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editorial

Pavol Tomašovič

Odkaz Vianoc
Pravdepodobne každý z nás prežil chvíle, ktoré sa nedajú
plne uchopiť slovami. Hĺbku lásky, ktorá preniká za hranice
rozprávania, bolesť, čo znehybní myseľ i telo, úzkosť či
radosť, kde iba slza dokáže adekvátne reagovať. To ticho, tá
nevysloviteľnosť stôp, ktoré dni života zanechali v nás, sú nielen
spojivom ľudskosti, ale aj tým, čím prechádza každý sám za
seba. Žijeme tak v spoločnom svete, ktorý dokážeme vyjadriť
slovami, a zároveň vo svete, ktorý túto schopnosť presahuje.
Pre neobsiahnuteľné roviny života vytvárala kultúra spoločné
symboly a sviatky, ktoré naznačovali presahy toho podstatného
v nás. V dobe technológií a rozširovania poznania, v snahe mať
život pod kontrolou a pevne v rukách, vytláčame nepredmetné
roviny množstvom informácií. Paradoxne, pod vplyvom množstva
podnetov, pri ktorých nedokážeme vnímať kontexty, sa skôr
strácame, ako si rozumieme. A tak je aj v dnešnej dobe pre
život jednotlivca i spoločnosti dôležité nestratiť vedomie limít
a presahov, ktorých sme súčasťou. Symboly i sviatky, tak ako
slza v oku či chvenie srdca, potvrdzujú existenciu jednotlivca
v spoločnom svete. Za predpokladu vedomia iného, toho, kto je
ochotný nás počúvať a schopný porozumieť. Kto nie je zaťažený
sám sebou a svojím poznaním natoľko,
že nič okrem vlastného videnia nedokáže prijať.
Vianočné posolstvo i symbol dieťaťa je toho dobrým príkladom.
Neradí, nekarhá, pýta sa a dáva najavo, že s nami počíta. Kedy
sme sa naposledy s opravdivým záujmom o druhého naozaj
pýtali a nechceli počuť len vlastnú odpoveď? Kedy sme druhému
dôverovali ako bezbranné dieťa svojim rodičom? Vianočné sviatky
nám opäť pripomínajú nádej, ktorú sme stratili. Sú svetlom, na
ktoré sme zabudli, pretože sa venujeme viac tme, hľadaniu chýb
a zlyhaní u druhých, viac negatívnemu ako pozitívnemu. Ak by
naši rodičia prepadli strachu o budúcnosť a stratili nádej, neboli
by sme súčasťou tohto sveta. Dieťa nám umožňuje uvedomiť si
limity našej reči, vedomostí i právd, ktoré pri komunikácii s ním
nepostačujú. Prinavracia nás k intuícii lásky, dôvery a odpustenia.
K svetlu v očiach, slze na líci, úsmevu na perách, k chveniu srdca
s tušením harmónie. K pokoju mysle napriek tomu, že to, čo je
okolo nás, má s ideálom len málo čo spoločné. So skúsenosťou
a stopou Vianoc v duši dáva zmysel každá hodina darovaného
obyčajného dňa. Ak neprepadneme starosti sami o seba, strachu,
úzkosti a fikcii utkvelých predstáv, tak každý deň môže byť
príležitosťou prinášať svetlo a nádej. Nestratiť seba, ani ľudskosť
a vzájomnú dôveru.
Nestratiť odkaz Vianoc, nezmazateľnú stopu v nás.
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Mestský úrad funguje v obmedzenom režime,
verejnosