečatenej obálke. 
Prípadný víťaz obchodnej verejnej 
súťaže musí predložiť minimálne 
stanovenú ponuku ročného nájom-
ného vo výške 31 597 eur s DPH. 

(vm)

Budova na Hlavnej 17 je k dispozícii na prenájom
Meštiansky dom na Hlavnej ulici 17, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v zozname 
pamiatkového fondu, dostáva v týchto dňoch novú, krajšiu tvár. Počas rekonštrukcie realizovanou Sprá-
vou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava bolo vymenených osem okien na poschodí, štyri 
výklady a dvoje dvier, samozrejmosťou je nová fasáda. 

Jedna otázka pre vedúceho odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu Tomáša Guniša

Opatrenia, ktoré sú reakciou na 
zmenu klímy, berie Mesto Trnava 
veľmi vážne. Sme si vedomí, že ak 
chceme od investorov vyžadovať, 
aby sa v tejto oblasti správali zodpo-
vedne, sami musíme ísť príkladom. 
Preto mesto pri svojich investičných 
akciách využíva rôzne formy vodo-
zádržných opatrení, na novostavby 
projektujeme zelené strechy a zvyšu-
jeme podiel zelene na pozemkoch.
Rovnaký prístup vyžadujeme aj od 
ostatných investorov. Nástrojom, 
ktorý nám umožňuje naše požia-
davky legálne uplatniť, je územný 
plán. Čo sa týka regulácie zelených 
striech a ostatných opatrení, patrí 
vôbec k najprísnejším územným 
plánom na Slovensku aj v Čechách. 
Mnohí investori sú potom prekvape-
ní, že v Trnave musia robiť investície, 
ktoré od nich v iných mestách ne-
vyžadovali. Typickým príkladom je 

skutočnosť, že v závislosti od lokality 
a funkčného kódu vyžadujeme, aby 
50 % plochy striech tvorila vegetačná 
strecha. Zvýšili ssme aj počet stro-
mov, ktoré treba integrovať do spev-
nených plôch pri výstavbe parkovísk, 
vyžadujeme odvádzanie dažďovej 
vody z komunikácií do zelene alebo 
aplikáciu vertikálnej zelene naprí-
klad vo forme popínavých rastlín. 
V niektorých lokalitách dovoľujeme 
pri určitých typoch stavieb alterna-
tívne kompenzačné opatrenia – na-
príklad v lokalite Od Zavarského, 
kde sú väčšinou priemyselné pre-
vádzky a budovanie zelených striech 
na veľkorozponových halách by bolo 
technicky náročnejšie, umožňujeme, 
aby bola zelená strecha nahradená 
zväčšením podielu zelene na teré-
ne. Rovnako musí na časti voľného 
pozemku investor vysadiť stromy, 
ktoré v čase dospelosti dosiahnu 

stopercentnú pokryvnosť – teda ich 
koruny sa úplne spoja a zatienia 
plochu pod nimi.
Okrem územného plánu však 
momentálne nemáme na Sloven-
sku oporu v inom legislatívnom 
nástroji. Sú krajiny – napríklad 
Francúzsko – kde v podstate každá 
strecha musí byť buď vegetačná, 
alebo musí mať energetické vyu-
žitie. Dosť ďaleko sú v aplikovaní 
vegetačných striech aj v Rakúsku 
a Nemecku. Nás zatiaľ teší aspoň 
pocit, že sme ako mesto aspoň 
v rámci regiónu medzi progresív-
nymi sídlami, ktoré vegetačné stre-
chy vyžaduju formou všeobecne 
záväzného nariadenia o územnom 
pláne. Snáď sa nám podarí ustáť 
tlak investorov, ktorí sa, samozrej-
me, každej povinnosti navyše brá-
nia. Mám dojem, že zatiaľ sa nám 
to celkom darí.  
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Martin Jurčo, foto: Ochrana dravcov na Slovensku

Dravce pomáhajú roľníkom proti hrabošom
Trnavská rovina je typickou poľnohospodárskou krajinou a kedysi spolu s topoľčianskym regiónom 
a územím Žitného ostrova boli obilnicou Slovenska. A je to tak aj dnes. Významnú úlohu pri prie-
merných hektárových výnosoch obilnín zohráva počasie, no menej sa už hovorí o škodách, ktoré spô-
sobuje hraboš poľný. Na ochranu úrody pred týmto hlodavcom sa dnes v prevažnej miere používa 
chémia. Kedysi to tak nebolo. Naši predkovia ešte donedávna využívali znalosti prírodných procesov, 
najmä schopnosť dravcov loviť hraboše a tým ochrániť úrodu. A k tejto metóde sa teraz na niektorých 
miestach vracajú.

V roku 2014, počas suchého po-
časia, zaznamenali prvovýrob-
covia v trnavskom regióne veľké 
škody spôsobené premnoženým 
hrabošom poľným. Len v trojuhol-
níku ciest pri privádzači na diaľni-
cu D1 im prepočtami podľa počtu 
dier v pôde vyšli tisícky hrabošov. 
V roku 2015 o tomto probléme 
hovorili aj na spoločnej konferen-
cii. Dnes postúpili ďalej, snažia sa 
chrániť úrodu s pomocou dravcov. 
Pri Trnave a Hlohovci sa miestni 
prvovýrobcovia obilnín a zrnín, 
ale aj krmovín spolu s Regionál-
nou poľnohospodárskou a potra-
vinárskou komorou v Trnave roz-
hodli spolupracovať s odborníkmi. 
Doteraz bol výskum zameraný na 
monitoring stavu populácie hra-
boša poľného. Tento rok sa skúma 
i vplyv prirodzených predátorov. 
Už na jar pribudli búdky pre 
dravce a sovy, ktorých obľúbenou 
potravou je práve hraboš. Naprí-
klad, jediná myšiarka ušatá doká-
že skonzumovať priemerne až 750 
hrabošov za rok. V prepočte vie 
teda za rok zachrániť až 1,5 tony 
obilia. Búdky inštalovali zástupco-
via Ochrany dravcov na Slovensku 
v spolupráci s Katedrou Ekológie 
a environmentalistiky z Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre. Ak 
má dravec možnosť sa usídliť, 
v teritóriu zostane a prirodzene si 
tam hľadá aj potravu. 
„Vplyv dravcov na zníženie popu-
lácie hraboša preukázali viaceré 
štúdie zo zahraničia. Čím je počet 
búdok vyšší, tým je väčšia aj ich 
obsadenosť dravcami a zvyšuje sa 
aj miera tlaku na populáciu škod-
cov,“ hovorí Filip Tulis z Katedry 
ekológie a environmentalistiky 

UKF v Nitre. „Aby mali dravce ešte 
lepšie podmienky na lov, umiest-
ňujeme priamo medzi plodiny 
takzvané barličky. Vyzerajú ako 
drevené bidlo v tvare písmena T. 
Z neho majú dravce dobrý výhľad 
a striehnu na korisť. Túto aktivitu 
realizujeme aj vďaka Západo-
slovenskej energetike, ktorá ju 
podporila programom 3DodZSE. 
Postupne počas sezóny skúmame 
vplyv inštalácie búdok a barličiek 
napríklad na lucerne. Tá je totiž 
pre monitoring ideálnou plodi-
nou, keďže sa neorie a jediným 
zásahom je dva či trikrát ročne 
kosenie,“ vysvetľuje Marek Gális 
z Ochrany dravcov na Slovensku. 
Od začiatku roka pribudlo na 
dvoch lokalitách Trnavského kraja 
desať búdok a dvadsať barličiek. 
„Búdky inštalujeme do vetrola-
mov, ako aj na stĺpy elektrických 
vedení, blízko porastu lucerny. 
Búdky na stĺpoch sú zároveň bez-
pečnejšie na hniezdenie, pretože 
riziko ohrozenia predátormi je 
prakticky nulové,“ dopĺňa Roman 
Slobodník z Ochrany dravcov na 
Slovensku. 

„Celý tento projekt je potešiteľ-
ný hneď z niekoľkých dôvodov. 
V prvom rade boli poľnohospo-
dári naklonení tejto iniciatíve, 
lebo chcú ísť cestou biologickej 
ochrany. A ďalším pozitívom je, 
že zopár dravcov nájde prirodze-
né možnosti na zahniezdenie. 
Netvrdím, že je to samospasiteľná 
metóda, ale dravce dokážu udržať 
populácie hrabošov na znesiteľnej 
úrovni. To, či sa v rozostavaných 
búdkach usídlia, závisí od veľké-
ho množstva faktorov, napríklad 
od stavu obhospodarovania kra-
jiny. Dravec dokáže v búdke sídliť 
aj desať rokov,“ hovorí Stanislav 
Kováč z Ochrany dravcov na Slo-
vensku a pripomína, že sa stretol 
aj so situáciou, keď neodborne 
aplikované chemické prípravky 
proti hlodavcom dokázali ohroziť 
aj populáciu dravcov, a tým sa 
situácia ešte zhoršila. V danom 
prípade šlo o povrchovú aplikáciu 
prípravkov. 
Barličky na kultúrach už od jari 
plnia svoju funkciu, čo potvrdil 
aj monitoring pomocou foto-
pascí. Momentálne sú len na 
začiatku. Aby sa efekt prejavil 
na väčšom území, bude treba 
inštalovať niekoľkonásobne viac 
búdok a barličiek. Bolo by pote-
šiteľné, keby dravce a sovy do-
kázali redukovať početnosť hra-
boša natoľko, že poľnohospodári 
by mohli obmedziť chemické 
prostriedky proti hlodavcom, 
ktoré patria k najnebezpečnej-
ším látkam používaných vo voľ-
nej prírode, ušetriť tak nemalé 
množstvo financií, prospieť prí-
rode a časom ich možno úplne 
prestať používať. 

udalosti
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Trnavská neurológia je v jednej línii 
s poprednými pracoviskami v Amerike a Európe 

Na neurologickom oddelení 
trnavskej nemocnice sme sa 

v našom seriáli už raz pristavili 
v rozhovore s niekdajšou pri-

márkou Martou Ferenčíkovou. 
Celé desaťročia bolo neurolo-

gické oddelenie zložkou v rámci 
trnavského Okresného ústavu 

národného zdravia. Dnešná 
mladá generácia by zaiste 

skratku tohto názvu ani neve-
dela identifikovať. Oddelenie 
vzniklo v roku 1950 a patrilo 

medzi menšie, keďže v tom čase 
sa mnohé ochorenia súvisiace 

s neurológiou liečili v rámci 
iných odborov. 

Celkom prvé neurologické oddele-
nie bolo umiestnené v nemocnič-
nom areáli v suteréne infekčného 
pavilónu, neskôr v pavilóne pod 
očným oddelením. Dnes ho nájde-
me celkom vzadu v pavilóne, ktorý 
bol postavený v osemdesiatych 
rokoch. Odvtedy tam však vznikli aj 
moderné pracoviská s moderným 
dizajnom. Od roku 1970 viedol neu-
rológiu Dominik Surový a najdlhšie 
pôsobiacimi lekármi oddelenia boli 
v minulosti Katarína Osvaldová, 
Blažena Vyskočilová, Gabriela Be-
lanská a Tibor Sümegi. Už pätnásť 
rokov vedie toto pracovisko neu-
rologického oddelenia Fakultnej 
nemocnice v Trnave primár Georgi 
Krastev (nar. 9. marca 1965 v Slive-
ne v Bulharsku).
 Narodili ste sa v Bulharsku, no 
už ste v Trnave a na Slovensku 
ako doma. Veď slovanská nátu-
ra je v podstate všade rovnaká. 
V akom rodinnom prostredí ste 
vyrastali a ako ste sa dostali 
k medicíne?
- Vyrastal som v rodine právnika 
a farmaceutky. Moja mama pra-
covala v jednej z najväčších vojen-
ských nemocníc vtedajšej Varšav-
skej zmluvy ako lekárnička. Ja som, 

dá sa povedať, vyrastal v nemocni-
ci, keďže moja stará mama nejavila 
o mňa veľký záujem. V roku 1984 
som absolvoval v mojom rodnom 
meste Sliven francúzske lýceum. 
V období posledného ročníka som 
rozmýšľal o vysokej škole. Chcel 
som ísť na právo. Otec mi však 
prehovoril do duše krátkym mono-
lógom o práve a o práci vtedajších 
právnikov. Tak som rýchlo zavrhol 
túto možnosť, a keďže som poznal 
prostredie medicíny, rozhodol som 
sa pre prijímacie skúšky na Lekár-
sku fakultu v Starej Zagore. Tam 
som bol prijatý. Po dvojročnej pre-
zenčnej vojenskej službe som v ro-
ku 1986 začal študovať medicínu. 
Po skončení prvého ročníka v roku 
1987 som bol prijatý na Lekársku 
fakultu Karlovej univerzity v Prahe. 
V rámci vtedajšej Rady vzájomnej 
hospodárskej pomoci existovali 
výmenné pobyty študentov, niečo 
podobné v súčasnosti je Erasmus. 
Omylom ma ale ministerstvo škol-
stva zapísalo na Lekársku fakultu 
do Bratislavy (smiech). V jedno 
augustové ráno som sa teda ocitol 
na železničnej stanici v Bratislave. 
Tak sa začalo moje štúdium. 
 Lekársku fakultu Univerzity 

Komenského v Bratislave ste 
absolvovali v roku 1993. Aké boli 
možnosti uplatniť sa a špeciali-
zovať?
- Chcel som pokračovať v oblasti 
neurochirurgie. V tom čase nebolo 
možné nastúpiť na zdravotnícke 
miesto. Tak som sa prihlásil aj na 
konkurz na postgraduálne štúdium 
na neurochirurgiu na Lekárskej 
fakulte UK. Nastúpil som ako post-
graduálny ašpirant na Neurochirur-
gickú kliniku Dérerovej nemocnice 
FNsP na bratislavských Kramároch. 
Po niekoľkých mesiacoch sme 
s mojím školiteľom prof. Jurajom 
Šteňom zistili, že nemôžem absol-
vovať trojročnú ašpirantúru v odbo-
re, kde samotná špecializácia, teda 
atestácia, trvá viac ako 5 rokov. Na 
jeho radu som prestúpil na odbor 
neurológia a začal som pracovať 
na II. neurologickej klinike v tej istej 
nemocnici. Tam som pracoval do 
začiatku roka 1997. Vtedy už ako 
atestovaný neurológ som nastúpil 
ako zástupca primára na novo sa 
formujúce neurologické oddelenie 
FN v Petržalke. Po asi poldru-
ha roku už oddelenie fungovalo 
v bežných koľajach a bolo z per-
sonálneho aj odborného hľadiska 

Martin Jurčo, foto: autor

Primár trnavskej neurológie Georgi Krastev a jeho pravá ruka, vrchná sestra Jana Hirnerová.
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plne funkčné. Vrátil som sa teda 
v roku 1999 na II. Neurologickú 
kliniku, kde som bol neuroradio-
lógom kliniky. Súčasne som učil 
študentov fakulty. V roku 2000 
som obhájil dizertáciu v odbo-
re neurológia na tému Funkčná 
rezervná kapacita mozgu. 
 Na čo ste sa teda zamerali 
po nástupe na neurologické 
pracoviská?
- Od začiatku mojej práce na 
neurológii som bol fascinova-
ný akútnou cerebrovaskulárnou 
neurológiou, ľudovo povedané, 
mozgovými porážkami. V tej dobe 
sme pre pacientov s mozgovou 
príhodou mohli urobiť veľmi malo. 
Akoby sme sa za to hanbili, pa-
cienti s týmto ochorením končili na 
izbách na konci chodby. V tej dobe 
existovalo minimum klinických štú-
dií aj v Amerike a západnej Európe. 
Po roku 1996 ale už existovala veľká 
klinická štúdia, ktorá jasne pome-
novala nutnosť rýchlej diagnostiky, 
aj rádiologickej, na skrátenie času 
začatia liečby pacienta. Vznikol 
teda medzinárodný termín „time is 
brain“. Teda, čím viac času minieme 
na diagnostiku, logistiku a ma-
nažment, tým menšiu časť mozgu 
zachránime.
 To súvisí aj s vašimi veľkými 
aktivitami na poli neurologického 
oddelenia trnavskej nemocnice. 
Dnes má toto oddelenie niekoľko 
podzložiek, ktoré patria medzi 
najmodernejšie na Slovensku. 
- Na začiatku roka 2002 som sa 
prihlásil do konkurzu na miesto 
primára Neurologického oddelenia 
FN Trnava, už sme bývali s rodinou 
v Trnave. Vtedajšia Trnava pôso-
bila na mňa pomerne depresívne, 
a hlavne, neboli tu žiadne zelené 
zóny, nebolo možné sa prejsť v ne-
jakom peknom parku, len úzkym 
pásom pri mestských hradbách 
alebo koľajniciach. Teraz je tých 
zelených zón oveľa viac. Aj tak sa 
čudujem bicyklistom, ktorí riskujú 
život na mestských komunikáciách 
alebo na cestách smerom do Zvon-
čína alebo do Trstína. 
 Vaše začiatky v Trnave sú 
teda spojené nielen s príchodom 

na pracovisko, ale aj s udomác-
nením v našom meste. Ako to 
však bolo v nemocnici? Aj keď 
odvtedy neuplynulo veľa rokov, 
mnohé typy vyšetrení a zákro-
kov vtedy ani zďaleka neboli 
také bežné a samozrejmé ako sú 
dnes. A v prípade mozgovo-ciev-
nej príhody zaiste išlo o minúty, 
ktoré rozhodovali, či sa pacien-
tovi zachovajú niektoré mozgové 
funkcie. 
- Samotné začiatky po mojom 
nástupe na oddelenie boli veľmi 
ťažké, ale zobral som to ako vý-
zvu. Ponímanie neurológie bolo 
uviaznuté niekde v 70. – 80. rokoch 
minulého storočia. Hlavne som 
sa chcel venovať oblasti akútnej 
cerebrovaskulárnej neurológie, ale 
neboli sme vybavení a chýbali fi-
nančné prostriedky. Napokon sme 
aj v spolupráci s mestom v roku 
2003 vybudovali cerebrálnu jednot-
ku. Peniaze na materiály sme mali 
od mesta, stavebné práce sponzo-
rovala firma nášho pacienta. Spojili 
sa dve bežné pacientske izby, a tak 
vznikla intenzívna jednotka s pia-
timi lôžkami. Peniaze na väčšinu 
prístrojov; monitory na vitálne 
funkcie, dávkovacie pumpy, tie som 
získal prosbami u vtedajších riadite-
ľov najväčších závodov alebo firiem 
v meste. Okrem toho bolo potrebné 
zapracovať na manažmente vnútri 
nemocnice. Bolo treba zabezpečiť, 
aby v prípade mozgovej porážky 
fungovalo akútne okamžité CT 
vyšetrenie mozgu. To nebolo samo-
zrejmosťou. Museli sme prekonávať 
rôzne predsudky o pacientoch 
s mozgovou porážkou, nechápalo 
sa, že v prípade takejto diagnostiky 
a liečby ide o minúty.
 A tak ste postupne vybudovali 
systém, čo s pacientom v akút-
nom stave. Bolo to len nedávno. 
- Od roku 2005 sme naplno roz-
behli program liečby mozgovej 
porážky s trombolytickou látkou so 
všetkým, čo k tomu patrilo. Museli 
sme rozbehnúť logistiku pacientov 
s podozrením na mozgovú poráž-
ku. Tímy rýchlej zdravotníckej po-
moci boli nami opakovane školení 
pri rozpoznaní takýchto pacientov. 

V takom prípade nás kontaktovali 
na tzv. trombolytický mobil. Ten 
bol vtedy, samozrejme, za moje 
peniaze, a na ňom bol k dispozícii 
24 hodín službukonajúci neurológ, 
s ktorým mohli konzultovať kon-
krétny prípad. Od začiatku fungo-
vania urgentného príjmu FN Trnava 
sme sa začali schádzať s posádkou 
RZP priamo na pracovisku CT 
v nemocnici, aby sme skrátili čas 
do podania trombolytickej látky. 
Práve tá mohla rozpustiť prekážku 
a spriechodniť upchatú mozgovú 
tepnu. Väčšinu prípadov liečby 
trombolýzou sme začínali práve na 
urgentnom prijme FN Trnava.  
 Pripomeňme, že tento sys-
tém liečby pacientov s akútnou 
mozgovou príhodou nie je bežný 
ani v slovenských podmienkach. 
Trnavské pracovisko má v tom-
to prím, že ste úspešne vyliečili 
najviac pacientov touto metódou. 
Navyše, ste pracoviskom, ktoré 
dokáže zvládnuť diagnostiku 
takých ochorení, s ktorými bežne 
pacientov posielali do Bratislavy. 
- Sme od roku 2012 – 2013 v pora-
dí druhé neurologické pracovisko 
podľa počtu pacientov liečených 
trombolýzou, a to po Neurologickej 
klinike vo FN Nitre. Medzitým sa 
z nášho oddelenia stalo pracovisko 
úplne konkurencie schopné klini-
kám v Bratislave v každej oblasti 
neurológie. Je kompletne vybavené 
všetkými dostupnými modernými 
prístrojmi na diagnostiku a lieč-
bu epilepsie, neuromuskulárnych 
ochorení, ochorení periférnej nervo-
vej sústavy, chronických mozgových 
ochorení a degeneratívnych mozgo-
vých ochorení. Ako prví na Sloven-
sku sme referovali vtedy o novom 
spôsobe liečby pokročilej formy 
Parkinsonovej choroby. Od roku 
2012 ako jediné oddelenie na Slo-
vensku máme centrum pre liečbu 
pacientov s roztrúsenou mozgovo-
miechovou sklerózou. Posledných 
desať rokov sme vždy boli v oblasti 
diagnostiky a liečby akútnych ciev-
nych mozgových ochorení v jednej 
línii s poprednými pracoviskami 
diagnostiky a liečby v tejto oblasti 
v Amerike a Západnej Európe. Dô-
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vera v naše kvality v tejto oblasti 
stúpla aj vďaka klinickým štúdiám 
liečiv alebo liečebných postupov 
vyvinutých v Amerike a Západnej 
Európe alebo v Izraeli, ktoré prebie-
hali na našom oddelení. 
 Jeden typ liečby ste mali 
úspešne vyskúšaný a druhý ste 
zapracovali. Nie nadarmo sa 
hovorí, že na heliporte trnavskej 
nemocnice pristáva asi najviac 
vrtuľníkov s pacientmi z iných 
regiónov. Je to vďaka metóde, 
ktorá sa nerobí hocikde. To je aj 
pozitívna správa pre Trnavčanov. 
- Na základe celosvetového vý-
voja vedomostí o mechanizmoch 
mozgovej porážky sme vedeli, že 
bol dosiahnutý strop možnosti 
trombolytickej liečby. Preto sme 
chceli zamerať našu pozornosť na 
iný revolučný spôsob liečby tzv. 
endovaskulárnym, teda intervenč-
ným prístupom. To znamená, že 
tepnou na stehne sa dá špeciálnymi 
katétrami mechanicky vybrať zra-
zenina z upchatej tepny v mozgu. 
Keďže jediné podobné pracovisko 
intervenčnej rádiológie bolo v tom 
čase v Národnom ústave srdcových 
chorôb v Bratislave, nemali v tom 
čase ešte skúsenosti s podobnou 
liečbou. Oslovili sme ich teda so 
spoločným projektom, ktorý pod 
názvom BATT štúdia začal fungovať 
v roku 2013. Boli sme prvým pra-
coviskom na Slovensku, kde sme 
vykonali prvé endovaskulárne me-
chanické trombektómie u pacientov 
s mozgovou porážkou, ktorí mali 
upchatú niektorú veľkú mozgovú 
tepnu. Prví pacienti boli z trnavské-
ho spádu nemocnice. Neskôr pre-
javili záujem podstúpiť túto metódu 
aj pacienti z trenčianskeho, nitrian-
skeho a žilinského regiónu. Od roku 
2015, po nástupe nového primára 
Rádiologickej kliniky FN Trnava 
priamo z pracoviska intervenčnej 
rádiológie z Národného ústavu 
srdcových chorôb v Bratislave pri-
mára Andreja Klepanca fungujeme 
v režime 24/7, teda 24 hodín a 7 dní 
v týždni tzv. komplexného cerebro-
vaskulárneho pracoviska. Túto lieč-
bu poskytujeme pacientom s moz-
govou porážkou v dôsledku upcha-

tej veľkej mozgovej tepny, u ktorých 
vieme dopredu, že u nich nebude 
účinná trombolytická liečba. Naše 
pracovisko je schopné zvládnuť aj 
pacientov z celého okresu Trnava, 
Piešťany a Hlohovec, ale aj Galanta, 
Komárno, kompletné Trenčiansky 
kraj po Považskú Bystricu, máme 
pacientov aj z okresov Dunajská 
Streda,  niekedy Senec aj Pezinok.
Momentálne je naše centrum 
s najväčším počtom vykonaných 
zákrokov touto metódou nielen 
na Slovensku, ale trúfam si pove-
dať, že aj v Európe. Svedčia o tom 
štatistiky. Minulý rok viac ako 120 
pacientov, tento rok pravdepodobne 
do 200 pacientov. Predpokladám, 
že súčasne má trnavská nemocnica 
práve z tohto dôvodu najväčší počet 
transportov leteckou záchrannou 
službou na Slovensku. 
 Takýto zákrok je teda nielen 
život zachraňujúci, ale predo-
všetkým môže uchovať mozgové 
funkcie pacienta niekedy v cel-
kom neporušenom stave.
- Predpokladám, že táto oblasť 
akútnej neurológie je najbúrli-
vejšie sa vyvíjajúcou oblasťou 
medicíny vôbec. Súčasné štúdie 
dokonca idú za hranicou času, 
teda, už teraz vieme identifikovať 
pacientov, ktorí aj vo veľmi dlhom 
časovom okne, napríklad 12 až 24 
hodín majú veľkú časť postihnuté-
ho mozgového teritória v polotieni 
– je to tzv. ischemická penumbra, 
a po otvorení cievy môžu byť 
znovu v pôvodnom stave. Pokiaľ 
ide o percento pacientov, ktorých 
vieme zachrániť endovaskulárnou 
liečbou, závisí to skutočne od 
mnohých faktorov. Viac ako tretina 
pacientov po mozgovej mŕtvici 
kedysi, ale aj teraz zomiera alebo 
zostáva pripútaná na lôžko. Treti-
nu vieme vrátiť do plnohodnotné-
ho života a ďalšia tretina je na tom 
oveľa lepšie, ako keď sme ju liečili 
štandardným spôsobom. Pripomí-
nam, že teraz hovorím o pacien-
toch s ťažkým neurologickým de-
ficitom v dôsledku upchatia veľkej 
vnútromozgovej tepny ktorá nie je 
riešiteľná štandardnou metódou 
liečby vrátane trombolytickej.     

Kontaktný bod 
pre obete trestných 
činov aj v Trnave
Obete trestných činov a ich 
blízki dostanú už aj v Trnave 
bezplatnú pomoc a poraden-
stvo v zložitej situácii. Minis-
terstvo vnútra SR pre nich zria-
ďuje kontaktný bod na prízemí 
Okresného úradu na Kollárovej 
ulici 8 v kancelárii č. 9 v rámci 
národného projektu s názvom 
Zlepšenie prístupu obetí trest-
ných činov k službám a vytvo-
renie kontaktných bodov pre 
obete. Na Slovensku ich bude 
dovedna osem a ich úlohou 
je poskytovať ľudom špecia-
lizované poradenstvo, právnu 
pomoc, právne zastupovanie 
či sociálne a ekonomické po-
radenstvo a sprevádzanie obetí 
počas trestného konania voči 
páchateľovi. 
Kontaktný bod v Trnave sa 
zameria aj na preventívne rie-
šenia na pomoc potenciálnym 
obetiam trestných činov, ku 
ktorým patria často práve seni-
ori. K dispozícii bude napríklad 
„desatoro“ bezpečného správa-
nia pre seniorov, ktoré zahŕňa 
najčastejšie bezpečnostné riziká 
a rady, ako sa treba zachovať 
v konkrétnych situáciách pri 
stretoch s podvodníkmi. 
Poradenstvo a pomoc obetiam 
trestných činov poskytovali 
donedávna prevažne mimo-
vládne neziskové organizácie. 
Pomoc však nebola poskyto-
vaná celoplošne a na rôznych 
miestach. Prostredníctvom 
projektu chce preto minister-
stvo vnútra nielen zabezpečiť 
efektívnu asistenciu obetiam na 
celom území Slovenska, ale aj 
vytvárať priestor na predchá-
dzanie negatívnych javov. Sú-
časťou projektu sú preventívne 
aktivity, neformálne vzdelávacie 
kurzy, tréningy a školenia či 
vzdelávacie aktivity pre zamest-
nancov štátnej správy. 

udalosti
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Na Hlavnej ulici v Trnave bola 
nedávno odhalená fasáda domu 
číslo 17 po rekonštrukcii. Budo-

va patrí už niekoľko desaťročí 
Mestu Trnave, nachádzajú sa 
v nej kancelárie Správy mest-

ských kultúrnych a športových 
zariadení i priestory, ktoré vyu-
žívajú trnavské spevácke zbory, 

v prenajatých priestoroch fungu-
je mládežnícky klub. Čím však 
bola táto budova známa pred 
takým storočím, či ešte skôr? 

Pre odpoveď musíme nahliadnuť 
do histórie prvého peňažného 
ústavu v Trnave – Trnavskej 

sporiteľne.

V roku 1819 bola na území monar-
chie založená prvá sporiteľňa Die 
Erste oesterreichische Spar-Casse 
so sídlom v Leopoldstadte (dnes 
druhý viedenský obvod).1 Spori-
teľňu v Bratislave založili v roku 
1825 ako vôbec prvú sporiteľnič-
nú inštitúciu na území dnešného 
Slovenska. Vznikla z filiálok Die 
Erste oesterreichische Spar-Casse 
v Bratislave.2 
Žiadosť o založenie peňažného 
ústavu v Trnave v roku 1844 sa 
najskôr nestretla s priaznivou re-
akciou mesta. Trvalo ešte dva roky, 
kým sa takúto inštitúciu podarilo 
založiť a rozbehnúť jej fungova-
nie. Peňažný ústav pod názvom 
Tyrnauer Sparcasse – Trnavská 
sporiteľňa začal v Trnave pôsobiť 1. 
júla 1846 s jedným zamestnancom 
Františkom Wágnerom, ktorého 
ročný plat bol 240 zlatých. Hneď 
v prvý deň boli získané vklady vo 
výške 3 381 zlatých. Prvú pôžičku 
vo výške 15 000 zlatých získal gróf 
Zay. V roku 1849 bol zaznamena-
ný zisk, z ktorého sa akcionárom 
vyplácali po prvýkrát dividendy 5 

zlatých za akciu.
V roku 1870 kúpila Trnavská spo-
riteľňa dom na dnešnej Hlavnej 
ulici 17 za 30 000 zlatých. Ešte 
v roku 1869 platil za ten istý dom 
daň trnavský podnikateľ Hugo 
Smékal. Sporiteľňa ho kúpila aj 
s roľami patriacimi k domu. Trnav-
ská sporiteľňa pomáhala finančne 
remeselníkom, obchodníkom, 
priemyselným podnikateľom, ale aj 

mestu a jeho podnikom. Napríklad 
v roku 1886 si prenajala sporiteľňa 
časť mestských majetkov a poskyt-
la mestskej správe pôžičku 30 tisíc 
zlatých, ako aj bezúročnú pôžičku 
25 tisíc zlatých na opravu hospo-
dárskych budov splatnú do roku 
1902. 
Po rozpade monarchie a vzniku 
Československa prebehla v roku 
1923 fúzia Trnavskej sporiteľne 

Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

K histórii bankovníctva v Trnave – Trnavská 
sporiteľňa

1 Erste Group. In: Wikipedia [online]. [Cit. dňa 2018-07-13]. Dostupné na internete: https://en.wikipedia.org/wiki/Erste_Group
2 Slovenská sporiteľňa. In: Wikipedia [online]. [Cit. dňa 2018-07-13]. Dostupné na internete: https://sk.wikipedia.org/wiki/
Slovensk%C3%A1_sporite%C4%BE%C5%88a

Trnavská sporiteľňa, pohľadnica okolo roku 1905, zdroj: Jozef Benko

Trnavská banka, úč. spol., fotografia okolo roku 1930, zdroj: zbierka ZsM
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a Trnavského úverového ústavu 
a firma dostala nový názov Trnav-
ská I. banka, účastinná spoločnosť. 
Tento názov sa následne niekoľko 
rokov skvel na kovovej konštrukcii 
upevnenej na streche domu na 
Masarykovej ulici, kde ho zachytili 
dobové fotografie a pohľadnice. 
V dvadsiatych rokoch 20. storo-
čia bol predsedom správnej rady 
trnavský podnikateľ Ján Kalenda. 
V roku 1930 bol správcom Samuel 
Laufer a v roku 1934 stál na jej čele 
vládny komisár Jozef Hromada. Tr-
navská I. banka mala svoje filiálky 
v mestách Piešťany, Vrbové, Nové 
Mesto nad Váhom a Hlohovec. 
Okrem toho bola k tomuto peňaž-

nému ústavu pričlenená Prvá prie-
vidzská banka a jej filiálky v Han-
dlovej, Nitrianskom Pravne a Ža-
bokrekoch. V Trnave zamestnávala 
12 úradníkov a jej celkový kapitál 
dosahoval v roku 1937 sumu 80 
miliónov korún. V budove s touto 
bankou na Masarykovej ulici bolo 
za prvej republiky aj sídlo daňové-
ho (berného) úradu. V malej pre-
vádzke na pravej strane vchodu do 
nádvoria sa nachádzala chemická 
čistiareň Františka Stolárika. 
V roku 1938, keď sa sumarizovali 

Pohľad na ulicu s domom s nápisom Tatra banka, prvá polovica štyridsiatych rokov 20. stor., 
zdroj: archív Jozefa Filípka

Dom na Ulici Februárového víťazstva, okolo roku 1977
zdroj: Stanislav Božík

Budova Štátnej banky československej v Trnave, okolo roku 1977, 
zdroj: Stanislav Božík

Budova Slovenskej štátnej sporiteľne v Trnave, 
okolo roku 1988, zdroj: zbierka ZsM
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informácie pre štúdiu o bankov-
níctve v Trnave do pripravovanej 
knihy Trnava 1238 – 1938, bola 
Trnavská I. banka v procese pričle-
ňovania k Slovenskej všeobecnej 
úverovej banke. Po roku 1938 sa 
i na poli bankovníctva udiali zme-
ny. V rokoch slovenského štátu sa 
Trnavská I. banka už nespomína, 
na streche jej niekdajšieho sídla sa 
zmenil nápis na Tatra banka. V ro-
ku 1948 boli zlúčené všetky pe-
ňažné ústavy v meste: Tatra banka, 
Sedliacka banka, Roľnícka vzá-
jomná pokladnica, Živnostenský 
úverový ústav, Mestská sporiteľňa, 
Okresná sporiteľňa a pokladnica 
a filiálka Seredskej banky. Finančné 
operácie vo výrobnej a obchodnej 
sfére zabezpečovala Slovenská Tat-
rabanka a potrebám obyvateľstva 
slúžila Slovenská sporiteľňa.3 
Po februári boli redukované ob-
chodné banky na Živnostenskú 
banku v Čechách, Tatra banku na 
Slovensku a celoštátne pôsobia-
ce inštitúcie – Investičnú banku 
a Poštovú sporiteľňu. V roku 1950 
prišlo k reforme bankovej sústavy 
v štáte, na základe ktorej splynuli 
dovtedy existujúce bankové sub-
jekty. Podľa zákona č. 31/1950 
Zb. bola zriadená Štátna banka 
československá (ŠBČS), ktorá za-
čala svoju činnosť 3. júla 1950 
ako jednotná socialistická banka. 
Štátna banka československá plnila 
funkciu centrálneho i obchodného 
bankovníctva. Okrem nej ale exis-
toval aj špecializovaný peňažný 
ústav – sporiteľňa. V roku 1953 sa 
stala Slovenská sporiteľňa súčas-
ťou Štátnej banky československej. 
V roku 1964 vznikla Českosloven-
ská obchodná banka pre potre-
by finančného zabezpečovania 
zahraničného obchodu. Úlohu 
prijímania vkladov a poskytovania 
pôžičiek pre obyvateľstvo plnili po 
roku 1969 samostatná Slovenská 
štátna sporiteľňa a Česká štátna 
sporiteľňa.4 
Nová budova Slovenskej štátnej 
sporiteľne v Trnave bola postavená 

na Ulici Februárového víťazstva 
niekedy koncom šesťdesiatych 
rokov. Na mieste troch starých 
domov, ktoré boli zbúrané, vyrástol 
viacpodlažný bytový dom so spori-
teľňou v dolných podlažiach. Tr-
navčania sem bežne chodili najmä 
kvôli vkladom či výberom z vklad-
nej knižky. Štátna banka českoslo-
venská mala v Trnave sídlo tiež na 
Ulici Februárového víťazstva, v bu-

dove oproti Slovenskej štátnej spo-
riteľni. Za socializmu okrem iného 
vybavovala žiadosti o devízový prí-
sľub pre tých občanov, ktorí chceli 
vycestovať mimo krajín socialistic-
kého bloku. Proces schvaľovania 
trval niekoľko mesiacov a žiadosti 
sa podávali aj rok dopredu. Bez 
schváleného devízového prísľubu 

Všeobecná úverová banka, deväťdesiate roky 20. storočia, zdroj: Blažej Vittek

Vkladná knižka Štátnej sporiteľne, 1958, 
archív autorky

Mosadzný tepaný reliéf Rodina od akad. 
sochára Jozefa Jurču tvoril výzdobu interiéru 
Slovenskej štátnej sporiteľne v Trnave, foto: 
Emil Barč, archív autorky

3 ŠIMONČIČ, J., WATZKA, J. A KOL. 1988. Dejiny Trnavy. Obzor Bratislava, 1988. ISBN 65-035-88 DTR 02, s.211
4 Ing. KOHÚT, Michal. 2002. História bankovníctva na Slovensku II. [online]. [Cit. dňa 2018-07-13]. Dostupné na internete: 
https://banky.sk/8017-sk/historia-bankovnictva-na-slovensku-ii/
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si záujemca nemohol kúpiť v ban-
ke zahraničné valuty, a tak vlastne 
nezískal ani povolenie vycestovať. 
Ročne boli zamietnuté stovky ta-
kýchto žiadostí. 
Po roku 1990 začali na Slovensku 
vznikať komerčné banky a Štátna 
banka československá definitívne 
zanikla k 31. decembru 1992. Slo-
venská sporiteľňa sa v roku 2001 
stala členom skupiny Erste Group. 

História tejto bankovej skupiny 
je odvodená práve od prvej spo-
riteľne Die Erste oesterreichische 
Spar-Casse, ktorú spomíname 
v úvode tohto článku. V súčasnosti 
sa bankové inštitúcie skupiny Erste 
Group Bank AG nachádzajú v Ra-
kúsku, Českej republike, Slovenskej 
republike, Čiernej Hore, Maďarsku, 
Chorvátsku, Srbsku, Rumunsku 
a v Slovinsku – v každej pod ná-

rodným názvom.5 
Väčšina z krajín bola v minulosti 
územím bývalej monarchie. 

zdroj:
LALÍK, Ján. 1938. Bankovníctvo a fi-
nančníctvo v Trnave. In: Kol. aut.: 
Trnava 1238 – 1938. Mesto Trnava 
1938, s. 443 – 450
Trnavské adresáre z rokov 1920, 
1926, 1930 a 1934

5 Ref. 2

Mgr. Lucia Duchoňová, Západoslovenské múzeum v Trnave

August 1968 – výstava v Západoslovenskom 
múzeu v Trnave k 50. výročiu okupácie
Nová výstava Západoslovenského múzea v Trnave bude otvorená 21. augusta 2018 v deň 50. výročia 
okupácie v roku 1968. Vznikla zo spolupráce múzea a Trnavčanov, ktorí boli ochotní sprístupniť foto-
grafický archív svojich otcov a dedov. Sami boli vtedy deťmi či mladými ľuďmi, ktorí citlivo a spontán-
ne vnímali atmosféru 21. augusta 1968.

Pred polnocou 20. augusta 1968 
vstúpili spojenecké vojská Varšav-
skej zmluvy pod velením armád-
neho generála I. G. Pavlovského na 
územie Československej socialis-
tickej republiky a o druhej hodine 
ráno na Ruzyňskom letisku v Prahe 
pristála prvá výsadková jednotka. 
Operácie sa zúčastnilo asi pol mili-
óna vojakov a okolo 6 000 tankov.
Horúce augustové ráno 21. augusta 
privítalo obyvateľov Československa 
drnčaním okenných rámov a ohlu-
šujúcim rachotom tankov a náklad-
ných áut naložených vojenskou 
technikou, ktoré prechádzali ulica-
mi miest a dedín Československa. 
Mnohí obyvatelia si mysleli, že 
vypukla vojna. Vybiehali do ulíc 
a kričali na rovnako vyplašených 
vojakov. Vojaci boli prekvapení, do 
Československa ich poslali s príka-
zom zasiahnuť voči prebiehajúcej 
kontrarevolúcii, ktorú tu ale nevide-
li. Niektorí ľudia zostali doma a po-
čúvali vysielanie Československého 
rozhlasu s výzvou Provolání všemu 
lidu ČSSR, kde inváziu vojsk ozna-
čili za porušenie medzinárodných 
práv krajiny. Okolo deviatej hodi-
ny ráno bolo vysielanie umlčané 
zvukmi sovietskej pechoty. Neskôr 
rozhlas vysielal z tajných štúdií po 
celej krajine.

Trnavčanov udalosti vyhnali do 
ulíc v centre. Nevedeli, čo sa 
deje, chceli zistiť viac informácií. 
Kolóna tankov a nákladných áut 
s ruskými vojakmi prechádzala 
Trnavou po Kollárovej ulici smerom 
k železničnej stanici. Keďže ulica 
bola jednosmerná, na jej konci pri 
skladoch sa museli otočiť a vracať 
sa naspäť, pričom sa čelo kolóny 
stretlo s jej koncom. Časť bola 
odklonená smerom na Modranku 
a Zeleneč. Jej dočasné stanovisko 
bolo na mieste pri dnešnom kru-
hovom objazde, ktorý spája Zele-

nečskú a Mikovínyho ulicu. Potom 
bola táto kolóna dislokovaná do 
Voderád.
Vojenské jednotky sa sústreďovali 
v strede mesta pred hlavnou poštou, 
pri kasárňach na Hollého ulici, ale 
aj pred cukrovarom a na križovatke 
pred Kovosmaltom. Mestský rozhlas 
vyzýval občanov na zachovanie 
pokoja a informoval ich, kadiaľ sa 
môžu pohybovať, kde sa dajú nakú-
piť potraviny a pohonné hmoty. Spo-
čiatku pristupovali ľudia k tankom 
opatrne, neskôr sa s vojakmi rozprá-
vali a presviedčali ich, aby odišli.

Kollárova ulica v Trnave, autor: Peter Košický, Trnava
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ľudia 
a udalosti
 1. 8. 1908 – Priekopník le-
tectva v Uhorsku a pilot ANDREJ 
KVAS uskutočnil prvý medzi-
mestský let na území Slovenska, 
keď za 58 minút preletel z Brati-
slavy do Trnavy (110. výročie). 
1. 8. 1953 – V Bratislave um-
rela spisovateľka a dramatička 
VIERA MARKOVIČOVÁ-ZÁTU-
RECKÁ, rodáčka z Trnavy (65. 
výročie). 
 2. 8. 1918 – V Trnave sa na-
rodil astronóm, astrofyzik a pe-
dagóg GUSTÁV ALFONZ BAKOŠ, 
ktorý prednášal na University 
of Waterloo v Kanade, kde vy-
budoval observatórium nesúce 
jeho meno (100. výročie). 
 2. 8. 2003 – V Trnave umrel 
viacnásobný majster Slovenska 
a ČSR v boxe JOZEF TESSÉNYI 
(15. výročie). 
 2. 8. 2013 – V Košiciach 
umrel herec, režisér a pedagóg 
JOZEF ADAMOVIČ, rodák z Tr-
navy (5. výročie). 
 3. 8.1683 – Tököliovskí voja-
ci po obsadení mesta vyrabovali 
trnavskú radnicu (335. výročie). 
 5. 8.1933 – V Galante sa 
narodil v Trnave pôsobiaci 
hudobník – kontrabasista ŠTE-
FAN „Piťo“ OROSZ, bývalý člen 
kapiel TAZ kvintet, Caravell 
Western i folklórneho súboru 
Dudváh (85. narodeniny). 
 6. 8. 1838 – V Chynoranoch 
sa narodil kultúrny pracovník, 
publicista a kňaz ŠTEFAN BEZ-
ÁK, dlhoročný správca a neskôr 
aj predseda Spolku sv. Vojtecha 
v Trnave, kde aj umrel (180. 
výročie). 
 8. 8.1683 – Krátko po prí-
chode vodcu protihabsburgské-
ho povstania IMRICHA TÖKÖLI-
HO do Trnavy vypukol obrovský 
požiar, ktorý sa rozšíril na celé 
mesto, pričom zahynulo do 
4 000 ľudí (335. výročie).  
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Zaujímavá je spomienka vtedy 
15-ročného Štefana Poláčka, kto-
rého oslovil jeden z vojakov výbor-
nou ruštinou a poprosil ho o po-
moc. Vysvetlil mu, že pochádza 
z Maďarska, kde pracuje ako učiteľ 
ruštiny. Na vojenskú operáciu do 
Československa bol odvelený pria-
mo zo školy a desať dní nemohol 
dať svojej rodine informáciu, čo 
s ním je. Poprosil ho, aby odoslal 
na pošte obálku s listom pre jeho 
najbližších.
Pani Martinkovičová zasa spomí-
na, že ráno 21. augusta cestou do 
práce do Kovosmaltu stretla kolónu 
tankov s vojakmi a nevedela si 
vysvetliť, čo sa deje. Šírili sa infor-
mácie o začiatku vojny. Vedenie 

Kovosmaltu poslalo všetky ženy 
domov. Hladní a smädní vojaci ju 
poprosili o pitie a jedlo. Z domu im 
priniesla chleby s masťou a vodu. 
Však najskôr si musela sama od-
piť z vody a odhryznúť z chleba, 
pretože sa báli. Jej príklad nasle-
dovali aj ďalší obyvatelia bytoviek 
Kovosmaltu.
Trnavčania však takmer okam-
žite protestovali voči neoprávne-
nej okupácii suverénneho štátu 
prostredníctvom nápisov na mú-
roch a chodníkoch, ktorými odsu-
dzovali a zosmiešňovali okupan-
tov, sovietske vedenie a domácich 
kolaborantov. Hromadili sa nápisy 
vo výkladoch obchodov v meste, 
podomácky vyrobené plagáty, 

Archív Západoslovenské múzeum v Trnave

Momentka z trnavských ulíc, autor: Jozef Harajčík, Trnava
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ľudia 
a udalosti
 10. 8. 2008 – Na slávnost-
nej sv. omši, ktorá sa slúžila 
pri príležitosti tristoročného 
jubilea slzenia obrazu Panny 
Márie Trnavskej, arcibiskup 
Mons. Ján Sokol vyhlásil Dóm 
sv. Mikuláša v Trnave za hlav-
né pútnické miesto Trnavskej 
arcidiecézy (10. výročie). 
 12. 8. 1908 – V Trnave 
otvorili Mestské múzeum (110. 
výročie). 
12. 8. 1938 –  V Trnave sa na-
rodil lekár - stomatológ, vy-
sokoškolský pedagóg, politik, 
básnik a publicista BOHUMIL 
CHMELÍK, v rokoch 1993 – 95 
poslanec Národnej rady SR 
a nositeľ Ceny mesta Trnava za 
rok 2003 (80. narodeniny).
 16. 8. 1923 – V Banskej 
Bystrici sa narodil lekár a od-
borný publicista LUDVÍK NÁ-
BĚLEK, v rokoch 1967 – 1989 
primár urologického oddelenia 
Nemocnice s poliklinikou 
v Trnave, kde aj umrel (95. 
výročie).   
 16. 8. 1938 – V Ružomber-
ku umrel politik, spisovateľ, 
prekladateľ, cirkevný hodnos-
tár a kňaz ANDREJ HLINKA, 
predseda Slovenskej ľudovej 
strany a predseda Spolku sv. 
Vojtecha, ktorého pamiatku 
v Trnave pripomína ulica a pa-
mätná tabuľa na budove SSV 
(80. výročie). 
 21. 8. 1943 – V Žiari nad 
Hronom umrel biskup a kul-
túrny dejateľ MARIÁN BLAHA, 
predseda Matice slovenskej, 
tajomník Spolku sv. Vojtecha 
v Trnave a predseda jeho Lite-
rárno-vedeckého odboru (75. 
výročie).
 21. 8. 1968 – Vojská piatich 
štátov Varšavského paktu pre-
padli územie vtedajšej ČSSR 
(50. výročie). 
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kreslené komiksy dehonestujúce 
generálneho tajomníka ÚV KSSZ 
Leonida I. Brežneva a predsedu 
vlády ZSSR Alexeja Kosygina. 
Mnohým dlho rezonoval v pamäti 
obrázok sliepky – obesenca s ná-
pisom: „Než bych Rusom vajcia 
dala, radšej som si život vzala.“
Svoj protest obyvatelia vyjadrovali aj 
poškodzovaním vojenskej techniky 
okupantov. Prejavom veľkej odvahy 
bolo vyvesenie portrétov Alexandra 
Dubčeka a Ludvíka Svobodu na 
budovu divadla. Skupina mladých 
ľudí odstránila písmená z nápisu na 
pomníku sovietskej armády. Opa-
kovalo sa heslo: „Otec osloboditeľ 
– syn okupant.“ Aj Trnavčania sa 
prihlásili k otázke federálneho štá-

toprávneho usporiadania v rámci 
Československa. To napokon vstú-
pilo do platnosti od 1. januára 1969. 
Cielene sa strhávali označenia ulíc 
a smerové tabule, aby dezoriento-
vali okupačné vojsko.
Výstava vysvetľuje situáciu v Čes-
koslovensku v auguste 1968 i to, 
čo jej predchádzalo, samotný 
priebeh okupácie, následné po-
litické udalosti a aj ich dôsledky. 
Dokumentuje proces obrody so-
cializmu nazvaný Pražská jar, kto-
rý sa začal v marci 1968, pokra-
čoval podpísaním Moskovského 
protokolu až po tragické momenty, 
ako bola smrť Jána Palacha. Jasne 
vidieť zmeny vo vnímaní situácie 
postupom dní – od spontánneho 
nesúhlasu ľudu a protestov až po 

Plagát vo výklade, archív Františka Maleca, Trnava

Milan Vyskoč, Trnava
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ľudia 
a udalosti
 21. 8. 2013 – Symbolickým 
požehnaním a poklepaním 
základného kameňa sa oficiál-
ne začala výstavba futbalové-
ho štadióna a polyfunkčného 
centra City Arena v Trnave (5. 
výročie).
 24. 8. 1978 – V Trenčíne 
tragicky zahynul spisovateľ, 
novinár, historik a publicista 
CELO RADVÁNYI – ERCÉ, prie-
kopník slovenskej životopisnej 
lexikografie, ktorý žil dlhé roky 
v Trnave, kde je i pochovaný. 
Čestný občan mesta Trnava in 
memoriam (40. výročie). 
 26. 8. 1918 – V Budkovciach 
sa narodil herec a osvetový 
pracovník JÁN PUŠKÁR, člen 
Krajového divadla v Trnave 
(100. výročie). 
 28. 8. 1658 – V Kapušanoch 
sa narodil historik, cirkevný 
hodnostár, profesor Trnavskej 
univerzity a v rokoch 1713 – 16 
jej rektor GABRIEL KAPI (360. 
výročie). 
 28. 8. 1948 – V Trnave sa 
narodila športovkyňa, repre-
zentantka vo vrhu guľou a dis-
kom EVA CHARFREITAGOVÁ, 
členka Slávie Trnava (70. naro-
deniny).
 29. 8. 1923 – Vo Zvončíne sa 
narodil stredoškolský pedagóg 
a športový funkcionár JÁN BUT-
KO, spoluzakladateľ Atletického 
oddielu Slávia Trnava, tréner 
basketbalu a hádzanej, ktorý 
pôsobil a umrel v Trnave, kde 
mu roku 2014 udelili Cenu TTSK 
in memoriam (95. výročie). 
 30. 8. 1903 – V Brestova-
noch sa narodil spisovateľ, no-
vinár a prekladateľ JOŽO NIŽ-
NÁNSKY, autor dobrodružných 
historických románov, ktorý 
študoval v Trnave na gymnáziu 
(115. výročie).                           

P.R.
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obrat v názoroch podporovaných 
oficiálnymi vyhláseniami zo strany 
nového vedenia štátu.
Však centrum výstavy je zame-
rané na Trnavu a reakcie ľudí 
v meste. Autentický fotografický 
materiál z centra Trnavy pochádza 
z dokumentačného fondu Zápa-
doslovenského múzea, ale aj zo 
súkromných archívov viacerých 
Trnavčanov, ktorí prechádzali 
mestom 21. augusta a v nasle-
dujúce dni s fotoaparátom. Svoj 
archív nám sprístupnili Štefan 
Poláček, František Malec, Jozef 
Harajčík a Milan Vyskoč. Situáciu 
v krajine dokresľujú i originálne 
vydania celoštátnych denníkov 

s redakčnými článkami a komen-
tármi. Medzi unikátne patrí mi-
moriadne vydanie denníka Smena 
z 22. augusta 1968 a Trnavského 
hlasu z 26. augusta 1968.
Nová výstava ponúka komplexný 
pohľad na okupáciu v auguste 
1968, ktorý môže pomôcť mladšej 
generácii pochopiť spoločenskú 
a politickú situáciu, v ktorej vyras-
tali ich rodičia a prarodičia. Záro-
veň poskytuje priestor pamätníkom 
zaspomínať si na udalosti, ktoré 
zažili. 
Vernisáž výstavy bude 21. augusta 
2018 o 15.00 v Západoslovenskom 
múzeu v Trnave. Výstava potrvá do 
konca roka. 

Autor: Jozef Harajčík

Autor: Jozef Harajčík
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Katarína Karabová, Trnavská univerzita, Katedra klasických jazykov
Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XXXV.

Denník mladého študenta z pera jezuitu 
Gabriela Hevenešiho

Na historickej Trnavskej univer-
zite sa využíval jezuitský systém 
vzdelávania. Ten sa úzko spájal 
s dokumentom Ratio studiorum. 
Išlo o kolektívny výtvor viacerých 
jezuitských pedagógov, ktorý vzni-
kal dlhých osemnásť rokov. Jeho 
definitívna verzia bola publikovaná 
v roku 1599. Ratio studiorum pred-
ložilo stručné pravidlá a viaceré 
inštrukcie pre predstavených, vy-
učujúcich i študentov. O necelých 
sto rokov neskôr vyšiel v Štajer-
skom Hradci podobný typ doku-
mentu adresovaný najmä študen-
tom. Máme na mysli dielo Denník 
mladého študenta (Diarium ado-
lescentis studiosi). Jeho autorom 
je jezuitský profesor Gabriel He-
veneši, ktorý pôsobil na viacerých 
významných európskych univerzi-
tách a svojho času bol aj dekanom 
filozofickej fakulty v Trnave. 
Je potrebné uviesť, že univerzitný 
profesor, historik a náboženský 
spisovateľ Gabriel Heveneši pat-
rí medzi najplodnejších autorov 
z konca 17. storočia. Narodil sa 
v roku 1656 v maďarskom mes-
te Vásárosmiske a ako 15-ročný 
vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. 
Štúdium filozofie absolvoval na 
Viedenskej univerzite, teológiu štu-
doval v Štajerskom Hradci. Z oboch 
oblastí získal doktorát. Pôsobil ako 
profesor etiky a filozofie vo Viedni, 
kazuistiku prednášal na svojom 
viacročnom pôsobisku v Štajer-

skom Hradci. Stal sa provinciálom 
rakúskej provincie a pôsobil aj ako 
poradca ostrihomského arcibisku-
pa kardinála Leopolda Koloniča. 
Zozbieral veľké množstvo materiá-
lu týkajúceho sa najmä cirkevných 
dejín. Išlo o 140 zväzkov, ktoré sa 
stali súčasťou univerzitnej knižni-
ce v Trnave. Zomrel ako 59-ročný 
vo Viedni v roku 1715. Rozsiahla 
spisovateľská činnosť Gabriela 
Hevenešiho svedčí o obrovskej 
vzdelanosti a rozhľadenosti autora. 
Mnohé diela vyšli v prekladoch do 
viacerých jazykov. 
Dielo Denník mladého študenta 
(Diarium adolescentis studiosi) 
bolo prvýkrát vydané – ako sme už 
vyššie spomenuli – v Štajerskom 
Hradci v roku 1684. V trnavskej 
univerzitnej kníhtlačiarni vyšlo 
až niekoľko rokov po Hevenešiho 
smrti v roku 1729. Autor v ňom 
radí študentovi, ako správne tráviť 
deň a v rámci neho ako čo najlep-
šie využiť čas štúdia i odpočinku. 
Trnavské vydanie, s ktorým sme 
pracovali, nemá na svojom začiat-
ku zvyčajný príhovor čitateľovi, 
v ktorom by sme sa mohli dozve-
dieť viaceré fakty ohľadom vzniku 
diela a jeho zámeru. Hlavný text 
však v prezentovanej trnavskej 
tlači uvádza biblický citát zo Sta-
rého zákona: „Navykaj chlapca na 
životnú dráhu, ktorej sa mu treba 
pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani 
v starobe.“ (Prís 22, 6) Denník je 

rozdelený do dvoch častí. Prvá časť 
vovádza čitateľa do každodenného 
života jezuitského študenta. Začína 
rannými duchovnými úkonmi, pri 
ktorých autor odporúča mladému 
študentovi odložiť smútok kvôli 
priskorému vstávaniu (vstávalo 
sa veľmi skoro už o štvrtej hodine 
rannej) a využiť čas na modlitbu 
a oslavu Boha. Odporúčania sa 
v prvej kapitole netýkajú len du-
chovných úvah a modlitieb, ale aj 
takých činností, ako je obliekanie. 
Za veľmi dôležité považuje autor 
vzbudenie si dobrého úmyslu kaž-
dý deň, ktorý je potrebné v modlit-
be odovzdať Bohu. Druhá kapitola 
sa týka samotného štúdia (studia 
literaria), popoludňajších činností 
(occupatio pomeridiana) a domá-
cich povinností (domestica occu-
patio). V závere prvej časti diaria 
autor upriamuje pozornosť študen-
ta na večerné duchovné stíšenie sa 
a prípravu na spánok. Druhá časť 
denníka je venovaná svätej spovedi 
a účasti na slávení svätej omše. 
V texte okrem početných citátov zo 
Starého i Nového zákona či cirkev-

Pred mesiacom sa zatvorili brány škôl a žiaci i študenti si užíva-
jú zaslúžené voľno. Čas prázdnin sa prehupol do druhej polovice 
a v auguste povinnosti školského roka začínajú nadobúdať svoje 
kontúry čoraz nástojčivejšie. Vyplniť ratolestiam zmysluplne voľný 
čas v priebehu dvoch mesiacov prázdnin môže byť nočnou morou 
pre viacerých rodičov. Zaiste pomocnú ruku i v tejto oblasti podá-
vajú vševediaci internet či populárne periodiká. S návodmi a pou-
čeniami, ako majú mladí ľudia tráviť chvíle voľna, ale i čas určený 
štúdiu, sa stretávame aj v minulosti. Autormi dobre myslených ma-
nuálov boli z pochopiteľných dôvodov často práve učitelia, ktorým 
ležala na srdci správna výchova ich žiakov. 
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ľudia 
a udalosti
 1. 9. 1918 – V Trnave bolo 
jedno gymnázium, 3 meštian-
ske a 5 ľudových škôl (100. 
výročie). 
 2. 9. 1968 – V Trnave sa 
začala výstavba mestskej 
športovej haly Družba (50. 
výročie).  
 4. 9. 2003 – V Trnave um-
rela hudobná pedagogička 
a klaviristka MARTA KIŠŠO-
VÁ-SIVÁČKOVÁ, spoluzakla-
dateľka a učiteľka Hudobnej 
školy v Trnave (15. výročie). 
 6. 9. 1798 – V Trnave sa na-
rodil lekár, odborný prekladateľ 
a publicista MARTIN FRANTI-
ŠEK STEER, univerzitný profe-
sor v Padove (220. výročie). 
 6. 9. 1923 – V Trnave sa 
narodil lekár, epidemiológ, 
univerzitný profesor, odborný 
publicista a autor učebníc 
EMIL KMETY (95. výročie). 
 7. 9. 2013 – V Bratisla-
ve umrel básnik, redaktor 
a umelecký fotograf JÁN MO-
TULKO, ktorý dlhé roky žil 
v Trnave, kde mu roku 2002 
udelili Cenu mesta Trnava (5. 
výročie).  
 8. 9. 1923 – V Trnave bol 
slávnostne položený základný 
kameň Evanjelického kostola 
(95. výročie). 
 10. 9. 2013 – V Bratislave 
umrel lekár, disident a spiso-
vateľ SILVESTER KRČMÉRY, 
rodák z Trnavy, ktorého r. 
1998 Trnavská univerzita oce-
nila udelením čestného dok-
torátu (5. výročie). 
 11. 9. 2003 – Trnavu nav-
štívil pápež JÁN PAVOL II. (15. 
výročie).  
 12. 9. 1818 – V Trnave sa 
narodil františkánsky peda-

september
ných otcov nachádzame mnohé 
príklady zo života svätcov. Najčas-
tejšie citovanými svätcami sú sv. 
Augustín, sv. Ambróz, sv. Bernard, 
sv. Bonaventúra, sv. Tomáš Akvin-
ský a sv. Brigita.
Pozrime sa na tomto mieste na to, 
ako trávili trnavskí jezuitskí štu-
denti svoje voľné dni a kedy mali 
vlastne prázdniny. Dni voľna boli 
nielen cez prázdniny, ale aj počas 
akademických a univerzitných 
sviatkov (festivitates academicae). 
Letné prázdniny, ako ich poznáme 
u nás v súčasnosti, nejestvovali. 
Približne v období od 22. júla do 
24. augusta (tzv. psie dni – dies 
caniculares), teda v najhorúcejšom 
období roka, bolo skrátené vyučo-
vanie predpoludním aj popoludní 
na maximálne dve hodiny. Jesenné 
prázdniny trvali pre vyššie triedy 
od septembra do začiatku novem-
bra. Nižšie triedy gymnázia mali 
len jeden týždeň prázdnin. Okrem 
týchto prázdnin mali študenti dni 
voľna (vacantia) počas cirkevných 
sviatkov. Počas bežného týždňa 
bol voľným dňom štvrtok (feria 
quinta) a pochopiteľne nedeľa. 
Vianočné prázdniny boli od 24. 
do 28. decembra. Počas Vianoc 
nezvykli študenti chodievať domov, 
ale rodičov navštevovali až v ob-
dobí Veľkej noci, keď bolo voľno 
od Zeleného štvrtka po nasledujúci 
utorok. Vyučovacie hodiny boli 
upravované aj počas školského 
roka v období promócií či v rámci 
slávnostných dišpút pri príležitos-
ti udelenia filozofických titulov. 
V závere si ešte všimnime, akými 
činnosťami boli vyplnené dni voľna 
u študentov. Ak by si niekto myslel, 
že to boli dni úplne nečinné, mýlil 
by sa. Ratio studiorum (§ 37) pred-
pisovalo napríklad počas voľného 
dňa vo štvrtok dvojhodinovú výuč-
bu, po ktorej sa študenti zúčastnili 
svätej omše. Jesenné prázdniny 
trávili rétori skladaním písomných 
skúšok, ktoré im mali zaistiť po-
stup do filozofie. Počas voľných 
dní sa odporúčalo venovať sa 
rozličným hrám, úplne zakázané 
boli hry hazardné. Mnohí študenti 
svoj voľný čas podľa odporúčaní 
venovali samoštúdiu, čítaniu kníh, 

zúčastňovali sa na mariánskych 
kongregáciách či navštevovali diva-
delné predstavenia.
Aj náš autor venuje posledné ka-
pitoly voľnočasovým aktivitám 
študentov. V kapitole o oddychu 
a zotavení uvádza, že je nevyhnut-
né dopriať ľudskej mysli oddych, 
pretože práve ju najviac zaťažuje-
me počas štúdia. Odporúča práve 
hru, ako výborný prostriedok pre 
pookriatie na duchu. Tá totiž ne-
osvieži len telesnú stránku človeka, 
ale aj duchovnú. Aj nezvyčajne 
zaujímavú hru je však podľa He-
venešiho potrebné z času na čas 
prerušiť, aby nás celkom nepohl-
tila, a zbožnými vzdychmi obrátiť 
svoj zrak k Bohu. 
Náš krátky exkurz do prázdnino-
vých rád študentom zakončíme ich 
nasmerovaním na oddych aktívny, 
čo korešponduje aj s inštrukciami 
súčasných moderných lekárov, 
trénerov či „timemakerov“. Totiž 
jedným z posledných ponaučení 
Gabriela Hevenešiho v denníku je 
odporúčanie dopriať si oddych vo 
forme prechádzok. Tento typ od-
počinku je podľa autora výhodný 
hneď z viacerých hľadísk, spája 
v sebe totiž blahodarný telesný 
pohyb aj psychický odpočinok. 
Nasledujúca ukážka z textu vyzdvi-
huje nielen pohybovú stránku, ale 
tiež možnosť nerušeného rozhovo-
ru v nábožnom duchu: „Ako druhý 
vhodný spôsob pre oddych mysle 
ti popri hre odporúčam príjemné 
a pokojné prechádzky. Počas dňa 
voľna si môžeš urobiť cestu mimo 
mesta, kde je čistejší vzduch, kto-
rý navyše ráno býva zdraviu viac 
prospešný. Ak si vtedy naplánuješ 
cestu k nejakému kostolu Matky 
Bohorodičky nachádzajúcom sa 
v blízkom okolí, čo majú vo zvyku 
robiť mariánski ctitelia, zabezpečíš 
si nielen príjemný cieľ svojej cesty, 
ale zároveň vykonáš skutok, ktorý 
bude milý Matke Božej. Súčasne 
pookreješ na mysli a telu dopraješ 
pohyb. Sv. Bernard ešte ako dieťa 
sa zvykol na počesť Božej Matky 
v sobotu postiť. Ako mládenec pri-
pojil k pôstu ďalší prejav priazne. 
Každý deň sa vydal k maľovanej 
soche Panny Márie, ktorá stála 
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ľudia 
a udalosti
góg, prírodovedec a básnik 
FRANTIŠEK LUKÁČI, ktorý 
pôsobil ako gymnaziálny 
profesor v Eisenstadte, kde aj 
umrel (200. výročie). 
 12. 9. 1948 – V Seredi sa 
narodil v Trnave pôsobiaci 
akademický maliar, grafický 
dizajnér a spoluzakladateľ 
Trienále plagátu Trnava JO-
ZEF DÓKA ml. (70. výročie). 
 13. 9. 1713 – V Trna-
ve umrel profesor a dekan 
právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity TOMÁŠ MIRNIK, 
autor učebnice poetiky a via-
cerých divadelných hier (305. 
výročie). 
 14. 9. 1238 – Kráľ BELO 
IV. udelil Trnave mestské vý-
sady, ktorá sa tým stala pr-
vým a najstarším slobodným 
kráľovským mestom na úze-
mí Slovenska (780. výročie). 
 16. 9. 1918 – V Spišskej 
Kapitule sa narodil historik, 
odborník na dejiny kníhtla-
če na Slovensku, bibliograf 
a publicista HADRIÁN RAD-
VÁNI, ktorý pôsobil v Trnave, 
kde aj umrel. V roku 1998 
mu bola udelená Cena mesta 
Trnava za celoživotnú prácu, 
publikačnú a vedeckú čin-
nosť a v roku 2008 mu bolo 
udelené aj Čestné občianstvo 
mesta Trnava (100. výročie). 
16. 9. 1983 – V Trnave umrel 
herec a divadelný režisér 
JÚLIUS FARKAŠ (35. výročie). 
 19. 9. 1703 – V dnešnom 
Maďarsku sa narodil fyzik, 
matematik a profesor Tr-
navskej univerzity MICHAL 
LIPŠIC, autor prvej učebnice 
algebry v bývalom Uhorsku 
(215. výročie). 

september
pred bránou starého mesta, a ako 
zbožný syn milovanej Matky sa 
pomodlil Zdravas´. Keď sa vrátil 
domov a pýtali sa ho, kde bol, 
odvetil: „Vrátil som sa od svojej 
kamarátky.“ Počas prechádzky je 
osožné viesť s priateľmi zbožné 
rozhovory. V tomto štýle sa najväč-
šmi vyznačil v mladosti sv. Stani-
slav Kostka, ktorý zaviedol medzi 
spoločníkmi počas posvätných 
debát súťaž. Vyhral ten, kto Máriu 
poctil najväčším počtom veľkole-
pých a láskavých pomenovaní.“ 

Použitá literatúra:
BOBKOVÁ – VALENTOVÁ, Kateřina: 
Každodenní život učitele a žáka jezu-
itského gymnázia. Praha: Karolinum, 
2006. 282 s.
DROBĚNOVÁ, Zuzana: Študenti 
a profesori. In: Dejiny Trnavskej 

univerzity 1635 – 1777, 1992 – 2010. 
Trnava: Typi Universitatis Tyrnavien-
sis, 2010, s. 157 – 178.
HEVENEŠI, Gabriel, SJ: Diarium ado-
lescentis studiosi. Trnava: 1729. 212 s.
Jezuitské školstvo včera a dnes. 
Zborník z medzinárodnej konfe-
rencie 1. októbra 2006 v Trnave. 
Trnava: Ústav dejín TU v Trnave 
– Teologická fakulta TU v Trnave, 

Súťažná otázka:
Ako trávila jezuitská mládež dni 
voľna?
Správne odpovede zasielajte do 
20. augusta 2018 na adresu: Ka-
tedra 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. 

Mgr. Milan Ševčík, kurátor historickej knižnice Západoslovenského múzea

Ján Bocatius a jeho Päť kníh 
uhorských básní z roku 1599
Ján Bocatius bol uhorským humanistickým básnikom nemeckého 
pôvodu, pedagógom, historikom a knihovníkom, pôsobiacim na 
území dnešného Slovenska. Narodil sa 25. decembra 1569 vo Wet-
schau v Lužickom Srbsku a zomrel 31. októbra 1621 v Uherskom 
Brode. Známy bol aj pod menami Ján Bock, Ján Bogac, Ján Bogas, 
Ján Bogáthy či Jan Bok. 

Bocatius pochádzal z protes-
tantskej obchodníckej rodiny 
a vzdelanie získal v Sasku a Dráž-
ďanoch. Tam sa zoznámil so slo-
venskými študentmi. Po ukončení 
štúdia odišiel do Uhorska (na 
územie dnešného Slovenska), 
kde pôsobil ako pedagóg, verejný 
činiteľ a básnik. Najprv istý čas 
pobudol v Kremnici, v roku 1593 
prišiel do Prešova, kde viedol 
Evanjelickú mestskú školu. Ako 
pedagóg potom pracoval v Ban-
skej Bystrici, na Spiši a v Prešove. 
Popri pedagogickej činnosti sa ve-
noval písaniu poézie. Cisár Rudolf 
II. mu dokonca udelil titul Poeta 
laureatus ceasareus a v roku 1598 
ho povýšil do šľachtického stavu. 
V roku 1599 prišiel do Košíc na 
pozvanie mestského magistrá-

tu, aby viedol mestskú školu. 
Obyvatelia Košíc si ho obľúbili 
a vážili. Najprv si ho zvolili za 
radcu a v rokoch 1603 až 1604 za 
richtára mesta. V tom čase mu 
v Bardejove u Jakuba Klössa vyšla 
tlačou jeho najznámejšia kniha 
Päť kníh uhorských básní. V ro-
ku 1605 sa Bocatius zapojil do 
Bočkajovho protihabsburgského 
povstania (mesto Košice pod-
porovalo Bočkaja proti cisárovi), 
počas ktorého podnikal diploma-
tické cesty a napokon bol zajatý 
v Nemecku a následne väznený 
v Prahe. Rudolf II. ho odsúdil na 
doživotné väzenie. Päť rokov bol 
Bocatius väznený na Hradčanoch 
v Bielej veži. Odtiaľ sa mu po-
darilo utiecť aj s pomocou man-
želky Alžbety, ktorá mu do cely 
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a udalosti
19. 9. 2003 – V Trnave otvorili 
nový vysokoškolský internát 
Materiálovo-technologickej 
fakulty STU s kapacitou 500 
ubytovaných (15. výročie).
 20. 9. 2013 – V Trnave 
slávnostne položili základný 
kameň nového futbalového 
štadióna (5. výročie).
 25. 9. 1683 – Tököliho 
vojaci vtrhli do Trnavy a pri 
rabovaní na radnici vzali 
nielen mestskú pokladni-
cu a mestské pečiatky, ale 
ukradli aj zlatú pečať z lis-
tiny najstaršieho mestského 
privilégia z roku 1238 (335. 
výročie). 
 26. 9. 2013 – V Trnave 
umrel lekár, pedagóg a od-
borný publicista LADISLAV 
ŠOLTÉS, v rokoch 1996 – 
2000 rektor obnovenej Trnav-
skej univerzity (5. výročie). 
 27. 9. 1848 – V Budíne 
umrel trnavský rodák MATEJ 
BAZALICA, ovocinársky od-
borník a šľachtiteľ európske-
ho významu, ktorého meno 
nesie jeden druh slivky (170. 
výročie). 
 27. 9. 1948 – V Trnave sa 
narodil prvoligový futbalista 
a tréner VOJTECH VARADÍN, 
v rokoch 1968 – 75 hráč 
Spartaka Trnava, s ktorým 
získal 5 majstrovských titulov 
(70. narodeniny).  
 30. 9. 1828 – V Zlatých 
Moravciach sa narodil kar-
dinál JOZEF SAMASSA, ktorý 
študoval v Trnave na seminári 
filozofiu a neskôr pôsobil ako 
profesor klasických jazykov 
na trnavskom gymnáziu (190. 
výročie).

P.R.

september
prepašovala pilník. Po návrate do 
Košíc mu mesto opäť ponúklo 
úrad richtára. Bocatius to neprijal 
a vrátil sa k pedagogickej čin-
nosti. V roku 1618 sa stal tajným 
radcom, historikom a pravdepo-
dobne aj knihovníkom Gabriela 
Bethlena. Žil v sedmohradskom 
Gyulafehérváre (Alba Iulia, Ru-
munsko). Zomrel počas jednej 
zo svojich diplomatických ciest. 
Svojou pedagogickou činnosťou 
nielen pozdvihol kultúrny život 
v dnešnom východoslovenskom 
regióne, ale vďaka pokrokovým 
učebným metódam podľa zásad 
humanistickej výchovy pre prak-
tický život si získal veľké uznanie 
najmä v protestantskom školstve. 
Ako básnik si získal uznanie 
nielen doma, ale aj v zahraničí. 
Udržiaval čulé písomné styky 
s českými a nemeckými humanis-
tickými spisovateľmi. 
Jeho dielo Päť kníh uhorských 
básní (Hungaridos libri poema-
tum V.) bola prvá kompozične 
ucelená kniha básní v Uhorsku. 
Okrem nej napísal aj oslavné, 
gratulačné a ľúbostné básne, 
chválospevy, lamenty, epitafy, 
rozlúčkové a smútočné básne. 
V jeho tvorbe sú bohato zastú-
pené epigramy, pre ktoré mu boli 
vzorom epigramy rímskeho bás-
nika Martiala. K najvyspelejším 
žánrom v Bocatiovej poézii patrí 
ľúbostná lyrika, ktorú reprezen-
tuje cyklus básní o Rubelle (Čer-
venolícej) a o Elsule (Alžbete). 
Básne o Rubelle majú výrazne 
erotický ráz a zobrazujú celý 
priebeh básnikovej lásky od za-
ľúbenia až k rozchodu. Písal tiež 
epické diela, v ktorých sa venoval 
historickým udalostiam (vojna 
proti Turkom a pod.) alebo osla-
ve miest a osobností. Svoje diela 
písal v latinčine a nemčine a uve-
rejňoval ich najmä v zbierkach 
iných autorov. Pod menom svojho 
nedospelého syna vydal otčenáš 
v preklade do dvadsiatich piatich 
jazykov. 
Vráťme sa späť k dielu Päť kníh 
uhorských básní. Do roku 1989 

nebol známy ani jeden zachova-
ný exemplár, v súčasnosti pozná-
me päť existujúcich kusov. Jeden 
z nich sa nachádza aj v historic-
kej knižnici Západoslovenské-
ho múzea. Kniha bola značne 
poškodená, bola napadnutá 
plesňou, papier bol krehký a roz-
padal sa. Preto sa múzeum roz-
hodlo vypracovať projekt (v tom 
čase na Ministerstvo kultúry SR) 
a vďaka grantu i vlastným finanč-
ným zdrojom bola kniha zachrá-
nená. Reštaurovanie prebehlo 
v Slovenskej národnej knižnici 
v roku 2006. Pri samotnom reš-
taurovaní bola rozobraná knižná 
väzba, zreštaurované jej jednotli-
vé súčasti a nakoniec došlo k jej 
rekonštrukcii na základe pôvod-
ných technológií. Celý zásah bol 
vedený tak, aby sa čo najviac 
zachovala historická identita reš-
taurovaného dokumentu.
Kniha je súčasťou výstavy v Zá-
padoslovenskom múzeu – Múzeu 
knižnej kultúry (Nám. sv. Miku-
láša 10) Zachránené poklady: 
Zreštaurované historické tlače 
z fondov Západoslovenského 
múzea. Výstava bola sprístupne-
ná 10. apríla 2018 a potrvá do 25. 
marca 2019. Autorom je kurátor 
historickej knižnice Mgr. Milan 
Ševčík. 

história



22 Novinky z radnice 23august/september 2018

kultúra

Martin Jurčo, foto: Balneologické múzeum Piešťany

Anton Cuninka – nenápadný autor mnohých 
pozoruhodných stavieb

Aj keď mená mnohých trnav-
ských rodákov boli v konkrét-
nych profesionálnych kruhoch 

neraz veľmi známe, široká 
verejnosť prakticky o nich neve-

dela. A ani súčasné bežne do-
stupné informačné zdroje o nich 
nevydajú žiadnu zmienku. Platí 

to aj o architektovi Antonovi 
Cuninkovi (*31. júl 1918 Trnava 

– †17. máj 1981 Liptovský Mi-
kuláš). Patril k významným ar-
chitektom najmä spoločenských 

a priemyselných stavieb.

Jedným z mála zdrojov je spo-
mienkový text, ktorý pripravil 
architekt Ľubomír Mrňa zo Sta-
vebnej fakulty Slovenskej tech-
nickej univerzity. Hovorí najmä 
o významnej stavbe architekta 
Antona Cuninku – hoteli Magnólia 
v Piešťanoch, ktorý bol postavený 
práve v čase päťdesiatky architek-
ta, teda pred päťdesiatimi rokmi: 
„Rok 1968 sa ešte nedostal ani do 
polovice, keď sa po takmer šty-
ridsaťročnom odstupe od usku-
točnenia posledných veľkých me-
dzivojnových hotelových objektov 
Excelsior a Eden, v tieni kopiacich 
sa dejinných udalostí, ktoré vr-
cholili augustovou intervenciou 
vojsk piatich štátov Varšavskej 
zmluvy do Československa, otvá-
ral na pravobrežnej strane Váhu 
v Piešťanoch nový hotel. Vari za 
každých iných okolností by sa 
takejto udalosti venovala najvyššia 
pozornosť, ale dramatické dianie, 
osudovo sa dotýkajúce všetkých 
obyvateľov republiky, odvádzalo 
záujem informačných prostried-
kov iným smerom. Pritom novo-
postavený desaťpodlažný objekt 
s ubytovacou kapacitou 200 lôžok 
nebol v hotelovej hierarchii onej 
doby iba obyčajným hotelom. 
Jeho plný názov znel Interhotel 
Magnólia. “ 

Je to jedna z najvýraznejších sta-
vieb Antona Cuninku spolu s ho-
telom Laugaricio, ktorého objekt 
ešte stále stojí v centre Trenčína. 
Anton Cuninka bol v čase výstav-
by týchto hotelov projektantom 
pracoviska Lignoprojektu v Lip-
tovskom Mikuláši. Tieto stavby sa 
realizovali akosi popri hlavnom 
zameraní spomínaného podniku. 
Ten sa totiž venoval projektom 
priemyselných stavieb súvisiacich 
s drevárskym priemyslom. 
Rodina Antona Cuninku pochá-
dzala z Dolných Lovčíc. V ich 
rodine nie je dodnes známe, za 
akých okolností sa narodil práve 
v Trnave, pretože tu dlhodobejšie 
nebývali. Zaujímavé je, že práve 
v Piešťanoch žije celé desaťročia 
dcéra architekta Miriam Barto-
vicová. „V Lovčiciach mali hos-
podárstvo, deti museli pomáhať. 
Otec mal strýka v Bratislave a tiež 
bol stavbár. Po skončení základnej 
školy išiel na školu do Bratislavy 
a býval u strýka. Bol to zázrak, 

lebo z našej priamej rodiny ne-
mal nikto k tomu vzťah. Otec od 
detstva pekne kreslil a mal rád aj 
matematiku. V tých dobách pred 
desaťročiami si objednával ne-
mecké knihy o architektúre. Vedel 
po nemecky, takže mu nerobilo 
problém sa vzdelávať. Pamätám 
si, že bol veľmi pracovitý,“ hovorí 
dcéra Miriam Bartovicová.
Ako pripomína architekt Ľubomír 
Mrňa, učiteľmi Antona Cuninku 
na Vyššej škole staviteľskej v Bra-
tislave boli známi architekti: prof. 
Ing. arch. Kapalín, akad. sochár 
Ladislav Majerský, Ing. V. Chrobák 
a ďalší. „Táto škola mala nepo-
chybne dobrú úroveň prípravy, 
o čom, mimochodom, svedčí i to, 
že jej najlepší absolventi boli prijí-
maní na vysoké školy v Prahe bez 
akýchkoľvek prijímacích skúšok 
ako napríklad na ČVUT a VŠUP. 
Anton Cuninka absolvoval v ro-
ku 1940. Okupácia a uzavretie 
vysokého školstva v Čechách mu 
znemožnili v ďalších štúdiách 
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pokračovať.“ Anton Cuninka po 
ukončení Vyššej školy staviteľskej 
v Bratislave nastúpil v roku 1944 
do stavebnej spoločnosti Tvorba, 
a tam postupne získaval skúse-
nosti najmä z architektúry bytov 
a domov, ktoré potom uplatnil od 
päťdesiatych rokov v Lignoprojek-
te. Keďže sa po vojne veľa stavalo 
najmä na Orave, dostal ponuku 
pracovať tam. A tam sa stretol so 
svojou manželkou a v Trstenej sa 
narodila aj ich dcéra Miriam. 
V Lignoprojekte pôsobil najprv 
niekoľko rokov v hlavnej časti pro-
jektového podniku v Bratislave, 
a potom sa aj pre športové aktivity 
svojej dcéry presunul na Liptov, 
kde napokon prežil celý život. Po-
stupne vznikal celý rad jeho prác, 

tých hlavných je okolo tridsať. 
„Otec pracoval v Bratislave a kvôli 
mojej lyžovačke dochádzal desať 
rokov do Liptovského Mikuláša. 
Všetci traja súrodenci sme lyžo-
vali a ja napokon aj závodne,“ 
hovorí Miriam Bartovicová, ktorá 
bola aj majsterkou športu a re-
prezentantkou Československa 
v zjazdovom lyžovaní. Po úraze 
musela krátko po dvadsiatke 
s týmto športom skončiť a uplat-
nila sa ako rehabilitačná sestra. 
„Okrem toho, že projektoval veľké 
stavby, pripravoval interiéry, so-
bášne siene, kostoly. Pamätám si, 
že keď sme už bývali na Liptove, 
mnoho Bratislavčanov tam malo 
pokúpené chalupy. Koľko on vte-
dy robil projektov prerábok tých-

to chalúp, to je až neuveriteľné,“ 
smeje sa Miriam a pripomína, 
že otec vtedy najviac cestoval 
na kolaudácie objektov, ktoré 
projektoval. „Bol veľmi prísny 
a vyžadoval od seba toľko, čo aj 
od druhých. Podobne aj na nás 
bol veľmi prísny. Všetci traja sú-
rodenci sme pekne kreslili. Brat 
študoval umelecké kováčstvo, 
sestra stavebnú priemyslovku 
a ja som mala šport,“ hovorí M. 
Bartovicová. V lete v roku 1989 
pripravili v Galérii Petra Michala 
Bohúňa v Liptovskom Mikuláši 
výstavu jeho diel, najmä realizácií 
interiérov, či už jednoduchého, 
alebo kompletného riešenia, tak 
ako to bolo v prípade piešťanské-
ho a trenčianskeho hotela. 

 Koncert českého klaviristu 
Tomáša Hrubiša 
Hudba brnianskeho klaviristu 
a výtvarníka Tomáša Hrubiša má 
premenlivú dynamiku i výraz 
a vychádza predovšetkým z „te-
lesných“ možností piana. Často 
využíva aj repetície a špecific-
ký zvuk preparovaného klavíru 
s presahmi do filmovej či scénic-
kej hudby.
Nahral dva radové albumy: debut 
Tlecí doba (2016) a kritikou veľmi 
dobre prijatý Raport (2017). Oba 
vyšli na labeli Poli5. V nedávnej 
minulosti spolupracoval napríklad 
s Jiřím Jelínkom – saxofonistom 
niekdajších Psích vojákov, alebo 
s Tomášom Vtípilom (Dg307, Na-
čeva, Urband a ďalšie).
Koncert Tomáša Hrubiša sa 
uskutoční v piatok 14. septem-
bra o 20.00 h v kultúrnom centre 
Malý Berlín. Vstupné 5 €.
 Koncert Ondreja Zajaca 
a Sky To Speak
Ondrej Zajac je gitarový impro-
vizátor, skladateľ a zakladateľ 
hudobného vydavateľstva. Tvrdo-
hlavo nemainstreamový, obýva 
priestor avantgardnej a expe-

rimentálnej hudby. Vydal sólo 
a kolaboratívne práce na Sloven-
sku, vo Veľkej Británii, Mexiku 
a v Čechách, na rôznych znač-
kách a formátoch. Skladá tiež fil-
movú hudbu a hudbu pre výstavy. 
Jeho moderný prístup ku hre na 
gitare mu vyniesol medzinárodné 
uznanie a široké mediálne pokry-
tie. Získal viacero nominácií na 
slovenskú Grammy a Rádiohlavu, 
pochvalné recenzie jeho nahrá-
vok zverejnili aj magazíny Wire či 
Quietus.
Sky To Speak, juhomoravský 
projekt Matěja Kotoučka a Jiřiho 
Pospíšila, sa vyznačuje pestrým 
zvukom, tiahlymi melódiami 
a postrockovými gradáciami. Am-
bientne kompozície príjemne vib-
rujú a stúpajú až do ohlušujúcich 
explózií, aby sa po chvíľke stiahli 
do ústrania a hľadali priestor na 
ďalšie rozjímanie.
Koncert Ondreja Zajaca so Sky To 
Speak sa uskutoční v sobotu 29. 
septembra o 20.00 h v kultúrnom 
centre Malý Berlín. Vstupné 5 €.
 Túlavé divadlo: KOBODOZOLO
Tvorba bratislavsko-trnavskej 
dvojice Jakub Nvota a Kamil Žiška 

sa skončila niekedy okolo roku 
2008 a bola v Trnave dobre zná-
ma. Teraz, po desiatich rokoch, sa 
obaja znovu stretli. Vznikli nové 
dialógy, piesne a básničky. Dia-
lógy o podivnostiach okolo nás, 
s absurdným humorom a oso-
bitým, tak trochu trnavským po-
hľadom na svet. Nie je jasné, aká 
divadelná forma to presne je, ale 
oni sami to volajú kabaret. Zvolili 
si ten najslobodnejší žáner, dada, 
aj preto bude výsledok do posled-
nej chvíle opradený tajomstvom. 
Veď DADA môže byť všetko! 
Všetko hravé, hojdajúce, nonsen-
sové, ale hlavne ľudsky smiešne 
a láskavé. 
Túlavé divadlo hráva od roku 
2001 na námestiach a v iných 
divadelných aj nedivadelných 
priestoroch. Je to nestály, ale 
mimoriadne odolný divadelný 
projekt, ktorý navzdory financi-
ám, priestorom a zákonom logiky 
stále pretrváva a hrá. 
Predstavenie KOBODOZOLO sa 
uskutoční v piatok 21. septem-
bra o 19.00 h v kultúrnom centre 
Malý Berlín. Vstupné 7 € v pred-
predaji, 9 € na mieste. 

Malý Berlín – september 2018
(red)

kultúra
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Martin Jurčo, foto: autor

Nová kniha pripomenie Trnavu a Trnavčanov 
v minulosti

Trnava – prechádzka v čase. 
Tak nazvala Simona Jurčová 

svoju knihu, v ktorej ponúka či-
tateľom možnosť nahliadnuť do 
nášho mesta od konca 19. storo-
čia až približne do polovice 20. 
storočia. Kombinácia unikátne-
ho archívneho obrazového ma-
teriálu a textov autorky je zrej-

me prvá tohto druhu o našom 
meste. Do života bude uvedená 
v rámci Dní európskeho kultúr-

neho dedičstva 12. septembra 
v Zrkadlovej sieni Divadla Jána 

Palárika.

Knižka vznikala postupným 
spracovaním textov o niektorých 
miestach a prevádzkach v Trnave. 
„Boli to pohľady do trnavských 
ulíc a do života v nich v nedávnej 
minulosti. Je to relatívne mladá 
história, ktorá sa zachovala v pa-
mäti staršej generácie ešte žijúcich 
Trnavčanov, prípadne ju poznajú 
z rozprávania svojich rodičov či 
starých rodičov. Postupne sa z to-
ho vyvinula séria blogov na inter-
nete, ktoré mapovali celé územie 
mestskej pamiatkovej rezervácie, 
teda mesto v hradbách. Pridala 
som horné a dolné predmestie, 
aby som rozprávanie uzavrela do 
celku. Kniha vznikla práve z týchto 
blogov. Nie je však ich prepisom 
a doplnením fotografiami. Blog 
má trošku voľnejší jazyk a kniha 
potrebuje istú kontextovú nadväz-
nosť,“ hovorí Simona Jurčová. 
Autorka použila dobové pohľad-
nice od zberateľa Jozefa Benku, 
výber z fotografií uložených 
v Spolku sv. Vojtecha, v Štátnom 
archíve v Trnave a v Západoslo-
venskom múzeu v Trnave, ako aj 
fotografie zo súkromných zbierok 
takmer tridsiatich Trnavčanov. 
Text sprevádza obrazový materiál 
a je zároveň mozaikou zo života 
Trnavčanov, ľudí, ktorí žili na zná-

mych miestach zopár generácií 
pred nami a tiež považovali Trnavu 
za svoje mesto. 
Texty Simony Jurčovej poznáme 
aj zo stránok Noviniek z radnice. 
To však bol už neskorší seriál, keď 
mapovala konkrétne príbehy, kto-
rým bude možno niekedy venova-
ná iná kniha. „Táto kniha je viac 
topografická, snaží sa priblížiť naj-
mä ulice a domy, ich históriu, zdô-
razniť z nej niečo zaujímavé. Zá-
kladným zdrojom boli nielen staré 
fotografie, ale aj mapy. Práci pred-
chádzal výskum v štátnom archíve 
v daňových registroch. Chvíľu mi 
trvalo, kým som sa zorientovala 
a pochopila filozofiu týchto doku-
mentov. Musela som sa zoznámiť 
so starou topografiou Trnavy 
prostredníctvom katastrálnej mapy 
z roku 1895 – 1896 a územného 
plánu mesta z roku 1921. Pomohli 
mi mapy, ktoré vychádzali ako prí-
loha niektorých publikácií i sprie-
vodcov Trnavy, napríklad mapa 
mesta z roku 1938, ktorá bola 
prílohou knihy o Trnave. V roku 
1946 vyšiel sprievodca Trnavou 
s mapou a z najmladších zdrojov 
som použila plán mesta z roku 
1977,“ hovorí Simona Jurčová.
K tomu pridala dobové informácie 
z periodík. V Trnave vychádzali 

od konca 19. storočia do roku 
1918 každý rok trnavské kalen-
dáre, ktoré uvádzali zoznam 
živnostníkov aj zoznam majiteľov 
domov podľa ulíc a čísiel. „Po 
vzniku Československa vyšlo ešte 
niekoľko adresárov s podobnou 
koncepciou, len raz sa publikácia 
volala adresár, inokedy alma-
nach. K dispozícii som mala štyri: 
z roku 1920, 1926, 1930 a 1934. 
Spolu s dobovou tlačou – najmä 
týždenníkom Slovensko (1919 
– 1923) a Nové Slovensko (1924 
– 1938) tvorili zdrojový materiál, 
s ktorým sa dalo pracovať ako so 
skladačkou. Nešlo o výskum kaž-
dého domu v meste, to by bola 
práca na viac rokov. Najpodrob-
nejšie som skúmala len námestie 
a Hlavnú ulicu, ktoré boli vždy 
centrom života. Išlo mi o prirade-
nie miesta pôsobenia k niektorým 
inštitúciám či prevádzkam, či 
o identifikáciu dobového názvu 
miesta. Filozofia číslovania do-
mov v Trnave sa od roku 1900 do 
roku 1938 zmenila podstatnejšie 
trikrát. Snažila som zverejniť úda-
je overené z viacerých zdrojov. 
Keď som začala tieto veci vydávať 
formou blogov, hneď sa začali 
na mňa obracať Trnavčania cez 
e-maily i správy. Tak som získala 

kultúra
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Martin Jurčo, foto: Miroslav Záhorák

Hudba na radnici znela Vivaldim i tónmi 
akordeónu virtuóza Michala Červienku 
Festival Hudba na radnici sa už stáva vžitou súčasťou hudobného života v našom meste. Cieľom orga-
nizátorov je predstaviť rôzne štýly klasiky a postaviť dramaturgiu dvoch koncertov zo skladieb kon-
trastných hudobných svetov. Je potešiteľné, že práve Trnavský komorný orchester ako naše domáce 
teleso inicioval vznik tohto festivalu, organizačne ho zabezpečuje a dotvára žánrovú rôznorodosť hu-
dobného diania v Trnave.

Tento ročník bol sčasti poznačený 
letnými nešvármi počasia, preto sa 
prvý koncert presťahoval z nádvo-
ria radnice do Kostola sv. Jakuba. 
Venovaný bol tvorbe Antonia Vi-
valdiho. Väčšina z nás ho pozná 
ako autora citlivého komorného 
diela Štvoro ročných období, ktoré 
sa u nás stalo veľmi populárnym 
aj vďaka „platňovej“ nahrávke Slo-
venského komorného orchestra. 
Program prvého večera festivalu 
reagoval na 340. výročie Vivaldi-
ho narodenia. Trnavský komorný 
orchester uviedol jeho Sinfoniu G 
dur RV 146. „O tomto koncerte nie 
je známe, kedy vznikol, premiéru 
však mal až rok pred autorovou 
smrťou v Drážďanoch pre poľské-
ho princa. Táto rozsahom neveľká 
skladba patrí medzi vďačné diela 
pre sláčikový orchester. Prejavuje 
sa v nej totiž Vivaldiho geniálna 
schopnosť tvoriť príťažlivo pestrú 
hudbu na malej ploche,“ hovorí 
o tomto diele umelecká vedúca 
Trnavského komorného orchestra 
Alžbeta Ševečková. 
Koncert pre štvoro huslí a orches-
ter h mol zo zbierky L’Estro Ar-
monico op. 3. je populárne dielo, 
ktoré zapôsobilo kedysi dokonca 

na samotného protestantského 
skladateľa J. S. Bacha, a ten ho 
preinštrumentoval pre štyri čemba-
lá. Počas sobotného večera sa tr-
navskému publiku ako sólisti pred-
stavili členovia Trnavského komor-
ného orchestra Alžbeta Ševečková, 
Zuzana Bilaničová, Marián Štúň 
a Viktória Strelcová. Najviac treba 
oceniť spoluprácu medzi sólistami, 
ktorá určite vyplýva z ich spoloč-
ného pôsobenia v jednom telese. 
Tretím dielom večera bola Gloria 
D dur RV 589. K Trnavskému ko-
mornému orchestru sa pripojili 

dva zbory: Žilinský miešaný zbor 
a Cantica Collegium Musicum 
Martin, s ktorými orchester už 
takmer tradične spolupracuje, ako 
vždy aj pod vedením Štefana Sed-
lického. Pod jeho taktovkou znela 
úvodná časť dramaticky a mo-
hutne, ako akási predohra opery, 
ktorú Vivaldi miloval. Nasledujúce 
časti priniesli temnú naliehavosť 
i radosť. Vznik tohto majestátneho 
a rozsiahleho diela je spojený, po-
dobne ako v prípade predchádza-
júcej skladby, s Vivaldiho pôsobe-
ním v dievčenskom sirotinci Ospe-

ďalšie kontakty, nové informácie 
a začali sa odvíjať pre mňa nové 
príbehy,“ hovorí Simona Jurčová. 
Údaje v knihe siahajú niekedy až 
do poslednej tretiny 19. storočia, 
ktorá sa viaže aj k rozvoju foto-
grafie v meste. Prvý fotoateliér 
vznikol v Trnave asi v roku 1860, 
no prvé fotografie mesta sa za-
chovali až z neskoršieho obdo-
bia. „Vieme, že niekoľko záberov 
mesta urobil prvý fotograf Štefan 

Dohnányi, pretože ich ponúkol 
listom magistrátu. Zostali však 
zatiaľ pre nás neznáme. Najstar-
šími fotkami Trnavy sú dva zábe-
ry na námestie a dnešnú Hlavnú 
ulicu z roku 1879 – 1880, ktoré 
sa nachádzajú v zbierke Západo-
slovenského múzea. Datovanie 
som identifikovala pomocou da-
ňových registrov na základe ma-
jiteľov obchodov, ktorých názvy 
sa dali prečítať. V tom mi veľmi 

pomohla súčasná technika, kde 
sa dajú skeny aj malých fotografií 
zväčšiť do detailov. Prvé fotogra-
fické pohľadnice sú až zo záveru 
19. storočia,“ hovorí Simona. 
Autorom grafického dizajnu kni-
hy je Miloš Prekop, pod úpravu 
fotografií sa podpísal Daniel 
Miština. Kniha vyšla s finančnou 
podporou Mesta Trnavy, Klu-
bu priateľov Trnavy a viacerých 
sponzorov.  
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dale della Pieta, z čoho zrejme 
vyplýva aj využitie dvoch sólových 
ženských hlasov. Michaela Ton-
ková (soprán) zapôsobila najviac 
v citlivom prednese Domine Deus 
v spolupráci so sólovým hobojom. 
V neskoršej časti Domine Deus, 
Agnus Dei sa zas prejavil mezzo-
soprán Anny Ciganocovej. Hudba 
benátskeho skladateľa a huslistu 
zaznela v tento sobotný večer v tr-
navskom Kostole sv. Jakuba, kde 
bol koncert presunutý z dôvodu 
nepriaznivého počasia. Jeho vrto-
chy sa však postarali o zvýraznenie 
zážitku a tiež o pôsobivý kontrast 
medzi dvoma festivalovými kon-
certmi, z ktorých každý sa usku-
točnil na inom mieste. 
Ako sme už spomínali, v prvý fes-
tivalový deň viedol interpretov di-
rigent Štefan Sedlický, ktorého hu-
dobná predstava o tomto konkrét-
nom diele sa neustále vyvíja a vždy 
v sebe nesie výraznú umeleckú 
hodnotu. Ako dirigent a dlhoročný 
spolupracovník Trnavského komor-
ného orchestra s týmto telesom už 
dlhší čas spolupracuje. „Som diri-
gentom viacerých speváckych zbo-
rov na Slovensku. Práve spolupráca 
speváckeho zboru zo Žiliny, teda 
Žilinského miešaného zboru a ko-
morného zboru Cantica Collegium 
Musicum z Martina je určená na 
prezentáciu veľkých vokálno-inštru-
mentálnych skladieb tohto druhu 
ako je Vivaldiho Gloria. Trnavský 
domicil nemá žiadne z týchto telies, 
samozrejme, s výnimkou domáce-
ho komorného orchestra, ale môj 
vzťah Trnave je veľmi blízky. Moja 
manželka tu pôsobila osem rokov 
ako učiteľka na základnej umeleckej 
škole a môj syn má v občianskom 
preukaze miesto narodenia Trnava. 
Mimochodom, spieval na koncerte 
aj v zbore. V rokoch jeho narodenia 
som tu mal prechodný pobyt a bý-
vali sme na sídlisku Linčianska,“ 
hovorí Štefan Sedlický. „Vaše mesto 
poznám veľmi dobre, viackrát som 
tu vystupoval ako dirigent svojich 
speváckych zborov, ale v posled-
ných rokoch, dá sa povedať, pra-
videlne spolupracujem práve s Tr-
navským komorným orchestrom. 
Skúsenosti s dirigovaním na ná-

dvorí radnice už mám, a to z roku 
2016. Vtedy som dirigoval premiéru 
skladby Ľuboša Bernáta pre violu 
a sláčikový orchester. Určite je to 
zaujímavý priestor najmä pre po-
slucháčov. Samozrejme, účinkujúci 
umelci sa musia vyrovnať niekedy aj 
s vrtochmi počasia, napríklad, pred 
dvomi rokmi dosť fúkal vietor a pre 
mňa osobne bol problém udržať 
partitúru jednou rukou na dirigent-
skom stojane,“ hovorí Štefan Sed-
lický a dodáva, že do Trnavy sa rád 
vracia, a bude to tak aj tento rok na 
jeseň. „Bude oslava. Bude to sláv-
nostný koncert pri príležitosti výro-
čia povýšenia Trnavy na slobodné 
kráľovské mesto, na ktorom zaznie 
okrem iných vecí aj Omša pre sóla, 
miešaný zbor a orchester od Jozefa 
Haydna. Tentokrát ale nebude spie-
vať môj zbor, keďže sa chystá na 
koncertné turné na Cyprus s úplne 
iným programom, ale výborný spe-
vácky zbor z Pezinka Ad una corda. 
Teším sa na túto spoluprácu, lebo 
spojenie sólistov, zboru a orchestra 
určite prinesie všetkým zaintereso-
vaným výnimočný umelecký záži-
tok,“ hovorí.
Vráťme sa však k nášmu festivalu 
Hudba na radnici, ktorý pokračoval 
aj na druhý deň, tentoraz už v pô-
vodných priestoroch na nádvorí 
trnavskej radnice. V nedeľu znela 
výhradne hudba 20. storočia. Kon-
cert opäť otvoril Trnavský komorný 
orchester skladbou Petra Warlocka 
Capriol Suite. Anglický skladateľ, 
vlastným menom Philip Heseltine, 

sa v nej inšpiroval svojím dlhoroč-
ným výskumom starej anglickej 
hudby, čo je v tejto 6-časťovej 
skladbe zreteľne počuť, a čo sa aj 
snažil orchester vyzdvihnúť. Dru-
hou víziou organizátorov pri tvorbe 
dramaturgie festivalu bolo priviesť 
do Trnavy výrazné sólistické osob-
nosti. Tento rok na radnici zažiaril 
akordeonista, virtuóz svetovej triedy 
Michal Červienka. Mladý umelec 
predstavil štyri sólové skladby, 
každú v inej štýlovej polohe. Opusy 
Vjačeslava Semionovova, Vasilija 
Zolotariovova a Richarda Galliana 
siahali od tradičných, ľudových 
nápevov k avantgardnejším zvuko-
vým svetom. V rámci nich Michal 
Červienka predviedol najrôznejšie 
technické a interpretačné možnosti 
akordeónu aj svoj rôznorodý vý-
raz od humorného až po hĺbavo 
meditatívny. V programe nemohli 
chýbať ani skladby Astora Piazzollu, 
v súčasnosti azda jedného z naj-
hranejších skladateľov pre sólový 
akordeón minulého storočia, a to 
práve jeho Ave Maria či populárne 
Libertango. Posledná časť jedné-
ho z najznámejších koncertov pre 
akordeón, Opale concerto R. Gal-
liana, ukončila program festivalu 
v závratnom tempe. 
Ako pripomína spoluorganizátorka 
koncertu Alžbeta Ševečková, na-
priek nepredvídateľným problémom 
s počasím je veľkým pozitívom, že 
si festival nachádza svojich divákov, 
dokonca z radov cezpoľných náv-
števníkov.  
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 Aká je história týchto osláv na 
Slovensku a kto sa na ich orga-
nizácii podieľa? 
- Európsky deň jazykov sa na Slo-
vensku oslavuje už sedemnásty rok. 
Zatiaľ tieto oslavy boli vždy v Bra-
tislave alebo v Košiciach. Tento rok 
máme po prvýkrát možnosť pripra-
viť oslavy Európskeho dňa jazykov 
u nás v Trnave. Hlavnými organi-
zátormi podujatia sú Pedagogická 
fakulta Trnavskej univerzity a Mesto 
Trnava v spolupráci so Zastúpením 
Európskej komisie na Slovensku 
a inými významnými inštitúciami, 
ako sú Európske centrum moder-
ných jazykov v Grazi, Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR 
a Štátny pedagogický ústav.
 Jazyk nie je vôbec abstraktný 
pojem. Dokumentuje to situácia, 
keď niekde prídeme a nevieme 
sa dohovoriť. Cez jazyky máme 
možnosť spoznávať aj kultú-
ru národov, ktoré sú nositeľmi 
týchto jazykov. 
- Práve takto sa tieto oslavy aj 
berú. Je to deň, keď jednotlivé 
krajiny  propagujú svoje jazyky 
a kultúry, pričom ide o príležitosť 
„predviesť“ najmä menej známe 
alebo menej rozšírené jazyky. Na-
príklad, čestnou povinnosťou Slo-
venska je propagovať u nás a v za-
hraničí slovenčinu a informovať 
o slovenskej kultúre. Našťastie, na 
Pedagogickej fakulte máme veľmi 
aktívnu Katedru slovenského jazy-
ka a literatúry, ktorá sa do našich 
osláv aktívne zapojí. 
 Ako je to s inými jazykmi?

- Zábava spojená s poznávaním 
cudzích jazykov býva hlavným 
pútačom osláv. V našom kontexte 
ide najmä o zábavné aktivity za-
merané na európske jazyky, ktoré 
sa vyučujú na našich školách – 
angličtina, nemčina, francúzština, 
taliančina, ruština, španielčina, ale 
vo výbere jazykov neexistujú žiad-
ne obmedzenia. Veríme, že náv-
števníkov zaujme napríklad stánok 
latinčiny. Radi by sme obyvateľom 
Trnavy predstavili aj rôzne slovan-
ské jazyky a takisto momentálne 
veľmi populárne mimoeurópske 
jazyky, ako sú japončina a čínšti-
na. Dúfame, že v Trnave privítame 
veľvyslankyňu Indonézie, ktorá 
spropaguje jazyky a kultúrne bo-
hatstvo tejto veľkej krajiny.

 Aký bude teda Európsky deň 
jazykov v Trnave?
- Začneme už 25. septembra, keď 
bude na Trojičnom námestí posta-
vená Ulička jazykov. V jednotlivých 
stánkoch budú vystavovatelia 
a účastníci zábavnou formou pre-
zentovať rôzne jazyky a kultúry. 
Jadrom aktivít budú zábavné úlohy, 
ktoré musia návštevníci – deti aj 
dospelí splniť, aby dostali nejakú 
odmenu – napríklad: Viete pome-
novať jablko aspoň v troch jazy-
koch? Sľubujeme si od toho nielen 
zábavu, ale aj poučenie. 
 Ďalší deň, 26. september, 
bude patriť už odbornejšej časti 
tohto projektu.
- Chceli by sme zorganizovať 
odborný seminár pre jazykových 

Oslavy Európskeho dňa jazykov budú 
v septembri po prvýkrát v našom meste
Každoročne 26. septembra si členské krajiny Rady Európy pripomínajú Európsky deň jazykov, ktorý je 
oslavou jazykového bohatstva Európy. Oslavy Európskeho dňa jazykov sa organizujú od roku 2001vo 
všetkých štyridsiatich siedmich členských krajinách vrátane Slovenska. Hlavným cieľom je pripomenúť 
si jazykovú rôznorodosť, ktorá je jedným z najväčších nehmotných bohatstiev Európy. Za európskou 
podporou mnohojazyčnosti je presvedčenie, že cez poznávanie iných jazykov a kultúr sa učíme akcep-
tovať aj rozmanitosť Európskej únie vo všetkých jej odtieňoch. Slovenské oslavy Európskeho dňa jazy-
kov sa budú v septembri po prvýkrát konať v Trnave. Nielen o nich sme sa rozprávali s koordinátorkou 
tohto dňa a vedúcou Katedry anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity 
Silviou Pokrivčákovou.

Martin Jurčo, foto: pdf

Študenti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity majú v rámci štúdia možnosť oboznámiť 
sa aj so základmi írskej kultúry. Tohtoročné oslavy Dňa svätého Patrika osobne podporila 
veľvyslankyňa Írskej republiky. Na zábere zo stretnutia vedenia fakulty s jej Excelenciou zľava: 
Milan Pokorný, Silvia Pokrivčáková, Hilda Ó Riain, Dana Masaryková a Anton Pokrivčák.
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V roku 2018 je táto idea o to silnej-
šia, pretože rok 2018 bol na základe 
rozhodnutia Európskeho parlamentu 
a Rady Európskej únie vyhlásený za 
Rok európskeho kultúrneho dedič-
stva, ktorého cieľom je podnietiť viac 
ľudí, aby objavovali a spoznávali 
kultúrne dedičstvo Európy. Zame-
riava sa na zlepšenie informovanosti 
o kultúrnom dedičstve, pričom 
zdôrazňuje úlohu Európskej únie pri 
podpore spoločných riešení. Súčas-
ťou Európskeho roka kultúrneho 
dedičstva sú iniciatívy a podujatia na 
európskej, celoštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni.
Trnava ako hlavné mesto Dní eu-
rópskeho kultúrneho dedičstva 2017 
ponúkla zo všetkých slovenských 
miest v minulom roku najbohatší 
program počas celého septembra, 
ktorý bol zostavený tak, aby oslovil 
čo najširšiu verejnosť. Sme radi, že 
po roku sa opätovne Trnavčania 
môžu tešiť na viaceré septembrové 
podujatia pripravené samotným 
mestom, Trnavským samosprávnym 
krajom a ďalšími kultúrnymi inšti-

túciami pôsobiacimi v Trnave pod 
značkou Dní európskeho kultúrne-
ho dedičstva 2018. Ročník 2018 sa 
nesie v duchu témy Zdieľané dedič-
stvo. Čitateľov Noviniek z radnice 
si dovolíme upozorniť aspoň na 
niektoré z nich.
Neodmysliteľnou súčasťou kul-
túrneho leta Trnavy a Trnavčanov 
je vlastivedný cyklus pod názvom 
Potulky Malým Rímom, ktorý pri-
pravuje radnica už pätnásť rokov. 
O nedeľné tematické prehliadky 
miest spätých s históriou mesta, 
inak často pre verejnosť nedo-
stupných, je zo strany obyvateľov 
i návštevníkov Trnavy stále veľký 
záujem. Sú určené pre všetky veko-
vé kategórie – pre malých i veľkých, 
ktorí radi objavujú stále niečo nové 
z histórie i súčasnosti mesta, v kto-
rom žijú. Podobne ako v minulom 
roku bude tento cyklus pokračovať 
aj v septembri. Nedeľné vychádzky 
budú venované viacerým témam 
ako napr. Trnava vo filmoch (E. 
Izakovičová) či Kúzlo pohyblivých 
obrázkov (P.Wagner).

Kto si radšej pamiatky pozerá zo 
sedla bicykla ako pešo, bude môcť 
absolvovať cykloprehliadky mesta 
pod názvom Trnava očami architek-
ta na tému Ako melie moderna – po 
stopách nových mlynov Trnava 
západ (15. 9.) a Architektonické esá 
Trnavy – diela významných archi-
tektov v meste (22. 9.). Špeciálne 
nočné prehliadky západného krídla 
radnice – priestory bývalej radnice, 

Júlia Ragačová

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018 
v Trnave budú plné zaujímavých podujatí
Dni európskeho kultúrneho dedičstva (ďalej DEKD) sú významným celoeurópskym podujatím organizo-
vaným Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimo-
riadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v päťdesiatich účastníckych štátoch. Slovenská repub-
lika sa pripojila k organizátorom DEKD v roku 1993. Základným cieľom tohto celoeurópskeho podujatia 
je zvýšiť povedomie obyvateľov o kultúrnom dedičstve, prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ale aj rozvinúť 
pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom. 

profesionálov, učiteľov, vzdelávate-
ľov, vydavateľov jazykovej literatúry 
a iných o tom, ako napomôcť di-
verzifikácii jazykového vzdelávania 
na Slovensku. Práve táto oblasť nás 
trápi v súčasnosti najviac. 
 Mnohí si myslia, že keď je 
angličtina popri slovenčine na-
šou dennou súčasťou na inter-
nete a v médiách, vo vyučovaní 
tohto cudzieho jazyka azda ani 
problémy nie sú. Ale vy to vidíte 
celkom inak.
- Celkovo je jazykové vzdelávanie 
opradené viacerými mýtmi. Na-

príklad: Čím je dieťa mladšie, tým 
rýchlejšie sa naučí cudzí jazyk. Nie 
je to celkom pravda. Je dôležité, 
ako sa dieťa učí a kto ho učí. Ta-
kisto, keď sa aj u nás povie cudzí 
jazyk, hneď sa tým myslí angličti-
na. Je pravda, že my, angličtinári, 
sme v zdanlivo komfortnej situácii, 
keďže angličtina je u nás povinným 
vyučovacím jazykom a maturitným 
predmetom. Naším problémom je 
ale otázna kvalita vyučovania ang-
ličtiny a to, že najšikovnejší štu-
denti často nemajú záujem o uči-
teľské štúdium. Komplikuje sa nám 

tak kontinuita prípravy kvalitných 
učiteľov. Ďalším problémom je to, 
že rozvoj angličtiny u nás nastal 
tak trochu na úkor ostatných ja-
zykov, ktoré v školách odsunuli na 
okraj. Nie je záujem o ich štúdium 
a postupne sa strácajú aj učitelia 
týchto jazykov. Keďže nie sú po-
vinné, nie je dostatok študentov 
týchto jazykov a s tým súvisí jav, že 
katedry iných cudzích jazykov ako 
je angličtina nám po celom Slo-
vensku doslova vymierajú. A toto 
je problém, ktorému sa budeme na 
odbornom stretnutí venovať. 
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kaplnku a historickú väznicu ocenia 
určite nielen najmenší záujemcovia 
o históriu a pamiatky, ale aj tí skôr 
narodení (14. a 15. 9.). Deti, ako aj 
všetci milovníci histórie železníc, si 
29. septembra 2018 na železničnej 
stanici v Trnave budú môcť pozrieť 
historický poštový vozeň s modelo-
vým koľajiskom, historickou pošto-
vou úradovňou a výstavou zväčše-
ných kópií železničiarskych kroník 
z Trnavy a okolia.
Opäť po roku Štátny archív v Trna-
ve spolu s Mestom Trnavou pripra-
vil prednáškový cyklus s názvom 
O Trnave vo veži, ktorý sa bude ko-
nať od 11. do 28. septembra 2018. 
Priamo v mestskej veži, dominante 
mesta, sa uskutoční 8 odborných 
prednášok, ktoré širokej verejnosti 
priblížia výsledky najnovších, napr. 
archívnych i pamiatkových výsku-
mov k histórii mesta. Pri príležitosti 
780. výročia udelenia mestských 
výsad Trnave odznie napríklad 
prednáška Mgr. Veroniky Paukovej 
Ako si Trnava pripomenula 700. 
výročie získania výsad slobodného 
kráľovského mesta. Nasledovať 
bude prednáška Mgr. Kataríny 
Červeňovej, PhD., pod názvom Čo 
sa stalo v Trnave pred 200 rokmi 
alebo ako sa Trnavčania postavili 
proti zbúraniu Hornej a Dolnej 
brány a prednáška Ing. arch. Jaro-
slavy Žuffovej Trnava, stredoveké 
tehlové mesto, jediné na území 
Slovenska. Záujemcovia sa však 
dozvedia aj o športových a telo-
cvičných spolkoch medzi vojnami 
(V. Pauková), o trnavských fotoa-
teliéroch (S. Jurčová), o počiatkoch 
talianskej komunity v Trnave (R. 
Ragač), o zaniknutom industriále 
Trnavy (M. Beňák) a slávnostných 
príchodoch ostrihomských arcibis-
kupov do Trnavy v 18. storočí (R. 
Ragač). V Štátnom archíve v Trnave 
si záujemcovia budú môcť pozrieť 
výstavu Trnava – osmičkový príbeh 
(9. 9.) s odborným výkladom. Na 
výstave archív prezentuje originály 
archívnych dokumentov trnavskej 
proveniencie viažuce sa k osmič-
kovým výročiam, ktoré si pripomí-
name v tomto roku (1238, 1848, 
1918, 1948, 1968). Samozrejme, na 
výstave návštevníci uvidia aj origi-

nál listiny Bela IV. z roku 1238, kto-
rou panovník Trnave udelil výsady 
slobodného kráľovského mesta. 
Je to najstarší archívny dokument 
nachádzajúci sa v Štátnom archíve 
v Trnave a zároveň najstaršia listina 
svojho druhu na Slovensku, takže 
Trnavčania majú byť právom na čo 
hrdí!
Počas Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva sa v Trnave uskutočnia 
aj dve odborné konferencie. Na 
pôde Trnavskej univerzity sa 20. 
septembra 2018 uskutoční kon-
ferencia Slovensko v historických 
osmičkách. Vedecká konferencia 
sa zameria na predstavenie súčas-
ných poznatkov a analýzu udalostí 
v celkovom diapazóne historického 
vývoja na našom území od stre-
doveku po udalosti 20. storočia 
v kontexte fenoménu historických 
„osmičkových“ dátumov v našich 
dejinách. K 780. výročiu udelenia 
mestských privilégií Trnave pripra-
vujú Mesto Trnava, Štátny archív 
v Trnave a Trnavská univerzita 
v spolupráci s ďalšími partnermi 
interdisciplinárnu vedeckú konfe-
renciu s medzinárodnou účasťou 
s názvom Trnava 1238 – 2018 
...úspešný európsky príbeh (25. 
– 26. 9.), ktorej cieľom je prezen-
tovať, diskutovať a doplniť aktuálny 
stav výskumu k dejinám Trnavy 
na základe najnovších výsledkov 
výskumov z archeológie, archív-
nictva, dejín umenia, etnografie 
a pod. v širšom európskom kontex-
te od odborníkov zo Slovenska a zo 
zahraničia. Podujatie sa uskutoční 
v rámci Európskeho roka kultúrne-
ho dedičstva 2018. Na konferencii 
odznejú príspevky týkajúce sa 
trnavského Dobrovoľného hasič-
ského zboru (J. Roháč),majerského 
hospodárenia Trnavy v 50. a 60. 
rokoch 18. storočia (A. Lančarič), 
podoby mesta a trnavskej spoloč-
nosti v roku 1538 tristo rokov po 
udelení privilégia (D. Fridrichová), 
Belo IV. a protomestské sídliská 
v roku 1238 (V. Rábik), K výstavbe 
univerzitného Kostola sv. Jána Krs-
titeľa v Trnave (H. Žažová), Polsto-
ročie spolupráce archívov v Trnave 
a Mikulove (M. Svoboda), či 50 
rokov Vojenského archívu v Trnave. 

50 rokov vojenského archívnictva 
na Slovensku (J. Petráš) atď. Zá-
ujemcov o dejiny františkánskej 
rehole v Trnave určite poteší pre-
hliadka Kostola sv. Jakuba a krýpt 
spojená s odborným výkladom br. 
Cyrila. (8. 9.).
Západoslovenské múzeum v Trna-
ve, Galéria Jána Koniarka v Trnave, 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 
a Divadlo Jána Palárika v Trnave 
v priebehu septembra otvoria svo-
je brány pre verejnosť počas Dní 
otvorených dverí. V Galérii Jána 
Koniarka sa 13. septembra 2018 
uskutoční vernisáž 10. ročníka 
medzinárodnej súťažnej prehliadky 
plagátovej tvorby Trienále plagátu 
Trnava 2018. V záhrade Kopplovej 
vily si záujemcovia budú môcť 
pozrieť od 13. septembra medziná-
rodnú výstavu plagátov pod ná-
zvom Shutup! Voice of democracy 
in danger, ktorej ideový zámer 
vzišiel z výzvy a následnej reakcie 
grafických dizajnérov na vraždu 
novinára J. Kuciaka a jeho snúbe-
nice M. Kušnírovej, ktorá spôsobila 
vlnu demonštrácií na Slovensku, 
ale aj v zahraničí.
Na záver spomeniem ešte uvedenie 
do života dvoch zaujímavých pub-
likácií, ktoré bezprostredne súvisia 
s Trnavou. Trnava – prechádzka 
v čase z pera Simony Jurčovej 
a kolektívna monografia Mladšia 
fraknovská línia Esterházyovcov 
(zost. Gábor Strešňák) budú určite 
príjemným spestrením septembro-
vých podujatí.
Trnava opäť ponúka širokú a pes-
trú paletu podujatí počas Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva. 
Už teraz patrí naše poďakovanie 
všetkým organizátorom, ktorí sa 
snažia zviditeľniť naše kultúrne 
dedičstvo verejnosti a podujali sa 
na neľahkú úlohu. Dúfajme, že 
ich snaha nevyjde nazmar, o čom 
presvedčí snáď množstvo návštev-
níkov. Všetky podujatia nájdete 
zverejnené na internetovej stránke 
Mesta Trnavy a Združenia historic-
kých miest a obcí Slovenska (http:
//www.zhmao.sk/dekd/dekd-
2018.html), samozrejme, aj v tla-
čenej podobe na samostatných 
plagátoch k podujatiu. 
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Martin Jurčo, foto: autor

Richard Krivda: Zlý filmový scenár nevylepší 
ani najlepší kameraman
Jeho meno môžeme čítať najmä v titulkoch filmov. Hraných i dokumentárnych. Aj keď sám hovorí, že 
tie druhé sú mu bližšie. Hraný film má svoje limity. Podľa jeho slov ani najlepší kameraman na svete 
nevie pomôcť hranému filmu, ktorý má slabý scenár. A preto má kameraman Richard Krivda (nar. 3. 
apríla 1951 v Trnave) radšej dokument. Práve teraz nakrúca jeden z nich v leopoldovskej väznici s Ale-
nou Čermákovou o spisovateľovi Rudolfovi Dobiášovi. 

Po skončení strednej školy pra-
coval Richard Krivda v Slovenskej 
televízii, od roku 1970 prakticky až 
do roku 1997. Medzitým absolvoval 
v roku 1984 aj filmovú a televíznu 
kameru na pražskej FAMU. Po-
tom bol zo dňa na deň vyhodený 
po odvysielaní relácie Videné na 
vlastné oči, keď spolupracoval na 
filme o prípade únosu Michala 
Kováča ml. Ako kameraman má za 
sebou desiatky projektov a mnohé 
z nich boli ocenené za kameru 
v zahraničí, napr. v Lille či Monte 
Carle. V roku 2008 dostal cenu 
Slnko v sieti za najlepšiu kameru 
v televíznom filme Martin Slivka 
– „...muž, ktorý sadil stromy“. Je 
autorom dokumentov viacerých 
výtvarníkov, jedným z posledných 
projektov bola práca na desaťdiel-
nom dokumente Zlatá lýra o deji-
nách festivalu Bratislavská lýra. 

 Stretli sme sa na jednej z vý-
stav v Galérii Jána Koniarka. 
Často takto chodíte do Trnavy, 
prakticky na otočku?
- Chodím len vtedy, keď ma z ga-
lérie pozvú. Mám tam priateľku 
Zuzanu Dohnalovú, ktorá mi vždy 
dá vedieť, keď je nejaká zaujímavá 
vernisáž. Práve teraz tam má vý-
stavu jeden poľský výtvarník, veľmi 
dobrý kamarát Marcin Berdyszak. 
Mrzí ma však, že keď bola nedáv-
no komentovaná prehliadka, som 
to nestihol. 
 V akej rodine ste sa narodili 
a prečo bola rodiskom práve 
Trnava?
- Narodil som sa v trnavskej pô-
rodnici, ale detstvo som prežíval 
v Chtelnici, čo je neďaleko Trnavy. 
Obaja moji rodičia boli učitelia. 

Matka pochádzala z Chtelnice 
a otec zo Spiša, priamo spod 
Spišského hradu, a do Chtelnice 
sa priženil. Takže tam som trávil 
svoju mladosť, a potom som šiel 
na Strednú elektrotechnickú školu 
v Bratislave. Bolo to aj preto, že 
som sa chcel vyhnúť vplyvu môj-
ho prísneho otca. Chcel som byť 
slobodnejší, ale rodičia mali stále 
v ústach vetu, že som učiteľov syn 
a mal by som byť vzorom. Ja som 
tým vzorom, samozrejme, nechcel 
byť. 
 Začali ste fotografiou, ku ka-
mere ste sa dostali až neskôr 
a relatívne neskoro ste aj študo-
vali. Čo bolo na začiatku?
- Môj otec mal síce fotoaparát 
Flexaret, ale on nebol dobrý foto-
graf. Nevenoval sa tomu, ale mne 
aparát veľmi nepožičiaval, lebo 
sa bál, že mu ho pokazím. Začal 
som s tým až na strednej škole. 
Na internáte sme mali fotokomoru 
a dal sa tam požičať aj fotoaparát. 
Z dlhej chvíle som teda začal fo-
tografovať. Ani po skončení prie-

myslovky som netušil, že sa týmto 
budem živiť. Nevedel som sám, 
čo mám robiť. Nechcel som ísť na 
vysokú školu a nič ma akoby neza-
ujalo. Stretol som spolužiaka, ktorý 
robil asistenta kamery v televízii. 
A on tiež fotografoval v krúžku na 
strednej škole. Keď mi povedal, že 
je asistent kamery, v hlave sa mi 
rozsvietilo. Navyše, bol som taký 
drzý, že som si povedal: keď jeho 
zobrali za asistenta s jeho fotkami, 
tak mňa musia zobrať rovno za 
kameramana. Išiel som do televí-
zie, ktorá sídlila na Námestí SNP. 
Nemali voľné miesta, ale vtedajší 
vedúci kameramanov Emil Rož-
ňovec mi povedal, že nech idem 
za osvetľovača a že keď sa miesto 
uvoľní, môžem ísť za asistenta 
kamery. Dva či dokonca tri roky 
som na toto miesto čakal. Ale aj 
byť osvetľovačom bola zaujímavá 
práca. Napokon bolo voľné miesto 
v redakcii vzdelávacích programov. 
Išiel som sa teda prihlásiť, no vtedy 
som nosil dlhé vlasy až po plecia 
a takýto som sa prišiel uchádzať 
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o miesto. Pani sa na mňa pozrela 
a povedala, že dievčatá neberie-
me. Otočil som sa, prebehol cez 
námestie do najbližšieho holičstva 
pri kine Čas, a tam som sa nechal 
ostrihať ako americký námorník. 
Za polhodiny som bol späť. Tá 
pani ma nepoznala, ale pozitívom 
bolo, že ma prijali. Aj keď som 
musel obetovať svoje hipisácke 
vlasy, na ktoré som bol veľmi pyš-
ný (smiech).
 Dokonca ste mali možnosť 
zažiť režiséra Ela Havettu počas 
jeho nie celkom dobrovoľného 
odloženia v televízii. Jeho dva 
známe filmy Ľalie poľné a Sláv-
nosť v botanickej záhrade sú už 
dnes aj na DVD. 
- Havettu práve vtedy vyhodili z fil-
movej tvorby na Kolibe. Hneď po 
príchode do televízie som asistoval 
kameramanovi Milanovi Šulekovi, 
potom Jozefovi Bábikovi, a ten robil 
vtedy s Jánom Fajnorom a Eliášom 
Havettom mesačník Ráčte vstúpiť. 
Obaja páni vymysleli zaujímavý 
program, ktorý bol o ľuďoch oko-
lo filmu. O filmových amatéroch, 
profesionáloch. Nakrúcali sme so 
všetkými profesiami, dokonca aj 
s vrátnikom v štúdiách na Bar-
randove. Robili sme napríklad aj 
s Ester Krumbachovou a s tými 
najzaujímavejšími tvorcami. Po-
stupne som sa ako asistent začal 
prebíjať ku kamere. A keď nemohol 
Jozef Bábik, išiel som miesto neho 
ja. Tak som musel prevziať zodpo-
vednosť kameramana. Uvedomme 
si, že neexistovali žiadne monito-
ry. Nevideli sme, čo sa nakrútilo, 
až po vyvolaní filmu. Boli to tzv. 
denné práce, taký adrenalín, či 
vám nepoškriabali alebo neuto-
pili film (smiech). Dodnes si však 
pamätám, ako mi Eliáš Havetta 
pripomínal pri prijímaní rôznych 
ponúk, aby som si uvedomil, že 
rovnako ako áno, môžem povedať 
aj nie. Často totiž spomínané áno 
znamenalo podpísať sa aj pod 
projekt, s ktorým veľmi nesúhla-
síme. Súviselo to najmä s jeho 
vyhadzovom z Koliby, keď na jeden 
projekt povedal, že ho nakrúcať 
nebude a mal problém. No napriek 
tomu bol rád, lebo podpísať sa pod 

niečo, s čím nesúhlasí, to by ho 
mrzelo oveľa viac. Ale som rád, že 
som s ním nakrútil aj dokument 
o Rudolfovi Slobodovi a výtvarníko-
vi Michalovi Studenom. 
 Dostať sa na Filmovú akadé-
miu múzických umení do Prahy, 
to bola méta nejedného tvori-
vého absolventa strednej školy, 
ktorý mal vzťah k filmu. Zo 
stoviek adeptov sa to podarilo 
často len niekoľkým. 
- Na FAMU sme mohli odovzdať 
aj fotografie a film. Bol som suve-
rén a myslel som, že ich ohúrim 
a hneď to budem mať vyhraté. 
No nebolo to také jednoduché. 
Nakrútil som dokument o výtvar-
níkovi Vraťovi Hlavatom. Bol prvý 
balónový pilot teplovzdušných 
balónov a výtvarník. Mal však 
zdravotný problém, že sa mu stále 
chcelo spať. Lekár mu poradil, aby 
sa občas zavesil na trámy a keď sa 
mu prekrví mozog, tak ho to pre-
jde. Vraťo Hlavatý si to tak obľúbil, 
že pri všetkých činnostiach visel 
za nohy, aj pri maľovaní. Tak som 
si vymyslel takú formu, že nebolo 
jasné, kedy je hore nohami a kedy 
stojí na nohách. Film veľmi zaujal, 
no neuspel som s nejakými tech-
nickými chytákmi v testoch. Kame-
raman Kališ mi však povedal, že 
nech isto prídem o rok, a aby som 
nakrútil niečo, čo nebude experi-
mentom, ale aby som dokázal, že 
viem nakrútiť aj klasický výtvarný 
film. Vybral som si dedka na Ora-
ve, ktorý v zime na koňoch vozí 
seno a dokrmuje zver. Bolo to také 
výtvarné, že sa to nedalo ani po-
kaziť, takže už som sa tam dostal. 
FAMU bola úžasná škola, napriek 
tomu, že to bolo koncom70. ro-
kov. Tí, ktorí nás učili, mali v sebe 
veľa voľnomyšlienkárstva a boli to 
nezabudnuteľní ľudia ako Šmok, 
ale aj ďalší – profesor Kališ, kame-
raman Macháně, ktorý robil s Ju-
rajom Herzom, vynikajúci kame-
raman Carda Kučera. Od všetkých 
sme sa mali čo učiť. Študovalo nás 
v ročníku päť študentov a napo-
kon prax ukázala, čo kto dokáže. 
Mnohí ľudia absolvovali aj FAMU, 
ale prax ukázala, že nie sú schopní 
robiť špičkové projekty. Nakoniec 

skončili v televíznych novinách 
a k veľkým projektom sa nedostali. 
Režisér sa totiž rozhoduje, s kým 
bude nakrúcať. 
 Nakrúcať ste začali už počas 
FAMU a viacero filmov ste pri-
pravili práve s režisérom Ivanom 
Balaďom, boli to najmä rôzne 
dokumentárne filmy. 
- S ním sme ešte počas môjho 
štvrtého ročníka robili na projekte 
Laterny Magiky. Z viacerých častí, 
ktoré nakrúcali rôzni režiséri a ka-
meramani, ocenili práve tú našu 
časť, pritom ostatné robili aj moji 
pedagógovia na FAMU. Myslel 
som, že sa nahnevajú, ale para-
doxne boli veľmi radi a gratulovali 
mi, že ich študent takto uspel. 
S Ivanom Balaďom sme napríklad 
robili aj hraný film Oči plné sne-
hu, ale aj celý rad dokumentov, 
napríklad o zámockých záhradách 
na Morave. Mali sme nakrúcať aj 
Útek do Budína, ale potom prišlo 
viacero problémov zo strany pro-
dukcie, a napokon sa tento projekt 
realizoval až o mnoho rokov ne-
skôr v celkom inom tíme. 
 Kde čerpá kameraman inšpi-
ráciu v porovnaní s režisérom či 
scenáristom?
- Som rád, že práca kamerama-
na je veľmi variabilná, najmä na 
dokumente. Každý film je o inom 
človeku, inej situácii a inej krajine. 
Mal som to šťastie, že som mohol 
s kamerou veľa precestovať. Nieke-
dy to boli polročné výjazdy, k se-
vernému pólu, do Vietnamu, do 
Afriky. Boli to neskutočne náročné 
cesty, a na to človek nezabudne. 
A to sme chodili ešte za socializ-
mu. Bolo to také nádherné, že som 
sa na ďalšiu expedíciu vždy tešil. 
Mal som možnosť precestovať kus 
sveta napríklad aj s balónistami. 
Ponúkli mi jedného dňa, či by som 
nešiel s nimi prejsť v zime Mount 
Blanc. Samozrejme, že som sú-
hlasil. Kameramanská profesia je 
úžasná v tom, že keď niekto zo 
štábu niekam musí ísť, tak je to 
kameraman. Ale zase aj naopak, ak 
sa niekde ide nakrúcať a nikto ne-
chce ísť, tak jediný, ktorý ísť musí, 
je kameraman. V tom je to zvláštne 
a také vyrovnané. 
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Michaela Mihoková píše aj o tom, že ľudia 
stále majú v sebe veľa netolerancie
Meno Michaely Mihokovej (nar. 5. novembra 1989 v Trnave) poznajú najmä čitatelia na celom Sloven-
sku. Je autorkou troch kníh, ktoré vyšli v tesnom slede za sebou. A opisuje v nich aj svoje mesto. Pre 
svoje zrakové postihnutie odišla z domu už ako šesťročná do základnej školy pre slabozraké a nevidia-
ce deti v Bratislave. Po gymnáziu vo Vrbovom ju čakalo štúdium trnavskej masmediálnej komunikácie. 
Pred niekoľkými týždňami ho úspešne ukončila, a teraz sa naplno venuje písaniu.

Kým začne človek písať knihy, veľa 
ich musí prečítať. Čitateľská vášeň 
sa u nej prebudila už v bratislav-
skej základnej škole. Inšpirovala ju 
triedna učiteľka z prvého stupňa: „V 
posledných dňoch môjho štvrtého 
ročníka chodila táto pani učiteľka 
do práce oveľa skôr len preto, aby 
mi mohla do Braillovho písma vy-
tlačiť knihu, ktorú mi potom dala 
na rozlúčku,“ hovorí Trnavčanka 
Michaela. Braillovo písmo znamená 
pre ňu naozaj veľa: „Keď mi začali 
chodiť bodové knihy, do toho písma 
som sa doslova zamilovala. Bolo mi 
takmer jedno, čo čítam. Na čítanie 
kníh sú pre mňa bodky nenahra-
diteľné.“V súčasnosti väčšina nevi-
diacich uprednostňuje pohodlnejšie 
a rýchlejšie čítanie elektronických 
kníh pomocou hlasového výstupu. 
Michaela ich však potrebuje mať 
„pod prstami“, čo je možné aj vďa-
ka špeciálnej pomôcke, elektronic-
kému braillovskému riadku. 
Dnes o tom vtipkujeme, no Miški-
na cesta za vzdelaním bola až za-
rážajúco kľukatá. „Všetci spolužiaci 
už vedeli, kde budú pokračovať, 
len ja nie. Na prvom trnavskom 
gymnáziu, kam som sa hlásila, mi 
pani riaditeľka povedala, že ma ne-
vezmú, lebo tam už študovali dve 
nevidiace dievčatá a nezvládli to. 
Keďže som nemala inú možnosť, 
nastúpila som do levočskej učňov-
skej školy, do odboru technicko-
-administratívny pracovník.“ Spo-
lužiaci si tu však Mišku asi sotva 
stihli zapamätať: „V nedeľu večer 
som tam pricestovala a na druhú 
sobotu som si zbalila veci.“ Bolo to 
v Levoči skutočne také zlé? „Určite 
by sa to dalo vydržať. Veľkú úlohu 
zohral môj pocit, že som tam len 
preto, lebo nemám inú možnosť. 
V tej budove boli aj žiaci z iných 

odborov, ktorí mali popri zrakovom 
aj ďalšie postihnutia.“ 
Michaela to skúšala aj vo viacerých 
iných školách. Napriek tomu, že 
sa písalo už 21. storočie a mali 
sme za sebou generáciu dobre 
integrovaných stredoškolákov, 
neuspela. Niekde sa s ňou aspoň 
zhovievavo porozprávali, inde ani 
to. „Raz mi jedna riaditeľka pove-
dala, že pre mňa je vhodný odbor 
košikár. Neviem, na základe čoho 
to usúdila, ale veľa narážok som si 
vypočula aj o tom, že ako Rómke 
mi stačí aj základné vzdelanie.“ 
Ak sa s Michaelou rozprávate dve 
minúty, všimnete si prinajmenšom 
kultivované vyjadrovanie sa, dobrú 
slovnú zásobu, jasné formulovanie 
myšlienok. Ani toto pedagógov 
pri ich posudzovaní neovplyvni-
lo.„Jedna vychovávateľka v Brati-
slave na Svrčej ma poznala veľmi 
dobre niekoľko rokov. Keď som 
bola ôsmačka, tak mi povedala, 
že dievčatá ako ja, čím myslela 
Rómky, vychádzajú už z deviatej 
triedy tehotné. Vraj aj ja sa mám 
na to pripraviť, lebo mne sa to 

určite tiež stane. Takže, mohla som 
vystupovať neviem ako, v mysliach 
niektorých ľudí to bolo takto zakó-
dované,“ hovorí. 
Na strednej škole teda už študova-
la s vidiacimi spolužiakmi. Jej cesta 
k vzdelaniu však nebola jednodu-
chá a odvíjala sa najmä od ochoty 
integrovať do triedy študentku so 
zrakovým postihnutím. Podarilo 
sa to po vynútenej prestávke, kto-
rú využila na zdokonaľovanie sa 
v angličtine a tiež na jej obľúbené 
čítanie.
Prechod na vysokú školu bol už 
plynulý. Prijali ju až na dve školy, 
okrem vysnívanej masmediálnej 
komunikácie aj na odbor misij-
ná práca. „Po predchádzajúcich 
skúsenostiach som sa najprv bola 
opýtať, či má vôbec zmysel, aby 
som sa do školy hlásila. Keď si 
prodekanka pozrela moje vysved-
čenia, povedala, že jej bude cťou, 
ak tam budem študovať. Časť bo-
dov bola za prospech, druhá za 
prijímacie skúšky.“
O Michaele Mihokovej ako o štu-
dentke som sa viac dozvedel naprí-
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klad od známej televíznej a rozhla-
sovej hlásateľky Andrey Bugošovej. 
Kým iných jej spolužiakov musela 
na hodinách doslova zobúdzať, ak 
vôbec prišli, Michaela ju zásobovala 
svojimi blogmi a nahrávkami. Potvr-
dzuje to aj ona sama: „Chodila som 
do školy aj s angínou, aj s vytknu-
tým členkom. V tom čase som veľa 
blogovala a pôsobila som aj v inter-
netovom rómskom rádiu.“ Povinnú 
školskú prax však nezískavala bez 
problémov. „Skúsila som niekoľko 
redakcií. Niektorých som možno len 
nezaujala. Iní pre mňa prax nemali, 
no pre spolužiačku zrazu už áno. 
V jednom rádiu som sa aj páčila, 
ale báli sa, ako to budem zvládať,“ 
hovorí Michaela. 
V blogoch píše o svojich obľú-
bených knihách a zaoberá sa aj 
témou, ktorá sa jej osobne dotýka, 
rasizmom. Nevraživosť, agresia 
a negativizmus voči všetkému, čo 
považujeme za cudzie, je u nás 
stále prítomná. Stačí, že je niekto 
iného vierovyznania, farby pleti, 
alebo je cudzincom. A Michaela 
vie, o čom píše. Niektoré jej články 
mali naozaj vysokú návštevnosť. 
„Najprv som sa musela riadne na-
páliť, potom mohol vzniknúť blog,“ 
vysvetľuje. Po čase však prešla 
na inú formu sebavyjadrenia: „Na 
konci druhého ročníka sme mali 
napísať poviedku. Tá moja sa vola-
la Poškvrnená. Niekoľko mesiacov 
som kvôli nej nemohla spať. Stále 
som o nej premýšľala a chcela 
som vedieť, čo by sa mohlo diať 
za hranicami poviedky. A tak sa 
to začalo,“ hovorí o príbehu svojej 
prvej knihy. Jej názov Poškvrnená 
charakterizuje Michaela ako histo-
rickú romancu. Ale sama pripúšťa, 
že so žánrovým zaradením to 
môže byť problematické: „Niektorí 
hovoria, že ide skôr o historické 
spoločenské romány, je to také 
hybridné. Sama som čitateľkou 
takýchto kníh, bola som priam 
posadnutá viktoriánskym Anglic-
kom a Londýnom. Poškvrnená je 
príbehom Grace, dievčiny z vyššej 
spoločnosti, ktorá však na jedno 
oko nevidí,“ hovorí. 
S ponúkaním rukopisu vydavateľ-
stvám skúsenosti najprv nemala. 

„Nevedela som, že k samotnej 
knihe treba pripojiť pútavú anotá-
ciu. Nemala som predstavu, koľko 
rukopisov chodí do vydavateľstiev.“ 
V Michaelinej schránke sa našlo 
aj veľa zamietavých odpovedí. 
„Niektorým vydavateľom nevyho-
vovalo, že môj text nebol klasickou 
historickou romancou. Iní, naopak, 
ocenili práve to. Pri tomto žánri sa 
vydavateľstvám často nepozdáva, 
ak nie je hlavná hrdinka jedno-
značná krásavica, čo moja Grace 
určite nebola. Na historických ro-
manciach, ktoré mám inak veľmi 
rada, mi prekáža, že tam býva viac 
sexu ako deja a tiež to, že hneď na 
začiatku viem, o čom to bude a čo 
mám od toho očakávať. Takúto 
priamočiarosť neuznávam. Skôr 
sa snažím do knihy vždy vložiť 
nejaké posolstvo,“ hovorí trnavská 
autorka, ktorej prvá kniha vyšla 
v máji 2017. Po nej nasledoval prí-
beh s názvom Nevidím zlo, ktorý 
napísala v spoluautorstve s Kris-
tínou Ježovičovou. Aj v tejto knihe 
nájdeme dievča so zrakovým po-
stihnutím, tretia je zase o objavo-
vaní cigánskeho sveta. Pre prípad, 
že by nás to zvádzalo k hľadaniu 
autobiografických prvkov, uvádza 
autorka veci na pravú mieru: „Sa-
mozrejme, v tých knihách je kus 
zo mňa, ale každému hovorím, aby 
ma tam príliš nehľadal. Napríklad, 
v knihe Nevidím zlo je nevidiaca 
dievčina, ktorej som vymyslela 
prácu na online zoznamke ponú-
kajúcej sexuálne služby. Dala som 
ju tam zámerne, lebo som chcela 
ukázať, že nevidiaci nie sú vždy 
až takí svätí, ako sa to prezentuje. 
Potom sa ma veľa ľudí pýtalo, či sú 
to moje vlastné skúsenosti. Podob-
né je to v novej knihe, kde hlavná 
hrdinka Hana spoznáva cigánsky 
svet. Niekto možno čakal, že ho 
budem opisovať romantizujúco, 
akože u cigánov je všetko v poriad-
ku, no ja som chcela ukázať, že 
je zlý aj dobrý, presne tak ako ten 
necigánsky,“ hovorí Michaela. 
V najnovšej knihe Všetci sme Ci-
gáni sa okrem niekdajšieho Lon-
dýna dostaneme aj do súčasnej 
Trnavy. „Hoci veľa rokov som žila 
v Bratislave a istý čas sme bývali aj 

v Sládkovičove, Trnavu mám naj-
radšej, a je to mesto môjho srdca. 
Vnímam ju cez moje obľúbené 
miesta, najmä kaviarne, ktoré po-
núkajú veľký priestor pre fantáziu.“ 
Trnava bude mať svoje miesto urči-
te aj v ďalších jej knihách, pretože 
prepájanie minulosti so súčasnos-
ťou sa jej zapáčilo a plánuje v ňom 
pokračovať.
V internetovom svete, ktorého sme 
súčasťou, už nič nie je tajomstvom. 
Michaela vydavateľom o svojej 
slepote nehovorí. Na pretras to 
príde až vtedy, keď sa rozhoduje 
o výbere knižnej obálky a tu vysvit-
ne, že oni si ju už dávno vygooglili. 
Pri jednej knihe je dokonca na 
internete uvedené, že ide o dielo 
nevidiacej autorky. Ako sa s tým 
autorka stotožňuje? „Spočiatku mi 
to nebolo pochuti. Aj na besedách 
som si musela zvykať na to, že sa 
ma ľudia nepýtajú len na moje kni-
hy, ale aj na slepotu. Potom som 
si povedala: A prečo nie? Možno 
to niekoho motivuje. Teraz sa skôr 
snažím z môjho hendikepu urobiť 
výhodu.“ 
Michaela Mihoková rozdala už aj 
veľa autogramov. „V takých chví-
ľach si hovorím, že to ja by som 
mala zbierať autogramy od mojich 
čitateľov už len za to, že tú moju 
knihu chcú. Vždy mi niekto sme-
ruje ruku, lebo ja by som sa asi 
podpísala na celú knihu.“ Možno 
ste nevedeli, že na Slovensku exis-
tuje združenie, ktoré podporuje 
mladých Rómov v čítaní beletrie. 
Mládežníci potom vytvárajú video-
recenzie na prečítané diela. Takéto 
videozhodnotenie vzniklo aj o Mi-
chaelinej knižnej prvotine a veľmi 
sa jej páčilo.
Už teraz má rozpísanú ďalšiu kni-
hu s pracovným názvom Nádej 
zomiera na jeseň. Tentoraz nazrie-
me aj do sveta olašských Rómov. 
Okrem toho by s vyučujúcou z vy-
sokej školy do rozhlasu radi pre-
sadili projekt relácie o ľuďoch so 
zrakovým postihnutím. S Michae-
lou Mihokovou sa môžete stretnúť 
na knižných veľtrhoch a besedách 
po celom Slovensku. Verme, že 
túto možnosť budú mať onedlho aj 
jej trnavskí čitatelia. 
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Desiaty ročník Trienále plagátu Trnava bude 
sprevádzať množstvo podujatí
Trienále plagátu Trnava je v súčasnosti už tradične veľké medzinárodné výstavné podujatie, ktoré 
spája viacero výstav plagátovej tvorby a stále pestrejší sprievodný program. Vernisáž tohto ročníka sa 
bude konať vo štvrtok 13. septembra o 18. hodine v Kopplovej vile Galérie Jána Koniarka na Zelenom 
kríčku. Výstava potrvá do nedele 25. novembra 2018.

Výstava finalistov desiateho roč-
níka medzinárodnej súťažnej 
prehliadky plagátovej tvorby bude 
otvorená v Synagóge – centre sú-
časného umenia na Halenárskej 
ulici. Na návštevníkov čaká presne 
444 plagátov od 291 autorov zo 
43 krajín v šiestich kategóriách. 
Študenti aj profesionáli v kategórii 
reklamný plagát, kultúrno-spo-
ločenský plagát i vo voľnej téme 
či technike zaslali do súťažnej 
prehliadky svoje diela v špičkovom 
spracovaní a vysokej kvalite, vďaka 
čomu sa v Trnave predstavia naj-
novšie svetové trendy v grafickom 
dizajne. 
Tradíciou TPT je, že okrem sú-
ťažnej prehliadky vystavujú svoje 
diela porotcovia predchádzajúceho 
ročníka, ktorí vždy patria medzi 
svetovo uznávaných grafických 
dizajnérov. Zahraniční členovia 
medzinárodnej poroty TPT 2015 
Alain Le Quernec (FRA), Eduardo 
Barrera Arambarri (MEX), Justyna 
Czerniakowska (POL), Johanna 
Biľak (SVK/NLD) sa predstavia 
v Kopplovej vile a kurátorom vý-
beru z ich bohatej tvorby bude 
grafický dizajnér Róbert Paršo, 
ktorý niekoľko rokov zastrešuje 
celé TPT ako kurátor a koordiná-
tor, a v tomto ročníku už figuruje 
aj ako autor vizuálu podujatia. 
Výstava plagátovej tvorby izra-
elského porotcu – grafického 
dizajnéra Yossiho Lemela sa bude 
konať v podveží Synagógy a jej 
kurátorom je Filip Krutek. 
Držiteľ ocenenia Master’s Eye 
Award 2018 Lech Majewski bude 
mať samostatnú výstavu v prí-
stavbe Kopplovej vily. Prierez 
tvorbou renomovaného poľského 

grafického dizajnéra predstaví 
jeho asistentka a kurátorka Justyna 
Czerniakowska (POL).
Sprievodné podujatia TPT 2018 sa 
budú konať nielen v Trnave, ale 
aj v Bratislave. Galéria MEDIUM 
(Hviezdoslavovo námestie 18, Bra-
tislava) bude od 4. do 28. 10. 2018 
hostiť podujatie Undeground Ima-
ges – School of Visual Arts New 
York. Táto škola zadala za posled-
ných šesťdesiat rokov dvakrát do 
roka svojim najvýznamnejším uči-
teľom – dizajnérom a umelcom, 
aby vytvorili plagáty na podporu 
podujatia v newyorskom metre, 
ktoré propaguje túto školu. Mnohí 
ikonickí dizajnéri vytvorili doteraz 
sériu viac ako 160 plagátov, ktoré 
budeme môcť uvidieť v Bratislave 
na jednom mieste.
V galérii SATELIT, výstavno-infor-
mačnom bode Slovenského centra 
dizajnu na Dobrovičovej ulici 3 
v Bratislave, bude od 6. 9. do 3. 
10. 2018 otvorená výstava širokého 
prierezu knižnej, typografickej, 
kaligrafickej aj plagátovej tvorby 
grafického dizajnéra a kaligrafa 
Ľubomíra Krátkeho.  
Expozícia 50 plagátov z archívu 
doterajších ročníkov TPT vo výbere 
Dušana Juneka Poľské legendy na 
Trienále plagátu Trnava bude od 
17. 9. do 3. 10. 2018 v Galérii Poľ-
ského inštitútu na Námestí SNP 27 
v Bratislave.
V Trnave sa 10. septembra začne 
workshop študentov grafického di-
zajnu a výstava jeho výsledkov sa 
uskutoční od 13. 9. do 28. 10. 2018  
v západnom krídle trnavskej radni-
ce (Hlavná ulica 1). Lektori Eduar-
do Barrera Arambarri (MEX), Peter 
Bankov (CZE) a Götz Gramlich 

(DEU) sa zamerajú nielen na sú-
časné trendy v grafickom dizajne, 
ale aj na aktuálne témy, ktoré hýbu 
dnešnou spoločnosťou.
V záhrade Kopplovej vily v Galérii 
Jána Koniarka bude počas celého 
TPT 2018 výstava Shut up! Voice of 
democracy in danger. Ideový rá-
mec tejto medzinárodnej expozície 
plagátovej tvorby vzišiel z výzvy 
a následnej reakcie grafických 
dizajnérov na vraždu novinára 
J. Kuciaka a jeho snúbenice M. 
Kušnírovej, ktorá spôsobila ob-
rovskú vlnu demonštrácií nielen 
na Slovensku, ale aj v niektorých 
zahraničných mestách. Kurátorom 
podujatia je Mykola Kovalenko.
Priestor súčasnej kultúry Nádvorie 
na Štefánikovej ulici 4 prichýli od 
16. 10. 2018 výstavné podujatie 
OCEAN POSTERS – against plas-
tic pollution. „Plagáty oceánu“ 
sú multikultúrny výstavný pro-
jekt, ktorý artikuluje vizuálnym 
jazykom najmladšej generácie 
grafických dizajnérov problema-
tiku nárastu plastového odpadu 
v oceánoch. Plagáty poukazujú na 
prevenciu narábania s plastovým 
odpadom či naznačujú jeho alter-
natívne využite. Do medzinárodnej 
spolupráce sa zapojilo tridsaťštyri 
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Riaditeľ Divadla Jána Palárika 
v Trnave Emil Nedielka avi-
zoval odchod z aktívnej ria-

diteľskej funkcie po mnohých 
rokoch v službách divadla. Vo 

výberovom konaní Trnavského 
samosprávneho kraja vybrala 
jedenásťčlenná komisia novú 

riaditeľku Zuzanu Šajgalíkovú, 
ktorej projekt ich najviac oslovil. 

Ako potvrdili členovia komisie, 
v ktorej boli napríklad jeden 

z kľúčových režisérov slávnej 
éry tohto divadla režisér a herec 
Juraj Nvota, teatrologička Dária 

Fojtíková-Fehérová alebo herci 
divadla Tomáš Vravník a Tá-

ňa Kulíšková, hlavnou úlohou 
nebolo najmä vymýšľať novú 
filozofiu a koncepty, ale skôr 
nadviazať na jestvujúce pro-

jekty a zdôrazniť úlohu divadla 
v meste a regióne. 

Zuzana Šajgalíková vyštudovala 
Divadelnú fakultu Vysokej školy 
múzických umení v Bratislave, 
odbor divadelná réžia. Má skúse-
nosti aj s divadelnou dramatur-
giou, prevažne v Divadle Aréna, 
réžiou divadelných predstavení 
aj s prekladmi divadelných hier. 
Venuje sa aj audiovizuálnej tvorbe 
a ako externá dramaturgička sa 
v televíznej zložke Rozhlasu a tele-
vízie Slovenska podieľala na vývoji 
formátov Hi:STORY a SK:Dejiny. Je 
spoluautorkou námetu a scenára 
dokumentárnej drámy True Štúr, 

ktorú vytvorila RTVS pri príležitosti 
200. narodenia Ľudovíta Štúra.
 Pre mnohých Trnavčanov, 
sporadických návštevníkov 
divadla, vaše meno nie je veľ-
mi známe. Zaiste aj preto, 
lebo všetky vaše aktivity ste 
pripravili v Bratislave, aj keď 
vaša spolupráca s trnavským 
divadlom nie je prvá. Aké teda 
boli vaše cesty k divadlu?
- K divadlu ma priviedla stará 
gymnaziálna záľuba, teda ama-
térske divadlo. Založili sme so 
spolužiakmi spoločnosť Járu Cimr-
mana a dotiahli sme to až na me-
dzinárodný, teda československý 
festival do Plzne, kde sme skončili 
na hrdom druhom mieste. Zau-
jímala som sa na strednej škole 

intenzívne i o film a skončila som 
v poslednom kole na prijímačkách 
na filmovú réžiu na FAMU. To 
dnes hodnotím ako vynikajúce, 
pretože ma to nepriamo privie-
dlo na Divadelnú fakultu VŠMU, 
kde som sa dostala na štúdium 
réžie a dramaturgie u profesora 
Ľubomíra Vajdičku. Pracovali sme 
s hercami z ročníka profesorky 
Emílie Vášáryovej. Divadlo sa pre 
mňa stalo od prvého dotyku takou 
vášňou, že som vedela, že sa jej 
už nezbavím. Ako diplomovú tému 
som si vybrala Čakanie na Godota, 
ktoré ma fascinovalo veľkosťou 
svojej metafory a ktoré som v Ar-
teatre aj zinscenovala s kostrbatým 
výsledkom. Avšak cez skúmanie 
prístupov, ktoré zvolili v minulosti 

Martin Jurčo, foto: autor

Nová riaditeľka chce otvoriť dvere a okná 
divadla. V prenesenom zmysle, aj doslova

univerzít či akadémií z piatich 
kontinentov. Kurátorom je čestný 
profesor Helmut Langer z Nemec-
ka, výstava potrvá do konca TPT 
2018. Výstava najnovšej plagáto-
vej tvorby významného českého 
grafického dizajnéra Jana Rajlicha 
ml. pri príležitosti 100. výročia 
vzniku ČSR bude pod kurátorským 
vedením Filipa Kruteka otvorená 
v mestskej veži. 

Plagáty budú počas celého triená-
le aj v Galérii Výklad na Hlavnej 
ulici 10 v Trnave či v kníhkupectve 
a pasáži na Štefánikovej ulici 5, 
kde sa pripravuje výstava v spo-
lupráci so Slovenským múzeom 
dizajnu, ktorú zabezpečuje ob-
čianske združenie Publikum. 
Všetky tieto septembrové podujatia 
sa zároveň realizujú pod hlavičkou 
Dní európskeho kultúrneho de-

dičstva, lebo ich prostredníctvom 
máme možnosť zdieľať kultúrne 
i myšlienkové bohatstvo zdedené 
po predkoch v celej Európe.
Všetci organizátori na túto veľkú 
medzinárodnú oslavu plagátu ako 
informačného i estetického média 
s veľkým spoločenským dosahom 
srdečne pozývajú nových návštev-
níkov i terajších a budúcich fanúši-
kov plagátovej tvorby. 
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viacerí slovenskí režiséri, čo bola 
aj téma mojej diplomovky, som sa 
veľmi veľa naučila nielen o výklade 
dramatického textu, ale aj o slo-
venskom divadle. Už na škole som 
začala prirodzene inklinovať k dra-
maturgii a napokon som mala 
to šťastie, že som rovno z VŠMU 
nastúpila do interných kapacít 
divadla Aréna ako dramaturgička, 
čo bolo pre môj ďalší život rozho-
dujúce.
 Čo napokon rozhodlo, že ste 
sa prihlásili na konkurz do Di-
vadla Jána Palárika?
- Divadlo Jána Palárika som spo-
znala pri troch dramaturgických 
spoluprácach v rokoch 2015 
– 2018. Uvidela som v ňom veľmi 
zaujímavý generačne spriaznený 
umelecký kolektív, od hercov, cez 
režiséra až po výtvarníkov, ktorých 
spájala a dodnes spája spoločná 
tvorivá energia a túžba. Keď títo 
kolegovia prišli za mnou a pove-
dali, že by si vedeli predstaviť pod 
mojím vedením vdýchnuť divadlu 
nový impulz, bolo rozhodnuté.
 Je to pre trnavské divadlo 
výhoda, či skôr nevýhoda, že je 
kúsok od Bratislavy?
- Blízkosť Bratislavy je jednoznač-
nou výhodou. Cesta vlakom do 
Trnavy trvá toľko, čo Bratislavča-
novi cesta mestskou hromadnou 
dopravou do Devínskej Novej Vsi. 
Takúto vzdialenosť nemá problém 
prekonať ani člen súboru, ktorý 
žije v Bratislave, ani hosťujúci 
režisér alebo herec, ktorý pôsobí 
v Bratislave. A čo je najdôležitejšie, 
ani divák. 
 Poznáte aj tie inscenácie 
tohto divadla, na ktorých ste 
nespolupracovali? 
- Videla som mnohé inscenácie 
a v tomto divadle vidím veľký 
potenciál vzhľadom na jeho je-
dinečné postavenie ako jediného 
divadla v kraji, na strategickú 
polohu v meste, tiež v nadväz-
nosti na silnú éru v minulosti a vo 
veľmi motivovanom generačnom 
kolektíve. Divadlu však akoby 
miestami chýbali nové impulzy 
a bolo málo otvorené. To by som 
chcela zmeniť.

 Čo zabodovalo predovšetkým 
vo vašom riaditeľskom pláne, 
a aká je vaša predstava o ďal-
šom fungovaní tohto divadla? 
- Mojou predstavou je vybudo-
vať erbovú kultúrnu inštitúciu 
Trnavského kraja, profesionálne 
regionálne divadlo, konkurencie-
schopné v porovnaní s inštitúciami 
obdobného typu celoslovensky 
a postupne i medzinárodne. Chce-
la by som zdôrazniť v minulosti 
kľúčovú dramaturgickú líniu tvor-
by pre mládež a k tomu vytvárať 
vzdelávacie programové cykly 
špeciálne pre župné stredné školy. 
Verím, že sa mi do divadla podarí 
prizvať špičkových slovenských 
i zahraničných režisérov. Ume-
leckú profiláciu divadla by som 
rada vytvárala v blízkom tandeme 
s umeleckým šéfom a jeho drama-
turgickým tímom. Divadlo by malo 
mať modernú komunikáciu, funkč-
ný marketing, ponúkať aj mimo-
divadelné formáty, spolupracovať 
s mestom a ďalšími inštitúciami 
a otvárať sa čo najviac verejnosti. 
Napríklad, divadlo bude fungovať 
aj počas letných mesiacov. Plánu-
jeme organizovať práve v lete pra-
videlný hudobno-divadelný festi-
val na viacerých miestach v meste, 
ktoré žijú kultúrnym životom. 
Trnava má nové kultúrne produk-
ty. Veľmi sa otvorila, mení sa tu 
verejný priestor, mesto prechádza 
zmenami, ktoré chceme zachytiť 
a byť s nimi v synergii. 
 Čo všetko ešte máte v pláne?
-V divadle budú koncerty, výsta-
vy, diskusie, zmení sa fungovanie 
bufetu, otvoria sa dvere aj okná. 
V prenesenom slova zmysle, aj 
doslovne. Budeme tvoriť špeciálnu 
líniu inscenácií pre stredoškolákov 
k dielam z povinnej literatúry, ale 
i z neliterárnych námetov, budú 
spojené s workshopmi, pred-
náškami, nadstavbovým vzdelá-
vacím programom. Snahou bude 
predstaviť divadlo ako formát, 
ktorý otvára obzory, rozširuje 
spôsob myslenia a zároveň vycho-
váva budúcich divákov. Štúdio by 
mohlo patriť aj inscenáciám, ktoré 
budú pripravovať ako absolventské 

práce študenti bratislavskej VŠMU 
a banskobystrickej AU. Chceli by 
sme im ponúkať možnosť skončiť 
školu inscenáciou v profesionál-
nom prostredí. Divadlo bude mať 
aj pamäťovú líniu – okrem reflexie 
dejín samotného divadla, ktorému 
sa blíži významné výročie, je tu aj 
výročie profesionálneho sloven-
ského divadla – obe by sme chceli 
zmapovať relevantnými odbornými 
výstupmi. Reagovať chceme aj na 
národné dejiny a silné témy v nich 
– bezprostredne sa blíži napríklad 
výročie nežnej revolúcie. Dovtedy 
sa vďaka Trnavskému samospráv-
nemu kraju zrekonštruuje fasáda 
budovy. Ide o veľmi dôležitý inves-
tičný impulz, ktorý vnímam v ak-
tuálnom kontexte v istom zmysle 
symbolicky. Veríme, že sa tak ude-
je do konca roka.
 Aká je vaša reflexia súčasné-
ho súboru divadla?
- Ide o súbor, ktorého veľkú časť 
tvorí generačne spriaznený kolek-
tív. Nebudem tajiť, že ide o gene-
ráciu, s ktorou som sa stretla ešte 
na škole a máme spoločné vníma-
nie. Túto časť súboru pociťujem 
ako jeho srdce. Zároveň v divadle 
pôsobia veľmi silné herecké osob-
nosti staršej generácie, ku ktorým 
mám hlboký rešpekt.
 Dramaturgický plán 2018/
2019 je zrejme hotový, rozchá-
dza sa v niečom s vašou pred-
stavou?
- Dramaturgický plán je veľmi 
zaujímavý, prevzala som ho s po-
zitívnym očakávaním. Možno ešte 
nastane niekoľko zmien, ktoré 
dajú najavo postupné etablovanie 
nami profilovaných dramaturgic-
kých línií. Do konca roka 2018 
bude mať premiéru adaptácia po-
viedky Martina Kukučína Nepre-
budený v réžii Petra Palika, Viktor 
Kollár v Štúdiu zinscenuje veľmi 
aktuálnu nemeckú hru Kopanec 
(Der Kick), ktorá sa dočkala aj fil-
mového spracovania, a Juraj Bielik 
začne skúšať inscenáciu fran-
cúzskej komédie Francisa Vebera 
s originálnym názvom Cher Trésor 
– divadlo objednalo jej prvý slo-
venský preklad. 
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Martin Jurčo, foto: (tv)

Bohuš mal rád železnice, staré bicykle, no 
najmä Trnavu

Bohuslav Kráľovič, medzi známy-
mi prezývaný Bohuš, absolvoval 
trnavskú Strednú priemyselnú 
školu, odbor dopravy, zameraný 
prevažne na železničnú prevádz-
ku. Už tu sa spoznal s mnohými 
ďalšími nadšencami železnice, 
ktorí sa o niekoľko desaťročí 
neskôr združili vo svojom klube 
(Klub priateľov železníc Trnavy 
a okolia – KPŽT – 1996). Dnes 
sídlia v dvoch vlastných muze-
álnych vozňoch na 4. nástupišti 
stanice Trnava. 
Bohuš po absolvovaní základnej 
vojenskej služby pracoval 33 ro-
kov ako správca prevádzky vleč-
ky trnavského cukrovaru (1973 
– 2006). Staral sa o samotnú 
prevádzku vlečky, ale zároveň 
uchovával všetko dostupné, čo by 
mohlo dokumentovať železnicu 
na území Trnavy, najmä postupne 
miznúce železničné vlečky do 
tovární. Po odchode na dôchodok 
sa venoval svojim koníčkom ešte 
intenzívnejšie – napríklad stál pri 
zrode propagačnej nástenky KPŽT 
na železničnej stanici, informač-
ných panelov pamätníka železnič-

nej dopravy a asistoval aj pri zbie-
raní predmetov tohto pamätníka 
(napríklad vodného žeriavu, ko-
ľajníc, tabuliek...) a aj pri prevoze 
klubových vozňov. Pravidelne sa 
zúčastňoval konferencií KPŽT, 
ktoré pomáhal zabezpečovať a aj 
na nich prednášal najmä o histórii 
železníc v Trnave a okolí. Členom 
KPŽT sa stal už pri jeho vzniku 
v roku 1996 a od roku 2012 bol 
členom združenia Tyrnaviavelo, 
venujúceho sa prevádzke a pre-
zentovaniu historických bicyklov 
do roku 1945. 
Jedným z jeho blízkych priateľov, 
ktorí s ním aj spolupracovali, je 
Miroslav Franko, okrem iného au-
tor knihy Dejiny trnafského cukru 
(2014). „Hoci sme boli vyše tridsať 
rokov kolegovia, moje spomienky 
sú paradoxne spojené s Beke-
m(takto ho prezývali v cukrovare 
– pozn. red.), až keď odišiel do 
dôchodku. Veľmi sme sa našli pri 
tvorbe publikácie o cukrovare, na 
ktorej má aj Bohuš veľkú záslu-
hu. Jeho parketa bola zháňanie 
podkladov a fotografií. Nikdy 
nezabudnem na jeho rozžiarené 
oči, keď sa mu podarilo zohnať 
nejakú fotku. Už pred začiatkom 
práce na knihe sedel v mojej 
kancelárii, vrátnici ho už poznali, 
a čakal, kedy mi môže svoj úlovok 
ukázať. Vtedy ho nič iné nezaují-
malo. Prešiel určitý čas a už mal 
iné povinnosti, ktoré ho úplne 
napĺňali, a to svoju rodinu. Sadol 
na svoj bicykel a už sa ponáhľal 
do škôlky po vnúčence. Vždy som 
mu hovoril, že svoj bicykel by si 
mal dať patentovať, taký bol ove-

šaný sedačkami pre deti. Venoval 
nemalú časť svojho života práve 
nášmu mestu a o svoje vedomosti 
sa rád a nezištne podelil s inými. 
Zostala po ňom nedokončená 
publikácia o koľajových vozidlách 
v Trnave a okolí. Pevne verím, že 
sa s pomocou dobrých ľudí a jeho 
rodiny podarí publikáciu vydať,“ 
spomína Miroslav Franko, ktorý 
bol jeho spolupútnikom.  
Oveľa mladší je autor knihy 
o železniciach v okolí Smoleníc 
a Dobrej Vody Marko Engler, už 
od detstva nadšenec pre želez-
nice. „Ako zhruba osemročný 
som sa chodil s kamarátmi hrá-
vať k cukrovaru, kde som videl 
vlečkové rušne, vrátane ešte 
funkčného parného. Bolo to okolo 
roku 1988. Bohušovi som potom 
nakreslil fixkami parný rušeň, ne-
skôr aj motorové, ktoré na „jeho“ 
vlečke jazdili. On si dal tie kresby 
zarámovať a mal ich na chalupe. 
Od roku 1990 som sa k nemu na 
vlečku chodil pravidelne prehra-
bávať v jeho zbierke materiálov, 
ktorú mal v unimobunke. Odvtedy 
sme spolupracovali. Bol môj veľmi 
dobrý kamarát, aj keď bol medzi 
nami veľký vekový rozdiel. V pod-
state mi nahrádzal otca. Cenil si, 
že máme spoločného koníčka. 
A vo mne videl, že to, čo zbiera, si 
cením a že to budem odovzdávať 
ďalej. Mal totiž také heslo, aby po 
jeho generácii niečo zostalo, naj-
mä pokiaľ ide o technickú históriu 
železníc. Preto sa budem snažiť 
jeho rodine pomôcť, aby kniha 
Trnavské železnice raz uzrela 
svetlo sveta a splnil sa tým Bohu-

Jeho potmehúdsky úsmev, ktorý veštil vždy nejaký nápad, si vždy 
budeme pamätať. A tých, čo si ho takto zapamätali, zaiste nebude 
málo. Bohuslav Kráľovič (*3. december 1950 Križovany nad Dud-
váhom †23. jún 2018 Trnava) sa vedel hravo orientovať v rôznych 
oblastiach života Trnavčanov. Pracoval na vlečke cukrovarskej že-
leznice, ale bol aj nadšeným cyklistom. Čo však bolo dôležité, vedel 
nenápadne, ale cieľavedome „prikladať ruku k dielu“ pri rôznych 
projektoch. Aj vďaka nemu vyrástol na železničnej stanici pamätník 
histórie železničnej dopravy.

kultúra
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PZU Maraton Warszawski, be-
žiaci sa 24. septembra 2017, bol 
piatou účasťou Mareka Hladíka 
v magických pretekoch na 42 195 
metrov. Člen trnavskej AŠK Slávia si 
v poľskej metropole zabehol nový 
osobný rekord 2:36:09. Zažil však 
aj mimoriadnu príhodu. 
Video z 39. varšavského maratónu 
s pozoruhodným gestom sloven-
ského vytrvalca obletelo doslova 
celý svet. Keď vedúca žena, Recho 
Kosgeiová z Kene, skolabovala 
v kŕčoch približne osemsto metrov 
pred cieľovou čiarou, niektorí iba 
nevšímavo prešli okolo nej. Okrem 
iných tak urobila aj jej najväčšia 
súperka. Nie však Marek Hladík (* 
6. 12. 1990). Náš maratónec sa pri 
bezvládnej africkej reprezentantke 
zastavil a pomáhal jej na nohy. 
Až po príchode zdravotníkov ku 
kenskej vytrvalkyni, aby ju vzápätí 
odviezli do nemocnice, sa Hladík 
opäť rozbehol. 
Jeho džentlmenský počin z lanskej 
jesene neušiel pozornosti Medzi-
národného výboru fair play (CIFP). 
Táto významná inštitúcia na svo-
jom budapeštianskom zasadnutí 
kladne posúdila výnimočnú špor-
tovú reakciu slovenského atléta 

v uliciach Varšavy. Diplom CIFP mu 
odovzdajú čoskoro, počas septem-
brového oceňovania laureátov fair 
play v azerbajdžanskom hlavnom 
meste Baku.
Pre zaujímavosť uveďme, že v Poľ-
sku klasifikovali M. Hladíka medzi 
mužmi na cennom 10. mieste. 
Nebyť inkriminovaného okamihu 
v záverečnom kilometri, prvý raz 

by sa dostal hlboko pod hranicu 
dvoch hodín a tridsiatich šiestich 
minút. 
Lenže v živote sa nečakane pri-
hodia aj oveľa dôležitejšie veci 
než sú výkony na cieľových stop-
kách. Ľudský počin M. Hladíka 
vo varšavských pretekoch na vyše 
42-kilometrovej dištancii je toho 
svedectvom. 

Jaroslav Lieskovský, foto: Vladimír Pastucha

Medzinárodný výbor fair play ocení Hladíka
Maratónca Slávie Trnava pozvali do Baku na septembrovú slávnosť športových džentlmenov 

Marek Hladík zo Slávie Trnava je častým premiantom masových behov aj v našom regióne. 
V tomto prípade vbieha víťazne do cieľovej pásky Špačinského trojuholníka.

šov sen,“ spomína Marko Engler 
a pripomína, že takého nadšenca 
pre železnice a históriu železníc 
Trnava ešte nemala. „Nejde o to, 
že niekto napíše 50 vedeckých 
štúdií o nejakej pamiatke ale-
bo vydá tri publikácie. On roky 
zbieral materiál, ktorý by už bol 
bez jeho pričinenia zlikvidovaný. 
Takto to bolo pri vzniku knižky 
Tomáša Haviara o cukrovarskej 
železničke, aj pri vzniku mojej 
knihy o smolenických železnič-
kách, pri príspevkoch do zbor-
níkov Klubu priateľov železníc, 
pri samotnej tvorbe archívnej 
zbierky KPŽT a pod. Vďaka jeho 
pátraniu po fotkách staničných 

budov v Trnave (boli celkovo 
štyri), sme spolu dali dohroma-
dy materiál o vývoji staničných 
budov v našom meste. Bohušov 
prínos pre zachovanie kultúrneho 
dedičstva a technických pamiatok 
je takmer neviditeľný len preto, 
že sa venoval téme, ktorá až taký 
záujem verejnosti nepriťahuje. 
Železnice ľudia vnímajú v Trnave 
akurát pri dochádzaní do Bratisla-
vy a rodičia často ukazujú vlaky 
malým deťom. Aj preto verejnosť 
ťažko docení Bohušov prínos pre 
zachovanie technickej histórie,“ 
hovorí Marko Engler. 
Pripomeňme ešte záľubu Bohuša 
Kráľoviča v historických bicyk-

loch. Celý aktívny život používal 
bicykel, na ktorom mal prejdenú 
nielen celú Trnavu. Často takto 
navštevoval bývalých kolegov 
a ich potomkov, aby získal fo-
tografie z ich zbierok. Okrem 
toho renovoval aj staršie bicykle 
a zúčastňoval sa rôznych prete-
kov historických bicyklov. „Práve 
on nás, členov klubu, zásoboval 
rôznymi náhradnými dielami 
na naše bicykle a dokonca aj 
mnohokrát pozháňal celé bi-
cykle, a to vďaka množstvu jeho 
priateľov a známych,“ spomína 
na Bohuša Kráľoviča jeho priateľ 
Róbert Jalovec zo zduženia Tyr-
naviavelo. 

šport
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Jaroslav Lieskovský, foto: Lukáš Grinaj

Volkov rekord ozdobil šampionát na Slávii
Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho bol dejiskom 71. majstrovstiev Slovenska

Po štyroch rokoch opäť zavítal do 
Trnavy vrcholný celoslovenský 
sviatok kráľovnej športu. Dvoj-
dňový šampionát mužov a žien, 
v poradí sedemdesiaty prvý, ponú-
kol priaznivcom atletiky jedinečný 
zážitok. Pričinila sa oň kompletná 
domáca elita. Kvalitných výkonov 
bolo nadostač. Najjagavejšiu visač-
ku si však vyslúžil nový slovenský 
rekord v behu na 200 m (20,24 s). 
Dosiahol ho 21-ročný rýchlik Ján 
Volko (* 2. 11. 1996 Bratislava), od-
chovanec nitrianskeho AC Stavbár, 
a teraz štartujúci za bratislavský 
BK HNTN. Ovál na Slávii s novým 
umelým povrchom, modrým, po-
krstil naozaj impozantne. Pri jeho 
skvelom šprinte fúkal povolený 
vietor +1,6 m/s. Svoj predošlý re-
kord v tejto disciplíne, z lanského 
víťazného behu v poľských ME do 

23 rokov, prekonal Volko o deväť 
stotín sekundy. Tiež strieborný 
Šimon Bujna (Slávia UK Bratislava) 
sa pri pohľade na cieľovú tabuľu 
potešil, veď jeho čas 20,67 zname-
nal splnenie limitu na tohtoročné 
majstrovstvá Európy. A pritom me-
dzi atlétov prišiel iba pred rokom. 
Predtým hrával futbal za FK Slovan 
Ivanka pri Dunaji. Medailové pocty 
sympatického trnavského príspev-
ku k 780. výročiu udelenia výsad 
slobodného kráľovského mesta 
preberali najúspešnejší súťažiaci 
z rúk predsedu Slovenského atle-
tického zväzu, bývalého chodec-
kého reprezentanta Petra Korčoka 
a generálneho sekretára zväzu 
Vladimíra Gubrického. 
Mestský atletický štadión Antona 
Hajmássyho bude po 71. dejstve 
M-SR opäť stredobodom pozor-

nosti. Stane sa tak v sobotu 18. au-
gusta, teda týždeň po berlínskych 
ME, keď do nášho starobylého 
mesta zavítajú účastníci štvrtého 
kola celoštátnej atletickej ligy druž-
stiev. Predošlé edície 2018 zorga-
nizovali v Košiciach (máj), Banskej 
Bystrici (jún) a Dubnici nad Váhom 
(júl). 

Ján Volko potešil trnavské publikum novým 
slovenským rekordom v behu na 200 m.

 JUBILANT – Stane Ribič, rodák 
zo srbského Nového Sadu, sa do 
Trnavy presťahoval so svojou ro-
dinou pred rovným štvrťstoročím. 
A zaraz začal organizovať telový-
chovné a kultúrne aktivity pre širokú 
verejnosť. Iniciatívny bol v olympij-
skom hnutí, ale aj v basketbale, cyk-
loturistike, futbale, stolnom tenise, 
šachu či tanečnom športe. Širokú 
publicitu si získal jeho Medzinárod-
ný turnaj priateľstva v halovom fut-
bale, v ktorom štartovalo i družstvo 
zahraničných diplomatov. Už desať 
rokov vedie Spolok Srbov na Sloven-
sku. Minulý mesiac, 13. júla, sa S. 
Ribič zaradil medzi šesťdesiatnikov. 
K významnému jubileu mu srdečne 
blahoželáme! 
 LAKROS – V piatom kole Slo-
venskej lakrosovej ligy, premiérovo 
hranom na ihrisku TJ Elastik Bohda-
novce, prehrala štvrtá Trnava s tre-
ťou Skalicou 7:9 a vedúca Prievidza 
si upevnila pozíciu na čele tabuľky 

po výhre nad druhým Zvolenom 8:
5. „Ďalšie kolo vrcholnej lakrosovej 
súťaže na Slovensku sa bude hrať 
v sobotu 1. septembra. Náš tím na-
stúpi proti aktuálne najsilnejšiemu 
celku tohto majstrovského ročníka, 
Headhunterz z Prievidze. Ligový roz-
pis tvorí deväť častí a posledná po-
zve priaznivcov 13. októbra. Uspo-
riadateľom záverečného kola bude 
po tretíkrát v tomto roku ŠKL Trnava 
Sabers. Miesto ešte spresníme,“ 
uviedol pre Novinky z radnice šéf 
trnavského klubu Radovan Urban.
 TENIS – Medzinárodný turnaj 
vozičkárov Slovakia Open má za 
sebou už 25. ročník. Na známe pod-
ujatie zdravotne znevýhodnených 
športovcov chodia od deväťdesiate-
ho tretieho roku obdivuhodní tenisti 
z celého sveta. Na antukových dvor-
coch TC Empire Trnava sa odohralo 
ostatných sedem kapitol. V tej tohto-
ročnej, opäť s vizitkou ITF turnaja 
tretej kategórie, bol najúspešnejší 

Dermot Bailey z Veľkej Británie. 
Okrem singlového prvenstva si z tr-
navskej antuky odniesol aj víťaznú 
trofej za štvorhru, vedno s Poliakom 
Tadeuszom Kruszelnickim.  
 VYTRVALOSTNÝ BEH – Naj-
rýchlejším účastníkom 41. ročníka 
medzinárodného cestného behu 
Špačinský trojuholník (10 km) sa 
stal Marek Hladík zo Slávie Trnava. 
Obhajca prvenstva, Trnavčan Michal 
Puškár, finišoval v 144-člennom 
pelotóne (tretia najvyššia účasť) na 
štvrtej pozícii. Medzi ženami tri-
umfovala Dana Janečková (BMSC 
Bratislava). Víťazi ďalších vekových 
kategórií na trati Špačince – Trnava 
a späť: M40 Roman Šlúch (Banská 
Štiavnica), M50 Ján Moravec (Spar-
tak Myjava), M60 Ján Cvičela (BK 
2000 Kľačany), M70+ Stanislav Ska-
čan (Šaľa). Z Trnavčanov dobehol 
Milan Hrdina v kategórii od 60 do 69 
rokov na 2. mieste, Jozef Hrúz bol 
medzi štyridsiatnikmi bronzový. 

(jls)

Šport v skratke
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Futbal má veľké čaro. Najnovšie 
o tom presvedčil svetový šampionát 
v Rusku. Najpopulárnejšia loptová 
hra si už dávno podmanila celú 
planétu. Prirodzene, ani Trnava 
nezostala bokom. Mesto veží a fut-
balu sa môže popýšiť aj bohatou 
históriou v ženskom vydaní. 
Presuňme sa teda do roku 1968, 
keď skupinka mladých zamestnan-
kýň vo vtedajšom národnom pod-
niku Skloplast si vo chvíľach voľna 
s chuťou zahryzla do futbalového 
krajca. Tej jesene som prišiel do Tr-
navy za vysokoškolským štúdiom. 
A keďže popri povinnostiach v po-
sluchárňach pedagogickej fakulty 
mi zostal čas aj na iného koníčka, 
písanie športových príspevkov do 
okresných novín, nemohlo byť 
bokom ani spravodajstvo z prvých 
futbalových duelov novovytvorené-
ho ženského oddielu v dresoch TJ 
Skloplast. Hneď v úvodnej sezóne 
si amazonky zo slovenského Ríma 
obuli kopačky pri jednokolovej 

súťaži o Pohár krajského denníka 
Hlas ľudu, za účasti ôsmich tímov. 
Vedenie fabriky malo veľmi dobré 
kontakty so zahraničnými part-
nermi. A tak začiatkom ďalšieho 
desaťročia už cestovali futbalistky 
aj za hranice. Vydarenú premiéru 
mali v Poľsku. Štvorgólovú výhru 
Trnavčaniek nad výberom krakov-
ského vojvodstva videlo 10-tisíc 
divákov. Rovnako excelovali na 
trávnikoch v Rakúsku, Holandsku či 
Nemecku.  
Tak trochu odbočím. Jedna úsmev-
ná príhoda sa viazala k Považ-
skému maratónu. Bežali sme ho 
v druhej polovici sedemdesiatych 
rokov. Do novomestského areálu, 
miesta štartu a cieľa tradičných 
vytrvalostných pretekov, chodilo 
na medzinárodnú atletiku veľa 
divákov. No v to popoludnie, ešte 
pred začiatkom pestrého telový-
chovného programu, sa na štadión 
TJ Považan hrnula dovtedy nevi-
dená masa. „Baby tu dnes budú 

hrať futbal,“ vysvetlili podaktorí 
s úsmevom, zrejme očakávajúc na 
zelenej ploche lacnú šou. Kým náš 
maratónsky pelotón sa natiahol na 
ceste do Krakovian a späť, ligové 
futbalistky trnavského Skloplastu 
prišli plnému hľadisku vyplniť 
chvíle čakania na náš maratónsky 
dobeh. Po zvládnutí vyše 42-ki-
lometrovej tortúry som úchytkom 
vyzvedal aj o exhibičnom zápase 
žien. Na adresu Trnavčaniek sa 
spustila spŕška chválospevov. Vraj 
nič podobné ešte nevideli. Poprav-
de, ani ma to neprekvapilo, keď-
že družstvo Skloplastu už vtedy 
patrilo medzi najlepšie kolektívy 
v celom Československu. A fanúši-
kovia pod Javorinou začali zvedavo 
sondovať. Úchytkom som spome-
nul aspoň federálny turnaj O srdce 
časopisu Mladý svet, považovaný 
za neoficiálne majstrovstvá ČSSR, 
kde Trnavčanky obsadili dva razy 
bronzovú priečku (1973, 1974). 
O šesť rokov neskôr, v Kadani, sa 

Jaroslav Lieskovský, foto: klubový archív

Polstoročie ženského futbalu v Trnave
Smoliarsky záver ostatnej baráže, postup do prvej ligy ušiel nášmu tímu o chlp

Jedna z nezabudnuteľných zostáv futbalistiek TJ Skloplast Trnava.

šport
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Jaroslav Lieskovský, foto: Marián Bartoš

Masová jarmočná časovka dá bodku za TCL 
Do športového programu Tradičného trnavského jarmoku prispejú aj cyklisti

Nevídané úspechy Petra Sagana 
čoraz viac ťahajú Slovákov do 
sedla pretekárskych bicyklov. Tiež 
v Trnave a širokom okolí. Aktu-
álna sezóna je toho neklamným 
dôkazom. Dvadsaťkolová Trnav-
ská cyklistická liga, nad ktorou 
má záštitu primátor mesta Peter 
Bročka, naberá záverečné obrátky. 
V auguste rozdelia súťažné body 
pri troch podujatiach, v septembri 
pri dvoch. Preteky s hromadným 
štartom budú tradične v stredu, 
15. 8., 22. 8. a 5. 9., časovky jed-
notlivcov pozvú súťažiacich 29. 8. 
(podvečer) a 8. 9. (sobota pred-
poludním). Záverečná jazda proti 
chronometru teda osloví všetkých 
záujemcov, registrovaných i nere-
gistrovaných, počas TTJ. Jarmoč-
ná časovka na atypických 6 666 
metrov sa jazdí po Malženickej 
ceste od septembra 1993, to zna-
mená rovné štvrťstoročie. 
Ouvertúra Trnavskej cyklistickej 
ligy prišla na rad o dve sezóny 
neskôr. Stúpajúci počet účastní-
kov hovorí o jej rastúcej obľube. 
Organizátori nezatvárajú dvere 
ani pred hosťami z iných miest 

a obcí západného Slovenska. 
Pohľad na dvadsiaty štvrtý se-
riál TCL-ky si ponecháme až po 
ostatnom zvonení. Za zmienku 
však stojí dvojdielna konfron-
tácia o majstra TTSK. Vyhral 
ju Ľuboš Malovec, Trnavčan 
v drese Spartaka Tlmače. V B-
-kategórii patrila zlatá medaila 
Romanovi Bachratému zo Zelen-

ča a v C-kategórii bol prvý Igor 
Bašnák z Chtelnice. 
S pozitívnym ohlasom sa stretlo 
aj trináste kolo. Išlo o návrat na 
obnovenú trať v okolí hornoore-
šianskej priehrady. So závereč-
ným stúpaním do kopca Sedlo 
pod Veterlínom si najlepšie 
poradil Adam Peciar (OZ Cyklisti 
Trnava). 

Organizovaná cyklistika v Trnave oslavuje 125 rokov. Pohľad na takýto početný pelotón je 
vskutku sympatický.

vo finále toho istého turnaja rozišli 
so Spartou ČKD Praha bezgólovou 
remízou a až na pokutové kopy 
uspeli Pražanky 5:4.
V nastúpenom trende pokra-
čovali hráčky z nášho mesta 
aj v osemdesiatych rokoch. Za 
zmienku stojí najmä päť titulov 
majsteriek Slovenska. V jednom 
prípade, v júni 1989, siahali aj po 
československom tróne. Po bra-
tislavskej remíze 1:1 s pražskou 
Spartou však hráčky Skloplastu 
neuspeli v rozhodujúcom strie-
ľaní pokutových kopov (1:4). Za 
kratší koniec ťahali aj o rok, keď 
na neutrálnej pôde v moravskom 
Rožnove podľahli sparťankám 
z českej metropoly 1:2. Trnav-

čanky opatrujú v klubovej vitríne 
tucet majstrovských trofejí v rámci 
Slovenska, kým národný pohár 
získali päťkrát.
Polstoročie s koženou loptou 
je úctyhodná doba. Do dlhého 
hráčskeho menoslovu si netrúfam 
ani nazrieť. Výnimku urobím iba 
pri dvoch osobnostiach. Najskôr 
spomeniem Anku Belkovú – do-
minantnú hráčku (aj na reprezen-
tačnej úrovni), trénerku, mana-
žérku a funkcionárku. Rodáčka zo 
Staškova, dediny pri Čadci, bola 
podľa zásluhy ústrednou postavou 
počas tohoročných osláv trnavskej 
futbalovej päťdesiatky. No a Oľga 
Kobetičová ukončila hráčsku ka-
riéru v lete 2007 po priam neuveri-

teľných tridsiatich siedmich sezó-
nach na súpiske Skloplastu. 
Ešte prezradím, že trnavské fut-
balistky, od júla 2014 hrajúce 
v dresoch Spartaka, mali v predo-
šlom ročníku postupovú miesten-
ku do prvej ligy naozaj na dosah. 
V nadstavbovej baráži troch klu-
bov však obsadili druhú priečku. 
Z posunu medzi elitu sa tešili ich 
súperky z Lokomotívy Košice. 
Pri rovnosti bodov oboch celkov 
rozhodlo v prospech východoslo-
venského družstva o jediný gól 
lepšie skóre.
Nuž, čo nevyšlo teraz, môže sa 
podariť o rok. Trnavským fut-
balistkám budeme v tomto úsilí 
mocne držať palce. 
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Šachovú rubriku venujeme spo-
mienke na dvoch bratov z Českej 
republiky, z ktorých jeden, starší 
Vladimír, sa stal veľmajstrom 
v kompozičnom šachu a druhý, 
Luděk, zase veľmajstrom v prak-
tickom (hranom) šachu, čo je 
v šachovom svete ojedinelý jav pre 
súrodeneckú dvojicu.
Vladimír Pachman (* 16. 4. 1918 – 
† 8. 8. 1984) v období rokov 1951 
až 1981 získal celkom trinásť titu-
lov majstra Československa v kom-
pozičnom šachu. Medzinárodným 
majstrom kompozičného šachu 
sa stal r. 1960 a medzinárodným 
veľmajstrom r. 1976. V Albumoch 
FIDE dosiahol 112,33 bodu. Pod-
ľa tohto hodnotenia je najlepším 
českým šachovým skladateľom 
všetkých čias. V r. 1952 a v ro-
koch 1958 až 1964 bol predsedom 
Československej organizácie pre 
kompozičný šach a v rokoch 1956 
až 1963 pôsobil ako delegát Čes-
koslovenska v Stálej komisii FIDE 
pre kompozičný šach. V rokoch 
1952 – 1953 a 1958 – 1965 bol re-
daktorom úlohovej časti časopisu 
Československý šach. Ako docent 
prednášal na Vysokej škole ekono-
mickej v Prahe. Napísal niekoľko 
kníh o kompozičnom šachu: Prob-
lémový šach (1950), Šachová úlo-
ha (1953), Vybrané šachové sklad-
by V. Pachmana (1972) a Vybrané 
šachové skladby (1980). V apríli by 
sa bol dožil 100 rokov. 
Z jeho bohatej šachovej tvorby 
(zložil okolo 1 200 skladieb, väč-
šinou trojťažky a mnohoťažky, 
prvotinu ako 16-ročný) sme vy-
brali štúdiu (Pozri diagram!), kde 
je biely na ťahu, materiálne oveľa 
slabší, ale aj napriek tomu dokáže 
remizovať vďaka súhre svojich 
ľahkých figúr.
Pre milovníkov patových štúdií 
sme vybrali od V. Pachmana jed-
nu, ktorá v II. Svetovej súťaži FIDE 
(C 15. 2. 1981) obsadila 4. miesto: 
Biely - Kf1 Vd3 Jh4 Pe2 (4), čierny 

- Kf4 Sc5 Jg4 Jh1 Ph2 (5) s výzvou: 
Biely začne a vynúti remízu! Ne-
vychádzajú pokusy: 1.Vc3?? Jg3+ 
2.Kg2 h1D mat (2.Ke1 h1D+ 3.Kd2 
Db1 s matom v 10. ťahu), 1.Kg2?? 
Jhf2 2.Vf3+ Kg5 3.V:f2 h1D+ 4.K:
h1 J:f2+ 5.Kg2 K:h4 s výhrou čier-
neho. Riešenie: 1.Vf3+! Kg5 (1. - 
Ke4 2.Jf5 Kd5 3.Kg2 Jhf2 4.Jg3 Ke6 
5.Jh1 J:h1 =) 2.Vh3 Je3+ (2. - Jg3+ 
3.Kg2 h1D+ 4.V:h1 J:h1 5.Jf3+ Kf4 
6.K:h1 Kg3 7.Je1 =) 3.V:e3 (3.Ke1?? 
Sb4 mat) 3. - K:h4 4.Kg2 Jf2 5.K:f2 
h1D pat! (5. - h1S 6.Kg1 Sh1 ľub. 
7.Kh2 S:e3 pat!).
Luděk Pachman (* 11. 5. 1924 
– † 6. 3. 2003) sedemkrát vyhral 
Majstrovstvá Československa v ša-
chu: 1946, 1953, 1957, 1959, 1961, 
1963 a 1966. V období rokov 1952 
až 1966 osemkrát reprezentoval 
Československo na šachových 
olympiádach a v rokoch 1959 až 
1967 pracoval ako redaktor Čes-
koslovenského športu. Zvíťazil 

alebo obsadil popredné miesta 
na silno obsadených turnajoch: 
vyhral v Bukurešti 1949, Mar del 
Plata, Santiagu de Chile a Sarajeve 
1959, M. Lázňach 1960, Sarajeve 
1961 a Aténach 1968. Po r. 1968 
nedopadol politicky dobre (bol 
niekoľkokrát väznený a mučený), 
lebo sa sklamal ako bývalý ko-
munista v komunistickej ideológii, 
keď sa teória odlišovala od reál-
neho života. ŠtB mu odporučila, 
aby dobrovoľne emigroval, čo aj 
vykonal r. 1972 a stal sa občanom 
Nemeckej spolkovej republiky, kde 
popri svojej šachovej činnosti pô-
sobil aj v emigrantských kruhoch. 
Po nežnej revolúcii žil striedavo 
v Nemecku a Prahe, ale od r. 1998 
už len v Nemecku. Z jeho mno-
hých šachových publikácií spo-
menieme aspoň niektoré: Teória 
moderného šachu, Moderná ša-
chová teória, Moje najlepšie partie, 
Šachové koncovky v praxi, Stredná 

Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
GK

Vladimír Pachman, skladba č. 38, Šachové umění 1950, biely ťahá a remizuje (6 – 6)

šport
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hra v šachovej partii. Bol jediným 
československým šachistom, ktorý 
dokázal poraziť na šachovnici, 
dokonca dvakrát, legendárneho 
amerického veľmajstra Roberta 
Jamesa Fischera, keď stihol počas 
svojho života odohrať s ním osem 
súťažných partií (+2 - 2 = 4). Od 
jeho úmrtia uplynulo 15 rokov. 
Z jeho životných partií sme vybrali 
víťaznú s americkým šachovým 
zázračným dieťaťom (vtedy mal 
iba 16 rokov) a neskôr aj majstrom 
sveta, s ktorým si ľudsky rozumel. 
Napísať komentár k tejto partii nie 
je jednoduché, keď máme nájsť 
rozhodujúcu chybu bieleho, ktorá 
bola príčinou jeho prehry. Víťaz 
sa domnieva, že sa tak stalo už 
v ťahu 15.d:e5, ale iný komentá-
tor, americký veľmajster Mednis, 
ktorý napísal knihu o Fischerových 
prehrách, zase dáva otáznik k ťa-
hu 16.Dh5. Kde je potom pravda? 
Podľa našich analýz mohol R. 
Fischer udržať remízu ešte v 17., 
ale aj 22. ťahu, či možno neskôr. 
Naši čitatelia nech si vytvoria svoj 
vlastný názor na základe domá-
cich analýz, ktoré nám môžu aj do 
redakcie poslať.

Robert Fischer – Luděk Pachman
Argentína, Mar del Plata 1959
Španielska hra (C75)
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 d6 
(Tzv. odložená Steinitzova obr.; 
iná možnosť: 4. - f5 5.d4 e:d4 6.e5 
Sc5 7.Sg5 Jge7 8.c3 d:c3 9.J:c3 h6 
10.S:e7 J:e7 Almáši vs. Širov, Mo-
nako 2003) 5.c3 [5.d4? b5 6.Sb3 J:
d4 7.J:d4 e:d4 8.D:d4? c5 9.Dd5 
Se6 10.Dc6+ Sd7 11.Dd5 c4!; 5.0-0 
Sg4 6.h3! Sh5 (6. - h5!? 7.h:g4?? h:
g4 8.Je1 Dh4 9.f4 g3 -+) 7.c3 Df6? 
(7. - Jf6 8.d4 b5 9.Sb3 Se7 10.Se3 
0-0 11.Jd2 d5!? Geller vs. Spas-
skij, Moskva 1964) 8.g4 Sg6 9.d4! 
Fischer vs. Geller, Bled 1961; 5.S:
c6+ b:c6 6.d4 f6 7.Se3 Je7 8.c4 Jg6 
9.Jc3 Se7 10.0-0 0-0 11.Da4 Sd7 
12.c5 Kh8 13.Vad1 De8 14.h3 d5!? 
Kariakin vs. Griščuk, Odessa 2008] 
5. - Sd7 (5. - f5 6.e:f5 S:f5 7.0-0 
Sd3 8.Ve1 Se7 9.Sc2! Anand vs. 
Jusupov, Wijk an Zee 1994 alebo 
J. Polgárová vs. Bologan, Buenos 

Aires 2000; tzv. Siesta-variant: 
Steiner vs. Capablanca, Pešť 1928) 
6.d4 Jge7 [Rubinsteinov variant; 
iné pokračovanie: 6. - g6 7.0-0 Sg7 
8.d5 (8.Ve1 b5 9.Sc2 e:d4 10.c:d4 
Sg4 Anand vs. Mamedjarov, Wijk 
an Zee 2008) 8. - Jce7 9.c4 Jf6 
10.S:d7+ D:d7 11.Jc3 0-0 12.c5 Jh5 
Svidler vs. Kamskij, Chanty-Man-
sijsk 2007] 7.Sb3 [7.d5 Jb8 8.c4 
g6 9.0-0 Sg7 10.Jc3 0-0 11.b4 S:
a4 12.D:a4  Jd7 13.Sa3 h6 14.c5 f5 
15.Jd2 +/= Tiviakov vs. Malanjuk, 
Taliansko 1994; 7.Se3!? Jg6 8.h4 
h5 9.g3 Se7 10.d5 Jb8 11.S:d7+ J:
d7 12.Jfd2 Jf6 13.f3 0-0 (13. - c5!? 
14.c4 b5 15.Jc3 Vb8) +/= Topalov 
vs. Jusupov, Novgorod 1995] 7. 
- h6 8.0-0 [8.Jh4?! e:d4 9.c:d4 J:d4 
10.D:d4 Jc6 11.Dd5 (11.S:f7+ K:f7 
12.Dd5+ Se6 13.Dh5+ Kg8 14.0-0 
Je5 Taľ vs. Bannik, Leningrad 1956) 
11. - D:h4 12.D:f7+ Kd8 13.Dd5 Je5 
14.Jc3 Sc6 15.Dd4 Dg4 16.Kf1 Se7 
17.h3 Dg6 18.Sf4 Sf6 19.De3 Jd7 
20.f3 Jc5 21.Sc4 S:c3 22.b:c3 Sb5 
-/+, 8.Jbd2 Jg6 (9.Jc4 Se7 10.Je3 
Sg5 11.J:g5 h:g5 12.g3 e:d4 13.c:
d4 Kf8 14.0-0 Df6!? 15.Jd5 D:d4 
16.S:g5 Jge5 =/+ Short vs. Portisch, 
Linares 1990) 9.Jf1 Se7 10.Je3 Sg5 
11.Jd5 S:c1 12.V:c1 0-0 13.d:e5 Jc:
e5 14.J:e5 d:e5 15.0-0 Se6 16.Df3 
c6 17.Je3 S:b3 18.a:b3 Dg5 19.Vcd1 
Vad8 20.g3 Vfe8 =] 8. - Jg6 9.Jbd2 
(9.Je1 Ja5 10.f4 J:b3 11.D:b3 e:
f4 12.S:f4 Vb8 13.S:d6 Se6 14.d5 
D:d6 = podľa Boleslavského) 9. 
- Se7 10.Jc4 Sg5 11.Je3 S:e3 12.S:
e3 0-0 13.h3 Ve8 14.Jh2 (14.d:
e5 d:e5 15.Sd5 Df6 16.Db3 Vab8 
17.Jh2 Jce7 18.Sa7 Vbd8 19.S:b7 
Jf4 20.Se3 Dg6 21.Jg4 S:g4 22.h:g4 
Je2+ 23.Kh2 D:g4 -/+) 14. - De7 
(14. - e:d4 15.c:d4 V:e4 16.S:f7+ K:
f7 17.Df3+ Vf4 18.S:f4 J:d4 19.Dd5+ 
Je6 20.Sd2 Sc6 21.Db3 Df6 22.Jg4 
Dd4) 15.d:e5 d:e5 16.Dh5?! 
(16.Sd5!? Vad8 17.Dc2 Df6 18.Vad1 
Jf4 19.S:f4 D:f4 20.Vfe1 Df6 21.Jf1 
Dg6 22.Ve3 Se6 23.S:c6 b:c6 
24.Vg3 Df6 25.b3 c5 =; 16.Df3 Se6 
17.Vfd1 S:b3 18.a:b3 De6 19.b4 
Ved8 20.De2 Db3 21.Jg4 f6 22.f3 
Kf7 =) 16. - Ja5 17.Sc2 (17.Sd5!? 
c6 18.D:g6 c:d5 19.Db6 Jc4 20.D:
b7 Vab8 21.D:d5 J:e3 22.f:e3 V:b2 

23.Vfb1 Se6 24.Dc6 Vc2 25.Vc1 
Ve2 26.Ve1 V:e1+ 27.V:e1 Vc8 
28.D:a6 Dh4 29.Jf3 D:e4 30.Dd6 V:
c3 31.D:e5 D:e5 32.J:e5 S:a2 =) 17. 
- Jc4 18.Sc1 Jf4 19.Df3 Vad8 20.S:
f4 e:f4 21.D:f4 Sc6 22.Jg4?! (Radšej 
mohol Bobby skúsiť iný variant: 
22.Vad1 J:b2 23.Vd4 V:d4 24.c:
d4 S:e4 25.Ve1 S:c2 26.V:e7 V:e7 
27.Dc1 Sd3 28.Jg4 Jc4 29.Dc3 Se2 
30.Je3 J:e3 31.f:e3 Sb5) 22. - h5 
23.Je3 J:b2 24.Jf5 Df6 25.D:c7 D:
c3 26.Vac1 (26.Je7? V:e7 27.D:
d8+ Ve8 28.Dg5 D:c2) 26. - Df6 
27.Vfe1 Jd3 28.S:d3 V:d3 29.Df4 
g6 30.Vc5 [30.Dh6 Ve6 31.Jg3 h4 
32.Jf1 V:e4 33.V:e4 S:e4 34.Je3 De7 
35.Df4 Sc6 36.Jg4 Vd6 37.Je5 Ve6 
38.J:c6 V:c6 39.Vd1 Ve6 (40.Dd2 
Ve2 -/+) 40.Dd4 b5 41.Kf1 Ve2 
42.a3 Kh7 =/+] 30. - Ve6 (30. - g:f5 
31.V:f5 Dc3 32.Dg5+ Kf8 33.Dh6+ 
Ke7 34.Ve2 Vh8 35.Dg5+ Kf8 -/+) 
31.Db8+ Vd8 32.Df4 (32.Dg3 V:e4 
33.Je3 h4 34.Dc7 Vd2 35.Vf1 V:a2 
36.Jg4 De7 37.Db8+ Kh7 38.Ve5 V:
e5 39.J:e5 Vc2 40.J:c6 V:c6 - +) 32. 
- g:f5 33.V:f5 Dg7 34.V:h5 Vde8 
35.f3 Ve5 36.Vh4 Vg5 37.Vg4 V:g4 
38.h:g4 Dd4+ 39.Ve3 De5 40.Df5 
D:f5 41.g:f5 Vd8 42.Kf2 Sb5 43.Ke1 
Kg7 44.e5 Vd4 45.g4 Kh6 46.e6 
f6 47.Kf2 (47.Vc3 Vc4 48.Ve3 Kg7 
49.Kd2 Kf8 50.Ve4 Vc5 51.Ve3 Ke7 
52.a3 a5 -/+) 47. - Vd2+ 48.Kg3 
Kg7 49.Vc3 Sc6 50.a3 Ve2 51.Kf4 a5 
52.Vd3 (52.g5 f:g5+ 53.K:g5 Vg2+ 
54.Kf4 Kf6 55.Ve3 a4 56.Ve1 Vb2 
57.Vh1 Vb3 58.Vh6+ Ke7 59.Vh7+ 
Kd6 60.Kg5 V:f3 61.Kf6 V:a3 62.Vh8 
Vf3 63.Vd8+ Kc7 64.e7 Sd7 65.e8D 
V:f5+ 66.Kg6 S:e8+ 67.V:e8 Va5 -+) 
52. - a4 53.Vd8 Vf2 54.Vd3 (54.g5 
V:f3+ 55.Kg4 f:g5 56.K:g5 Vg3+ 
57.Kf4 V:a3 58.Kg5 Vg3+ 59.Kf4 
Vg2 60.Vc8 Kf6 61.Vf8+ Ke7 - +) 54. 
- b5 55.Vc3 V:f3+ 56.V:f3 S:f3 (57.K:
f3 b4 58.a:b4 a3 59.b5 a2 60.b6 
a1D) 0-1
Riešenie skladby č. 37 (Kročian): 
Zdanlivé hry 1. - Kf4,Df4 2.Vd4,Db1 
mat; zvodnosť 1.Dc5? hr. 2.De3 
mat, 1. - Kf4,Df4 2.Vh4 Dd5 mat (1. 
- Jd4 2.De5 mat), 1. - Vd4!; riešenie 
1.Dc3! hr. 2.De3 mat, 1. - Kf4,Df4 
2.D:f3,Dd3 mat. Trojfázová zámena 
dvoch matov. 
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BUDOVA NA MÚZEJNOM NÁM. 3
tel.033/5512913, 033/5512 911, zsmu-
zeum@zupa-tt.sk, www.zsmuzeum.sk 
OTVÁRACIE HODINY:
Ut – pia 8.30 – 17.00 h
Víkend 11.00 – 17.00 h
V pondelok zatvorené

Expozície ....................................
Príroda Malých Karpát, Sakrálne 
pamiatky, Ľudová hrnčina, Kampa-
nologická expozícia, Archeologická 
expozícia, História Trnavy, Gotická 
Trnava, Krása zašlých čias, Orató-
rium, Štefan Cyril Parrák – pocta 
kráľovi zberateľov, Osobnosti 
športu TTSK, Klarisky v Trnave, 
Ľudový textil trnavského regiónu, 
História a súčasnosť dobrovoľného 
hasičstva v TTSK a nová expozí-
cia Dotkni sa hliny – z dejín tehly 
a tehliarstva trnavského regiónu

Výstavy.......................................
  AUGUST´68
Dokumentárna výstava k 50. výro-
čiu udalostí 
Vernisáž 21. 8. 2018 o 15.00 h
do 31. 12. 2018
  MICHALEC, MOTULKO, FILÍ-
PEK – FOTOGRAFI TRNAVY
Pri príležitosti 780. výročia udele-
nia výsad slobodného kráľovského 
mesta Trnave
Vernisáž 21. 8. 2018 o 15.00 h
do 31. 12. 2018
  TRNAVSKÁ POSÁDKA V SNP
Výstava pri pamätníku obetiam 
SNP na Univerzitnom námestí v Tr-
nave
Exteriérová výstava 28. augusta 
2018
Nasledujúce dni v Západosloven-
skom múzeu
  SALÓN ZVUZS 2018 – OSCI-
LÁCIA
Bienále tvorby členov Združenia 
výtvarných umelcov západného 
Slovenska
do 13. 8. 2018
  SLOVANIA A AVARI NA SE-
VER OD DUNAJA
Výstava prevzatá z Podunajského 
múzea v Komárne dokumentuje 

spolužitie Avarov a Slovanov na 
území Slovenska
do 4. 11. 2018
  KALOKAGATIA 2018
Výstava ocenených prác detí z vý-
tvarnej súťaže Kalokagatia
do 13. 8. 2018
  MINERÁLY SVETA
geologická výstava doplnená foto-
grafiami
do konca februára 2019

ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
SNP – Trnavská posádka

PODUJATIA ...............................
SPOLUPRÁCA S NÁVŠTEVNÍKMI
CYKLUS PREDNÁŠOK NA OB-
JEDNANIE
August´68 – komentovaný sprie-
vod výstavou
  KVÍZ O MÚZEU – vedomostný 
kvíz pre žiakov II. stupňa ZŠ, sprie-
vodné podujatie k návšteve expo-
zícií a výstav ZsM. Kvíz rozširuje 
informácie o činnosti múzea ako 
pamäťovej inštitúcie. V cene vstup-
ného do múzea – na požiadanie

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA 
TRNAVSKÉHO  
Ul. M. Schneidera Trnavského 5, 
Trnava
LETNÁ SEZÓNA 1. 3. – 31. 10.
OTVÁRACIE HODINY:
V pondelok zatvorené
Ut – pia: 8.30 – 12.30 h na objed-
nanie
13.00 – 14.30 h – prítomný lektor
Víkend – 11.00 – 17.00 h pre vo-
pred objednané skupiny nad 10 
návštevníkov. Návštevy prosíme 
ohlasovať v pondelok – štvrtok 
u lektorov v hlavnej budove na tel. 
č. 033/ 5512 913

EXPOZÍCIE:
Pamätná izba Mikuláša Schneidera 
Trnavského, Dvorana slávy dobra, 
S láskou za pravdu, Expozícia 
z cirkevných dejín Trnavy

Výstavy.......................................
  KAROL ELBERT – SKROMNÝ 
LYRIK SWINGU
Dokumentárna výstava o živote 
a diele hudobného skladateľa

V spolupráci s Hudobným mú-
zeom SNM
do 10. januára 2019

POZNÁTE HUDOBNÉ NÁSTROJE?
výstava zo zbierok ZsM
do 31. 12. 2018

PODUJATIA ...............................
PROGRAM SPOLUPRÁCE SO ŠKO-
LOU
Mikuláš Schneider Trnavský – ve-
domostný kvíz pre žiakov II. stupňa 
ZŠ, sprievodný program k expo-
zícii o živote a diele hudobného 
skladateľa Mikuláša Schneidera 
Trnavského po absolvovaní sprie-
vodného slova v expozícii

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
Námestie sv. Mikuláša 10, tel. č. 
033/5514421
LETNÁ SEZÓNA 1. 3. – 31. 10.
OTVÁRACIE HODINY:
V pondelok zatvorené
Ut – pia: 8.30 – 12.30 h – prítom-
ný lektor
13.00 – 14.30 h na objednanie
Víkend: 11.00 – 17.00 h pre vo-
pred objednané skupiny nad 10 
návštevníkov. Návštevy prosíme 
ohlasovať v pondelok – štvrtok 
u lektorov v  hlavnej budove na tel. 
č. 033/ 5512 913

EXPOZÍCIA
WILLIAM SCHIFFER 
život a dielo sochára a medailéra

Výstavy.......................................
ZACHRÁNENÉ POKLADY
zreštaurované historické tlače 
z fondov ZsM 
do 25. 3. 2019

SLOVÁCI, PÍŠTE 
PO SLOVENSKY!
Výstava k 250. výročiu narodenia 
A. Bernoláka
do 31. 12. 2018

PODUJATIA ...............................
PROGRAM SPOLUPRÁCE 
SO ŠKOLOU
KNIŽNÉ INICIÁLY – tvorivé diel-
ne pre 1. stupeň ZŠ – kreslenie 
farebných iniciál podľa vzoru

Západoslovenské múzeum

pozvánky
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Program pre 2. stupeň ZŠ: čítanie 
z knihy 
Antoine de Saint-Exupéry: Malý 
princ
Richard Bach: Čajka Jonathan Li-
vingston

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

AKTUÁLNE VÝSTAVY:

  13. septembra o 18.00 h 
v Kopplovej vile
TRIENÁLE PLAGÁTU 
TRNAVA 2018
Otvorenie desiateho ročníka 
medzinárodnej súťažnej prehliadky 
plagátovej tvorby

Kopplova vila

  TPT 2018 
– MEDZINÁRODNÁ POROTA 
Výstava plagátovej tvorby 
zahraničných členov 
medzinárodnej poroty TPT 2015. 
Vystavujú: Alain Le Quernec (FRA), 
Eduardo Barrera Arambarri (MEX), 
Justyna Czerniakowska (POL), 
Johanna Biľak (SVK/NLD) 
Kurátor: Róbert Paršo
do 25. 11. 2018

  MASTER´S EYE AWARD 2018 
– LECH MAJEWSKI 
Prierez tvorbou renomovaného 
poľského grafického dizajnéra, 
laureáta ocenenia Master´s Eye 
Award za rok 2018
Kurátorka: Justyna Czerniakowska 
(POL)
do 25. 11. 2018

Synagóga – Centrum súčasného 
umenia 

  TRIENÁLE PLAGÁTU 
TRNAVA 2018
Výstava finalistov desiateho 
ročníka medzinárodnej súťažnej 
prehliadky plagátovej tvorby
Kurátor: Róbert Paršo
do 25. 11. 2018

  YOSSI LEMEL – POROTCA 
TPT 2018 
Výstava plagátovej tvorby 
izraelského grafického dizajnéra
Kurátor: Filip Krutek
do 25. 11. 2018

Sprievodné podujatia..............

Záhrada Kopplovej vily:
  SHUT UP! VOICE OF DE-
MOCRACY IN DANGER
Medzinárodná výstava plagátovej 
tvorby, ktorej ideový rámec 
vzišiel z výzvy a následnej 
reakcie grafických dizajnérov 
na vraždu novinára J. Kuciaka a 
jeho snúbenice M. Kušnírovej, 
ktorá spôsobila obrovskú vlnu 
demonštrácií na Slovensku, ale aj 
ďalších zahraničných mestách.
Kurátor: Mykola Kovalenko
do 25. 11. 2018 

Západné krídlo radnice:
  VÝSTAVA VÝSLEDKOV ME-
DZINÁRODNÉHO WORKSHO-
PU zameraného na súčasné trendy 
v grafickom dizajne.
Lektori: Eduardo Barrera Arambarri 
(MEX), Peter Bankov (CZE), Götz 
Gramlich (DEU)
do 28.10.2018

Nádvorie, Štefánikova 4:
  OCEAN POSTERS – against 
plastic pollution
Výstavný multikultúrny projekt, 
ktorý artikuluje vizuálnym jazykom 
najmladšej generácie grafických 
dizajnérov problematiku nárastu 
plastového odpadu v oceánoch. 
Plagáty poukazujú na prevenciu 
narábania s plastovým odpadom 
či naznačujú jeho alternatívne 
využite. Do medzinárodnej 
spolupráce sa zapojilo tridsaťštyri 
univerzít / akadémií z piatich 
kontinentov
Kurátor: Prof. h. c. Helmut Langer, 
Germany
16. 10. 2018 – 25. 11. 2018 

Mestská veža, 
Trojičné námestie 1
  JAN RAJLICH ml. 
Výstava najnovšej plagátovej 
tvorby významného českého 

grafického dizajnéra pri príležitosti 
100. výročia ČSR 
Kurátor: Filip Krutek
do 25. 11. 2018 

Sprievodné podujatia 
v Bratislave:

Galéria MEDIUM, 
Hviezdoslavovo nám. 18
Undeground Images – School of 
Visual Arts New York
4. 10. 2018 – 28. 10. 2018 
School of Visual Arts v New 
Yorku zadala za posledných 
60 – 70 rokov dvakrát do roka 
svojim najvýznamnejším učiteľom 
– dizajnérom a umelcom, aby 
vytvorili plagáty na podporu 
podujatia v newyorskom metre, 
ktoré propaguje túto školu. Doteraz 
vytvorili viac ako 160 plagátov 
mnohí ikonickí dizajnéri. Výstava 
bude prehliadkou tejto série 
plagátov. Umelci: Milton Glaser, 
Stefan Sagmeister, Steven Heller, 
Gail Anderson, Marshall Arisman, 
Gene Case, Ivan Chermayeff, Paul 
Davis, Audrey Flack, Bob Gill, 
Robert Giusti, Phil Hays, Viktor 
Koen, Stephen Kroninger, Marvin 
Mattelson, James McMullan, 
Jerry Moriarty, Tony Palladino, 
David Sandlin, Paula Scher, Eve 
Sonneman, Gilbert Stone, George 
Tscherny, Sal De Vito, James 
Victore, Robert Weaver, Louise Fili, 
Yuko Shimizu, Edel Rodriguez

  SATELIT, výstavno-informač-
ný bod Slovenského centra di-
zajnu, Dobrovičova 3
ĽUBOMÍR KRÁTKY
6. 9. 2018 – 3. 10. 2018
Výstava grafického dizajnéra a 
kaligrafa Ľubomíra Krátkeho bude 
širokým prierezom jeho knižnej, 
typografickej, kaligrafickej a aj 
plagátovej tvorby

Galéria Poľského inštitútu, 
Nám. SNP 27
POĽSKÉ LEGENDY 
na TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA 
17. 9. 2018 – 3. 10. 2018 
Expozícia 50 plagátov z archívu 
doterajších ročníkov TPT 
Kurátor výstavy: Dušan Junek

pozvánky
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Knižnica J. Fándlyho

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

  PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 
– 26. ročník
Téma: Kultúrne dedičstvo 
nielen mať, ale i do budúcnosti 
zachovať...

  1. augusta o 10.00 h 
v záhrade knižnice 
Ak máš históriu rád, spoznaj 
s nami zámok, hrad
hosť: redaktor a spisovateľ Daniel 
Kollár
  8. augusta celodenný výlet: 
Nitra, ba i Oponice – vzácnych 
kníh tam na tisíce
Uzávierka prihlášok bola 31. júla 
  15. augusta o 10.00 h 
v záhrade knižnice 
Každému je jasné, chránime, 
čo nám je vzácne! 
hosť: záchranár Peter Martinák
  22. augusta o 10.00 h 
v záhrade knižnice 
Prázdninový superklub k záveru 
sa chýli, verných odmeníme v tej 
slávnostnej chvíli 
hostia: Ján Čápka, Beáta 
Kuracinová-Vargová, Oksana 
Lukomska, Svetlana Majchráková, 
Oľga Kohútiková, Gabriela 
Spustová 
  6. septembra o 17.00 h 
v záhrade knižnice 
LITERATÚRA BEZ HRANÍC
100. výročie vzniku 1. ČSR 
a vzájomné, nielen literárne 
prepojenie oboch národov. Autori 
z Českej republiky predstavia svoju 
tvorbu
  13. septembra o 17.00 h 
v čitárni
PSYCHOSOMATIKA
Prednáška terapeutky Antonie 
Krzemieňovej
  17. septembra o 10.00 h 
v oddelení pre deti 
11.30 h v pobočke Tulipán, ZŠ, 
Ul. M. Gorkého 21

MARIOTOVI DEDIČI
Stretnutie detí so spisovateľkou 
Marjou Holecyovou 
  20. septembra o 10.00 h 
v čitárni
ALEXANDER DUBČEK – ROK 
DLHŠÍ AKO STOROČIE
Besedu so spisovateľom Ľubošom 
Juríkom moderuje Dado Nagy. 
Určené pre študentov SŠ
  26. septembra o 10.00 h 
v učebni
OBJAVUJME SPOLU STOPY 
DÁVNO MINULÉ
Stretnutie s pamiatkarkou Danielou 
Zacharovou. Podujatie v rámci 
projektu Aktivita ako dominantný 
spôsob starnutia pre seniorov aj 
širokú verejnosť
  26. septembra o 17.00 h 
v čitárni
STRETNUTIE S KATARÍNOU 
GILLEROVOU
  28. septembra o 10.00 h 
v oddelení pre deti 
11.30 h v pobočke Prednádražie, 
Mozartova 10 
MARÍNA A POVAĽAČI
Stretnutie detí so spisovateľkou 
Andreou Gregušovou. Podujatie 
sa koná v rámci cyklu Kniha a ešte 
trochu viac
  JEAN MICHEL JARRE 
A VANGELIS
Hudobno-slovné pásmo 
o priekopníkoch elektronickej hudby 
v hudobnom oddelení KJF na Ul. M. 
Schneidera Trnavského 5
Záujemcovia o kolektívnu návštevu 
si môžu dohodnúť termín osobne 
v hudobnom oddelení, telefonicky 
(033/55 11 590) alebo e-mailom 
hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk

  1. – 5. augusta v Parku Jan-
ka Kráľa a v športovom areáli 
Slávie
TRNAVA FRISBEE GAMES 2018 
Majstrovstvá sveta vo freestyle 
frisbee, Majstrovstvá Európy v do-
gfrisbee, Medzinárodný turnaj v ul-
timate frisbee a Turnaj v discgolfe
  17. – 19. augusta na Mest-
skom zimnom štadióne
MEMORIÁL KAROLA HOLOVI-

ČA – hokejový turnaj
  22. – 25. augusta v Mestskej 
športovej hale  
EURÓPSKY POHÁR a MAJ-
STROVSTVÁ SVETA KLUBOV 
V KINBALLE 
  29. augusta od 10.00 do 11.00 
h v Kamennom mlyne
BERNOHY DO KAMENÁČA 
– bežecké podujatie 

  2. septembra o 15.30 h 
pred mestskou vežou
KÚZLO POHYBLIVÝCH 
OBRÁZKOV
S Petrom Wagnerom sa vrátime do 
čias, keď bola návšteva kina vytú-
ženou a vzrušujúcou udalosťou. 
Dozvieme sa, kde boli slávne tr-
navské biografy a nahliadneme do 
zákulisia jedného z trnavských kín
  16. septembra o 15.30 h 
pred mestskou vežou 
HORÍ! BLÍŽNEMU NA POMOC, 
OCHRÁNIŤ ŽIVOTY 
A MAJETOK!
Dozvieme sa viac o veľkých požia-
roch, ktoré dramaticky menili tvár 
nášho mesta a o histórii požiarnej 
ochrany, s Ivanom Mičkom nav-
štívime priestory požiarneho útva-
ru a obzrieme si modernú hasičskú 
techniku
   23. septembra o 15.30 h 
pred mestskou vežou 
TRNAVA NA STRIEBORNOM 
PLÁTNE
Posledná bosorka, Ružové sny, 
Výlet do mladosti... Nielen v týchto 
filmových tituloch si zahralo ne-
odmysliteľnú úlohu naše mesto. 
Spolu s Emíliou Izakovičovou sa 
vyberieme do Trnavy na strie-
bornom plátne, znovu prežijeme 
chvíle jej filmovej slávy a možno 
objavíme aj miesta, ktoré sú dnes 
už minulosťou 
  30. septembra o 15.30 h 
pred mestskou vežou 
Most z minulosti do budúcnosti: 
NÁDVORIE 
O znovuzrodení vzácnych historic-
kých domov a vytvorení jedineč-
ného kultúrneho priestoru v centre 
mesta nám porozprávajú Dušan 
Vančo a Michal Trnka

pozvánky
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  1. 8. / 16.30 SMELÉ MAČIATKO
18.30 CHATA NA PREDAJ
20.30 HOTEL ARTEMIS
21.30 REDBAD (Mestský amfiteáter)
  2. 8. / 16.30 RODINKA ÚŽAS-
NÝCH 2 premiéra
18.30 WHITNEY premiéra
20.30 MISSION: IMPOSSIBLE – FAL-
LOUT premiéra
  3. 8. / 16.00 RODINKA ÚŽAS-
NÝCH 2
18.00 RODINKA ÚŽASNÝCH 2
20.00 MISSION. IMPOSSIBLE – FAL-
LOUT
  4. 8. / 15.30 RODINKA ÚŽAS-
NÝCH 2
17.30 RODINKA ÚŽASNÝCH 2
19.30 MISSION: IMPOSSIBLE – FAL-
LOUT
21.00 HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: 
STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA
(Mestský amfiteáter)
  5. 8. / 13.30 RODINKA ÚŽAS-
NÝCH 2 / 3D
15.30 RODINKA ÚŽASNÝCH 2
17.30 WHITNEY
19.30 MISSION: IMPOSSIBLE – FAL-
LOUT
21.00 HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: 
STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA
(Mestský amfiteáter)
  6. 8. / 16.30 RODINKA ÚŽAS-
NÝCH 2
18.30 WHITNEY
20.30 MISSION: IMPOSSIBLE – FAL-
LOUT
21.00 WHITNEY(Mestský amfiteáter)
  7. 8. / 16.00 RODINKA ÚŽAS-
NÝCH 2
18.00 MISSION: IMPOSSIBLE – FAL-
LOUT
20.30 WHITNEY
21.00 WHITNEY(Mestský amfiteáter)
  8. 8. / 16.30 RODINKA ÚŽAS-
NÝCH 2
18.30 RODINKA ÚŽASNÝCH 2
20.30 MISSION: IMPOSSIBLE – FAL-
LOUT 3D
21.00 MISSION: IMPOSSIBLE – FAL-
LOUT 
(Mestský amfiteáter)
  9. 8. / 16.30 TMAVÁ MYSEĽ pre-
miéra
18.30 POZORUHODNÁ CESTA FA-
KÍRA, KTORÝ UVIAZOL V SKRINI 

premiéra
20.30 MEG: HROZBA Z HLBÍN pre-
miéra
  10. 8. / 16.00 RODINKA ÚŽAS-
NÝCH 2
18.00 TMAVÁ MYSEĽ
20.00 MEG: HROZBA Z HLBÍN
21.00 MISSION: IMPOSSIBLE – FAL-
LOUT 
(Mestský amfiteáter)
  11. 8. / 15.30 RODINKA ÚŽAS-
NÝCH 2
17.30 POZORUHODNÁ CESTA FAKÍ-
RA, KTORÝ UVIAZOL V SKRINI
19.30 TMAVÁ MYSEĽ
21.30 MEG: HROZBA Z HLBÍN
  12. 8. / 13.30 RODINKA ÚŽAS-
NÝCH 2 / 3D
15.30 RODINKA ÚŽASNÝCH 2
17.30 TMAVÁ MYSEĽ
19.30 MEG: HROZBA Z HLBÍN 3D
21.00 RODINKA ÚŽASNÝCH 2 
(Mestský amfiteáter)
  13. 8. 16.30 TMAVÁ MYSEĽ
18.30 MEG: HROZBA Z HLBÍN
20.30 POZORUHODNÁ CESTA FAKÍ-
RA, KTORÝ UVIAZOL V  SKRINI
21.00 MEG: HROZBA Z HLBÍN 
(Mestský amfiteáter)
  14. 8. / 16.00 RODINKA ÚŽAS-
NÝCH 2
18.00 MEG: HROZBA Z HLBÍN
20.00 TMAVÁ MYSEĽ
  15. 8. / 16.30 MEG: HROZBA 
Z HLBÍN 3D
20.00 Cestovateľské kino / Nórsko
21.00 MEG: HROZBA Z HLBÍN 
(Mestský amfiteáter)
  16. 8. / 16.00 BLACKKKLANSMAN 
premiéra
18.30 DÔVERNÝ NEPRIATEĽ pre-
miéra
20.30 THE EQUALIZER 2 premiéra
21.00 BLACKKKLANSMAN (Mestský 
amfiteáter)
  17. 8. / 16.00 DÔVERNÝ NEPRIA-
TEĽ
18.00 THE EQUALIZER 2
20.10 DÔVERNÝ NEPRIATEĽ
  18. 8. / 15.30 SMELÉ MAČIATKO
17.15 BLACKKKLANSMAN
19.30 DÔVERNÝ NEPRIATEĽ
21.30 THE EQUALIZER 2
  19. 8. / 14.00 SMELÉ MAČIATKO
15.40 SMELÉ MAČIATKO
17.30 DÔVERNÝ NEPRIATEĽ
19.30 BLACKKKLANSMAN
  20. 8. / 16.30 DÔVERNÝ NEPRIA-

TEĽ
18.30 THE EQUALIZER 2
20.30 BLACKKKLANSMAN
21.00 THE EQUALIZER 2 (Mestský 
amfiteáter)
  21. 8. / 18.00 DÔVERNÝ NEPRIA-
TEĽ
20.00 THE EQUALIZER 2
21.00 BLACKKKLANSMAN (Mestský 
amfiteáter)
  22. 8. / 16.30 THE EQUALIZER 2
18.40 DÔVERNÝ NEPRIATEĽ
20.30 DÔVERNÝ NEPRIATEĽ
21.00 THE EQUALIZER 2 (Mestský 
amfiteáter)
  23. 8. / 16.30 ŠPIÓN, KTORÝ MA 
DOSTAL premiéra
18.30 SKOROSESTRY premiéra
20.30 SLENDER MAN premiéra
21.00 DÔVERNÝ NEPRIATEĽ (Mest-
ský amfiteáter)
  24. 8. / 16.00 SKOROSESTRY
18.00 ŠPIÓN, KTORÝ MA DOSTAL
20.00 SLENDER MAN
21.00 DÔVERNÝ NEPRIATEĽ (Mest-
ský amfiteáter)
  25. 8. / 15.30 SMELÉ MAČIATKO
17.30 ŠPIÓN, KTORÝ MA DOSTAL
19.30 SKOROSESTRY
21.00 DÔVERNÝ NEPRIATEĽ (Mest-
ský amfiteáter)
  26. 8. / 14.00 SMELÉ MAČIATKO
15.40 SMELÉ MAČIATKO
17.30 SKOROSESTRY
19.30 ŠPIÓN, KTORÝ MA DOSTAL
21.00 DÔVERNÝ NEPRIATEĽ (Mest-
ský amfiteáter)
  27. 8. / 16.30 DÔVERNÝ NEPRIATEĽ
18.30 SKOROSESTRY
20.30 SLENDER MAN
21.00 ŠPIÓN, KTORÝ MA DOSTAL 
(Mestský amfiteáter)
  28. 8. / 16.00 SKOROSESTRY
18.00 DÔVERNÝ NEPRIATEĽ
20.00 SLENDER MAN
21.00 ŠPIÓN, KTORÝ MA DOSTAL 
(Mestský amfiteáter)
  29. 8. / 16.30 DÔVERNÝ NEPRIATEĽ
18.30 DÔVERNÝ NEPRIATEĽ
20.30 ŠPIÓN, KTORÝ MA DOSTAL
21.00 SLENDER MAN (Mestský am-
fiteáter)
  30. 8. / 16.00 JAN PALACH premiéra
18.30 NÁČELNÍK premiéra
20.30 UPGRADE premiéra
  31. 8. 16.00 KUBKO HRDINA
18.00 NÁČELNÍK
20.00 UPGRADE

Kino Hviezda

pozvánky
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Kultúrne leto
 30. 7. – 3. 8. na Nádvorí 
a v mestskom amfiteátri 
TRNAVSKÝ JAZZYK
Jubilejný 15. ročník open-air 
jazzového festivalu špeciálne so 
vstupom zdarma na celý festival
 Koncerty na Nádvorí
1. 8. o 19.30 h FEHERO 
ROCHER 
2. 8. o 19.30 h ĽUDOVÉ 
MLADISTVÁ 
 Koncert 
v mestskom amfiteátri
3. 8. o 19.00 h
OSKAR RÓZSA PARTNERSHIP 
UNLIMITED
AVISHAI COHEN „1970” 

 3. 8. o 20.00 h na Nádvorí
Leto na Nádvorí: DJ LIXX 
DJ Lixx je trnavským hudobným 
evanjelistom, ktorý žáner 
drum&bass presadzuje už 
mnoho rokov aj v slovenskom 
éteri. Na Nádvorí bude hrať 
hudbu zo škatuľky soulful
 5. augusta o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
Trnavské organové dni
KEIKO INOUE / JP
G. Frescobaldi, J. S. Bach, G. 
Böhm, F. Mendelssohn, R. 
Schumann, Th. Dubois
 10. augusta o 20.00 h 
na Nádvorí
KATARÍNA MÁLIKOVÁ
Krehké a brilantné aranžmány pre 
sólo klavír, syntetizátory, looper 
a iné nástroje v sólo podaní 
Kataríny Málikovej prinesú nový, 
intímny, ale intenzívny zážitok 
z piesní oceňovaného albumu 
Pustvopolu
 11 augusta o 21.00 h 
na Nádvorí
Letné kino: PUTOVANIE 
TUČNIAKOV: VOLANIE OCEÁNU
Príbeh malého tučniaka, 
chystajúceho sa na svoju prvú 
cestu k moru, nás privádza do 
ľadového kráľovstva Antarktídy
 12. augusta o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
Trnavské organové dni

PRZEMYSLAW KAPITULA / PL
G. Muffat, L. van Beethoven, 
S. Scheidt, F. Moretti, F. 
Nowowiejski, V. Petrali, L. 
Boëllmann
 17. – 19. augusta v 
mestskom amfiteátri, na 
Hlavnej ulici, v západnom 
krídle radnice
TRNAVSKÁ BRÁNA
XVII. ročník medzinárodného 
folklórneho festivalu s 
množstvom zaujímavých 
sprievodných podujatí. Vystúpia 
folklórne súbory z Maďarska, 
Poľska, Česka, slovenské súbory 
Liptov, Živel, Vatra, Mladosť, 
Trnafčan a detské súbory
 18. augusta o 21.00 h 
na Nádvorí 
Letné kino: OKUPÁCIA 1968
Dokumentárny film v produkcii 
slovenského režiséra Petra 
Kerekesa prináša celkom 
nový pohľad na tragickú 
udalosť našich dejín – inváziu 
armád Varšavskej zmluvy do 
Československa v noci z 20. na 
21. augusta 1968
 19. augusta o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
Trnavské organové dni
ANDREJ HARINEK, organ / SK
LUCIA KROMMER, viola da 
gamba / Rakúsko
JOSE VAZQUEZ, viola da gamba 
/ USA
J. C. Kerll, J. M. Nicolai, A. 
Kühnel, M. S. von Seidl, M. 
Benedicta von Satori, J. Schenck, 
J. M. Leffloth
 21. augusta o 15.00 h 
v Západoslovenskom múzeu
AUGUST´68
Vernisáž dokumentárnej výstavy 
k 50. výročiu okupácie 
 21. augusta o 15.00 h 
v Západoslovenskom múzeu
MICHALEC, MOTULKO, FILÍPEK 
– FOTOGRAFI TRNAVY
Vernisáž pri príležitosti 
780. výročia udelenia výsad 
slobodného kráľovského mesta 
Trnave

 22. augusta o 17.00 h 
na Nádvorí
Trnavské remeslá na Nádvorí: 
PALIČKOVANIE
Príďte sa dozvedieť viac o dávnej 
technike paličkovania. Budete si 
môcť spolu so svojimi ratolesťami 
upliesť náramky, ktoré vám 
ostanú ako krásna spomienka na 
spoločne prežitý deň
 23. augusta o 17.00 h na 
Nádvorí
Trnavské remeslá na Nádvorí: 
REZBÁRSTVO
Inšpiruje vás textúra a vôňa 
dreva? Príďte si vyskúšať základy 
rezbárstva
 24. augusta o 17.00 h 
na Nádvorí
Trnavské remeslá na Nádvorí: 
PLSTENIE VLNY
Stredom pozornosti bude vlna. 
Vedeli ste, že sa z nej dajú 
vyrobiť krásne šperky? Príďte si to 
vyskúšať
 24. augusta o 20.00 h 
na Nádvorí
SOUNDS LIKE THIS
 + QUEER JANE
Neodolateľný piatkový koncert 
dvoch kapiel
 25. augusta o 17.00 h 
na Nádvorí
Trnavské remeslá na Nádvorí: 
TKANIE NA KROSNÁCH
Príďte si vyskúšať ďalšie tradičné 
remeslo a utkajte vlastnoručne 
darček na pamiatku
 25. augusta o 21.00 h 
na Nádvorí
Letné kino: 
AJ DVAJA SÚ RODINA
Komédia s Omarom Sy v hlavnej 
úlohe chytí za srdce mnoho 
divákov, rovnako ako jeho 
Nedotknuteľní, kde zažiaril v 
úlohe netradičného ošetrovateľa 
imobilného milionára 
 26. augusta o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
Trnavské organové dni
GIAMPAOLO DI ROSA / IT
G. Gabrieli, A. Scarlati, J. S. Bach, 
G di Rosa

pozvánky
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 30. augusta o 19.00 h 
v mestskom amfiteátri
MALÝ VEĽKÝ MUŽ
alebo ako Radošinské naivné 
divadlo a Sľuk vrátili do života 
pamätníka Štefánika
 31. augusta od 16.00 do 
22.00 h na nádvorí radnice
PREŠOVAČKA NA RADNICI
Otvorenie vinárskej sezóny v 
duchu stredovekých tradícií, 
vstup zdarma
 31. augusta o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
Trnavské organové dni
GERAUD GUILLEMOT, organ / FR
SOLVEIG ROUSSE, trombón / FR
G. Cavazonni, M. Godard, J. S. 
Bach, S. Scheidt, J. Pachelbel, 
G. Frescobaldi
 1. septembra o 21.00 h 
na Nádvorí 
Letné kino: FRAJER LUKE
Kto sa pamätá na neodolateľný 
úsmev Paula Newmana, iste si 
tento kultový film nenechá ujsť. 
Príbeh nezdolateľnej vôle prežiť 
v neľudských podmienkach nám 
má aj dnes čo povedať

 2. – 29. septembra
DNI EURÓPSKEHO 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 
2018 V TRNAVE
(kompletný program nájdete na 
inom mieste)

 5. septembra o 17.00 h v 
mestskom amfiteátri
Divadlo Aréna: POPOLUŠKA
Rozprávka s pesničkami pre deti 
od 5 rokov

6. – 9. septembra 
TRADIČNÝ 
TRNAVSKÝ JARMOK

 6. septembra o 15.00 h 
OTVORENIE JARMOKU
Dobový sprievod zo Sadu Antona 
Bernoláka cez Trojičné námestie 
na Hlavnú ulicu pred radnicu

 7. septembra 
na Trojičnom námestí
16.30 h Základná umelecká škola
18.00 h Alegria
19.00 h Vrbovskí víťazi
20.30 h Kmeťoband
22.00 h Celeste Buckingham
23.30 h DJ
 8. septembra 
na Trojičnom námestí
15.00 h Styleunits
16.30 h Landfil
18.00 h Hudba z Marsu
19.30 h Horkýže Slíže
21.00 h Bystrík Banda
22.30 h Bukasový masív
 9. septembra 
na Trojičnom námestí
14.00 h Miloš Biháry & Jazz Funk 
Brothers
15.30 h Cimbalová hudba
17.00 h Borovienka
18.30 h Neznámi
20.00 h Banda
KOLOTOČE
Dolnopotočná, Dolné Bašty
6. 9. od 8.00 do 22.00 h
7. a 8. 9. od 8.00 do 24.00 h
9. 9. od 8.00 do 20.00 h
ĽUDOVO-UMELECKÉ 
REMESLÁ
Hlavná ulica, Trojičné námestie, 
Radlinského ulica
6. 9. od 8.00 do 20.00 h
7. a 8. 9. od 8.00 do 21.00 h
9. 9. od 8.00 do 20.00 h
MESTSKÁ VEŽA
bude otvorená v špeciálnych 
otváracích hodinách aj so 
zľavneným vstupným
6. 9. od 10.00 do 21.00 h
7. a 8. 9. od 10.00 do 23.00 h
9. 9. od 10.00 do 18.00 h
Vstupné: Dospelý 2 €, študent / 
senior / ZŤP 1 €, dieťa od 6 do 
15 rokov 0,50 €, deti do 6 rokov 
zdarma

 7. a 8. septembra v Sade 
Antona Bernoláka 
STREDOVEK POD HRADBAMI

 7. 9. od 9.00 do 22.00 h 
Šermiarske, tanečné, strelecké, 
žonglérske predstavenia a 
interaktívne dobové tábory
20.30 h – GALAPROGRAM

 8. 9. od 9.00 do 20.00 h 
Šermiarske, tanečné, strelecké, 
žonglérske predstavenia a 
interaktívne dobové tábory

 7. septembra od 17.30 h v 
mestskom amfiteátri
TRNAVČANIA TRNAVE
18.00 h 20.00 h Mária Čírová
21.00 h Dominika Mirgová
22.00 h SIMA
23.00 h Strapo + Spino

 8. septembra o 20.00 h v 
mestskom amfiteátri
ROZLÚČKA S LETOM
Sima Martausová
Jana Kirschner
Vstupné: 8 €, predaj v sieti 
Ticketportal alebo pred 
koncertom

 13. septembra o 18.00 h 
v Galérii Jána Koniarka
TRIENÁLE 
PLAGÁTU TRNAVA 2018
Otvorenie desiateho ročníka 
medzinárodnej súťažnej 
prehliadky plagátovej tvorby

 13.– 16. septembra 
TRNAVSKÉ DNI
Láska – Pokoj – Porozumenie 
Tradičné stretnutie významných 
trnavských rodákov a osobností 
spojených s Trnavou
(kompletný program nájdete na 
inom mieste)

 14. septembra o 20.00 
v Malom Berlíne
KONCERT ČESKÉHO 
KLAVIRISTU TOMÁŠA 
HRUBIŠA
Vstupné 5 €
 29. septembra o 20.00 
v Malom Berlíne 
KONCERT ONDREJA ZAJACA 
A SKY TO SPEAK
Vstupné 5 €
 21. septembra o 20.00 
v Malom Berlíne
Túlavé divadlo: KOBODOZOLO
Kabaret Jakuba Nvotu a Kamila 
Žišku. Vstupné 7 € v predpredaji, 
9 € na mieste

pozvánky
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LETO NA KORZE 
 4. 8. 18.00 / Ado Juráček / folk pop
 5. 8. 18.00 / Teátro Neline: 
Rytier Bajaja / divadlo pre deti
 6. 8. 18.00 / Family Friend / 
indie rock
 7. 8. 18.00 / Lívia Doležalová 
Band / folk pop
 8. 8. 18.00 / Divadlo na 
predmestí: Zabudnutý čert / 
divadlo pre deti
 9. 8. 18.00 / Mucha Quartet / 
sláčikové kvarteto
 10. 8. 18.00 / Divadlo na 
predmestí: Danka a Janka 
 11. 8. 18.00 / Beňa a Radványi 
 12. 8. 18.00 / Agapé: Dúhový 
autobus / divadlo pre deti
 13. 8. 18.00 / White Melon / 
electro swing
 14. 8. 18.00 / Markus 
Schlesinger (A) / fingerstyle 
gitarista
 15. 8. 18.00 / Divadlo Dvor 
zázrakov: O múdrej princeznej / 
divadlo pre deti
 16. 8. 18.00 / Trnafská 
cimbalofka / cimbalová hudba
 17. 8. 16.00 / Trnavská brána 
 18. 8. 15.00 / Trnavská brána 
 19. 8. 18.00 / Agapé: 
Kapitán Kotvička
 20. 8. 18.00 / Koburgovo / 
rom pop
 21. 8. 18.00 / Graeme Mark & 
The Natives / folk rock
 22. 8. 18.00 / Divadlo na 
hojdačke: Posledný dinosaurus / 
 23. 8. 18.00 / Stolen Street / 
indie rock
 24. 8. 18.00 / Divadlo Piki: 
Elá hop / divadlo pre deti
 25. 8. 18.00 / Vrbovskí víťazi 
/ priemyselný folklór
 26. 8. 18.00 / Divadlo zo 
šuflíka: Janko a Marienka / 
 27. 8. 18.00 / Kristína 
Prablesková a Milusion guitar 
 28. 8. 18.00 / Poetkine slzy / 
folk šansón
 29. 8. 18.00 / Divadlo Dvor 
zázrakov: Tri Groše  30. 8. 
18.00 / Willie Jones Band (USA 
SR) / country
 31. 8. 18.00 / Talostan / 
kúzelník


14. september – piatok

  10.00 h na radnici 
SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE HOSTÍ

  11.00 h v Arcibiskupskom 
gymnáziu na Ulici Jána Hollého
PREHLIADKA OBNOVENEJ 
BUDOVY GYMNÁZIA

  16.30 h v Zrkadlovej sieni 
Divadla Jána Palárika
VÝROČNÁ SCHÔDZA KLUBU 
PRIATEĽOV TRNAVY 

  17.00 h v Zrkadlovej sieni 
Divadla Jána Palárika
PANTEÓN MALÉHO RÍMA 
Rozhovor s Mons. Imrichom 
Tóthom (Francúzsko), autorom 
knihy Živého ma nedostanete 
(spomienky pátra Františka Revesa)
Hudobná hostka: Jana Andevska
Moderujú: Peter Horváth 
a Pavol Tomašovič
Vstup voľný

  18.30 h NÁDVORIE,PRIESTOR 
SÚČASNEJ KULTÚRY
Prehliadka novovzniknutého 
kultúrneho centra v historickom 
centre Trnavy

15. september – sobota

  9.00 h PO DVESTO ROKOCH 
PRI DOLNEJ BRÁNE
Dolná brána mestského opevnenia, 
ktorá bola pred dvomi storočiami 
zbúraná, sa v náznakovej 
rekonštrukcii opäť stáva súčasťou 
mesta. Stretnutie spojené s 
odborným výkladom Ing. arch. 
Milana Horáka, poradcu primátora 
pre správu Mestskej pamiatkovej 
rezervácie Trnava

  18.00 h v Divadle Jána 
Palárika
GALAPROGRAM
Kabaretný program známych 
slovenských a trnavských umelcov 
spojený s rozhovormi s hosťami 
Trnavských dní
Účinkuje swingový orchester FATS 
JAZZ BAND
Réžia a scenár: 
Peter Cagala a Kamil Žiška

Sprievodné podujatia

  13. septembra o 19.00 h 
(miesto bude upresnené)
SLÁVNOSTNÝ KONCERT 
pri príležitosti 780. výročia 
udelenia výsad slobodného 
kráľovského mesta Trnave, 180. 
výročia založenia Rímskokatolíckeh
ocirkevného hudobného spolku sv. 
Mikuláša, 185. výročia založenia 
hudobného spolku v Trnave 
a 60. výročia úmrtia Mikuláša 
Schneidera Trnavského
Účinkujú: Divadelnýsúborpri ZUŠ 
Mikuláša Schneidera Trnavského,
Rímsko-katolícky cirkevný 
hudobný spolok sv. Mikuláša v 
Trnave

Vstup je voľný

  15. septembra o 23.00 h 
NOC VO VÄZENÍ NA RADNICI
Nočná prehliadka stredovekého 
sídla trnavskej samosprávy 
s väzením v západnom krídle 
radnice

  16. septembra o 9.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
Mikuláš Schneider Trnavský: 
SLOVENSKÁ OMŠA 
Účinkuje Rímsko-katolícky 
cirkevný hudobný spolok sv. 
Mikuláša v Trnave

TRNAVSKÉ DNI
Láska – Pokoj – Porozumenie 
Tradičné stretnutie významných trnavských rodákov a osobností 
spojených s Trnavou

13. – 16. septembra 2018 

pozvánky
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POTULKY MALÝM 
RÍMOM

  2. septembra o 15.30 h 
pred mestskou vežou
KÚZLO POHYBLIVÝCH 
OBRÁZKOV
Sprevádza Peter Wagner 
  16. septembra o 15.30 h 
pred mestskou vežou 
HORÍ! Blížnemu na pomoc, 
ochrániť životy a majetok!
Sprevádza Ivan Mička 
  23. septembra o 15.30 h 
pred mestskou vežou
TRNAVA NA STRIEBORNOM 
PLÁTNE
Sprevádza Emília Izakovičová
  30. septembra o 15.30 h 
pred mestskou vežou 
Most z minulosti do budúcnosti: 
NÁDVORIE
Sprevádzajú Dušan Vančo, Michal 
Trnka

TRNAVA – 
PRECHÁDZKA V ČASE
  12. septembra o 17.00 h 
v Zrkadlovej sieni 
Divadla J. Palárika
Uvedenie novej knihy Simony 
Jurčovej
Hudba: Pavol Opatovský, Laco Pagáč

NOC VO VÄZENÍ 
NA RADNICI
Nočné prehliadky stredovekého 
západného krídla radnice
14. a 15. septembra o 21.00 h
Sprevádza Ferdinand Mak

ČO SME NEVEDELI 
O ESTERHÁZYOVCOCH
13. septembra o 17.00 h 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
Uvedenie novej publikácie Mladšia 
fraknovská línia Esterházyovcov 
Hudba: Trnavské sláčikové trio

O TRNAVE VO VEŽI
10. – 24. septembra o 17.00 h 
v mestskej veži
Cyklus prednášok odkrýva laickej 
verejnosti menej známe, ale 
pozoruhodné udalosti a témy 
z histórie Trnavy 

  11. 9. Ako si Trnava 
pripomenula 700. výročie 
získania výsad slobodného 
kráľovského mesta
Mgr. Veronika Pauková

  12. 9. Čo sa stalo v Trnave 
pred 200 rokmi alebo ako 
sa Trnavčania postavili proti 
zbúraniu Hornej a Dolnej brány
Mgr. Katarína Červeňová, PhD. 

  17. 9. Športové a telocvičné 
spolky medzi vojnami
Mgr. Veronika Pauková

  19. 9. Trnava, stredoveké 
tehlové mesto, jediné na území 
Slovenska
Ing. arch. Jaroslava Žuffová 

  20. 9. Trnavské fotoateliéry
Simona Jurčová

  21. 9. Počiatky talianskej 
komunity v Trnave
PhDr. Radoslav Ragač, PhD.

  24. 9. Zaniknutý industriál 
Trnavy
Mgr. Miroslav Beňák

  27. 9. Slávnostné príchody 
ostrihomských arcibiskupov 
do Trnavy v 18. storočí
PhDr. Radoslav Ragač, PhD.

TRNAVA 1238 – 2018: 
...ÚSPEŠNÝ EURÓPSKY PRÍBEH
25. 9. o 13.00 h, 26. 9. o 9.00 h 
v aule Pazmáneum na Trnavskej 
univerzite

Interdisciplinárna vedecká 
konferencia s medzinárodnou 
účasťou

  HISTORICKÝ VOZEŇ ŽSR
29. 9. od 10.00 do 18.00 h 
30. 9. od 10.00 do 14.00 h 
na železničnej stanici 
Mobilná expozícia vlakovej 
pošty a modelovej železnice, 
prezentácia historického poštového 
vozňa s modelovým koľajiskom, 
historickou poštovou úradovňou, 
výstava zväčšených kópií 
železničiarskych kroník z Trnavy 
a okolia

TRNAVA OČAMI 
ARCHITEKTA
Prehliadky mesta na bicykli 
s odborným výkladom, stretnutia 
sú pred mestskou vežou

  15. 9. o 16.00 h AKO MELIE 
MODERNA – po stopách nových 
mlynov Trnava západ

  22. 9. o 16.00 h 
ARCHITEKTONICKÉ ESÁ 
TRNAVY – diela významných 
architektov 

PREHLIADKY 
HISTORICKÉHO CENTRA
V rámci Dňa cestovného ruchu 
s finančnou podporou MDVSR

  29. 9. o 13.00 a 15.00 h 
pred mestskou vežou
PRIVILÉGIÁ A ICH VPLYV NA 
HISTÓRIU MESTA – prehliadka 
pri príležitosti 780. výročia 
udelenia kráľovských privilégií 
Trnave
  29. 9. o 13.00 h a 15.00 h 
pred mestskou vežou 
VEREJNÁ SPRÁVA 
A SÚDNICTVO V TRNAVE 
– o verejnej správe, richtároch, 
súdnictve a trestoch

DNI EURÓPSKEHO 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2018

pozvánky



TRNAVSKÁ BRÁNA
PIATOK 17. AUGUST......
  10.00 h na Hlavnej ulici
NA JARMEKU V PÁTEK
predvádzanie a predaj 
ľudovoumeleckých výrobkov
 10.00 h na Trojičnom námestí
HISTORICKÉ VOZIDLÁ – 
prehliadka
 15.30 h na Hlavnej ulici
ČAČKANIE KORZA – deti 
z detských folklórnych súborov 
Drienka a Trnavček skrášľujú 
mesto
 16.30 h na Hlavnej ulici
FOLKLÓR NA KORZE
16.30 h Světlovan (CZ)
17.00 h Zespół Pieśni i Tańca 
Dobczyce (PL)
17.30 h Újbudai Babszem 
Táncegyüttes (HU)
18.00 h Karpatská muzika (SK)
 19.00 h v mestskom amfiteátri 
OTVÁRAJTE SA, 
TRNAFSKÉ BRÁNY
Slávnostné otvorenie festivalu  
Účinkujú: trnavské folklórne 
súbory a zástupcovia zahraničných 
folklórnych súborov
Pripravila Ivona Táčovská
19.20 h KOLKO DOMOV, 
TOLKO OBYČAJOV
Program domácich folklórnych 
súborov z Trnavy
Účinkujú: Trnavček, Drienka, 
Trnafčan, Veterán
Pripravila Ivona Táčovská
20.30 h PRIŠLI SME K VÁM 
OD SUSEDOV
Program zahraničných folklórnych 
súborov
Účinkujú: Světlovan (CZ), Zespół 
Pieśni i Tańca Dobczyce (PL), 
Újbudai Babszem Táncegyüttes 
(HU)
Pripravila Stanislava Borisová
22.00 h OBRÁZKY Z LIPTOVA
Reprezentačný program 
folklórneho súboru Liptov 
z Ružomberka
Pripravil Igor Litva

SOBOTA 18. AUGUST....
  10.00 h na Hlavnej ulici 
NA JARMEKU V SOBOTU
predvádzanie a predaj 
ľudovoumeleckých výrobkov
 10.00 h pred radnicou
CEZ TRNAVU IDEME
Krojovaný sprievod mestom: 
Halenárska ulica, amfiteáter, Dolné 
bašty okolo City Arény, Hlavná 
ulica pred radnicou
  12.00 h na radnici
VITAJTE, VZÁCNI HOSTÉ
Prijatie zástupcov folklórnych 
súborov u primátora 
 15.00 h na Hlavnej ulici
KINDRŠÚLA
Dvor pre malé a veľké deti plný 
slamy, hier a tvorivých dielní
Pripravil Trnavský ľudový cech
15.00 h PREDVÁDZAČKA 
NA TRNAFSKEM KORZE
Jedinečné predvádzanie farebného 
remesla, výšivkári a čipkári
Predvádzajú: Výšivkársky spolek 
a ich priatelia z blízka i ďaleka
15.00 h KDO PRINDE, TEN 
BUDE ALEBO NENI TAK VELA, 
ABY STAČILO
Voľný program folklórnych súborov, 
skupín a ľudových hudieb
Účinkujú: Keveranka 
z Bohdanoviec, Jatelinka 
z Abrahámu, Zespół Pieśni i Tańca 
Dobczyce (PL), Dudváh z Križovian, 
Světlovan (CZ), Modrančanka, 
Opojčanka, Újbudai Babszem 
Táncegyüttes (HU), Verešvaran 
z Červeníka, ľudové hudby Brezina 
a Brezinka z Bolerázu
16.30 h FOLKLÓRNA ŠKOLIČKA 
SPEVU A TANCA Z OKOLIA 
TRNAVY
Vyučuje Brezinka z Boleráza
17.30 h FOLKLÓRNA ŠKOLA 
TANCOV 
Do vysoka z Poník a čardáš 
z Tekova
Vyučuje Martin Urban, pripravila: 
Ivona Táčovská
 19.00 h v mestskom amfiteátri
VŠETKO MÁ SVOJ ČAS alebo 
HARMONIKÁRI TRNAFSKÍ

Program venovaný folklórnemu 
jubilantovi Ervínovi Blažekovi, 
hudobnému pedagógovi, muzikantovi, 
zberateľovi, zapisovateľovi ľudových 
piesní a harmonikárom z trnavského 
regiónu
Pripravila Ivona Táčovská
20.30 h OD SUSEDOV 
Program zahraničných folklórnych 
súborov Světlovan (CZ), Zespół 
Pieśni i Tańca Dobczyce (PL), 
Újbudai Babszem Táncegyüttes (HU)
Pripravila Stanislava Borisová
21.30 h OSLAVA ŽIVOTA
Čriepky zo života človeka
Účinkujú: Vatra z Tlmáč, Mladosť 
z Banskej Bystrice, Trnafčan 
z Trnavy
Pripravili Martin Urban, Jozef 
Stacho

NEDEĽA 19. AUGUST.....
 15.00 h v mestskom amfiteátri
KDO PESNIČKU NESTAČÍ, 
NECH TANCOM DOTLAČÍ
Program detských folklórnych 
súborov Kopaničiarik z Myjavy, 
Trnavček a Drienka z Trnavy, 
Brezinka z Bolerázu, Sláviček 
z Trnavy, víťazov a účastníkov 
detských speváckych súťaží 
z trnavského regiónu
Pripravila Ivona Táčovská
 16.00 v amfiteátri 
v Špačinciach
Špačinský jarmok, 
SPIEVAJTE S NAMI
Účinkuje folklórny súbor  Liptov
 17.00 h v mestskom amfiteátri
VEREŠVARAN 

VÝSTAVY.......................
 17. – 19. augusta 
v západnom krídle radnice
BIELE VYŠÍVANIE V OKOLÍ 
TRNAVY
TRNAVSKÁ BRÁNA 
VO FOTOGRAFII
DETSKÝMI RUKAMI
 – keramika zo ZUŠ
Otvorené od 10.00 do 13.00 h, 
od 15.00 do 19.00 h, vstup zdarma

XVII. ročník medzinárodného folklórneho festivalu
17. – 19. 8. 2018
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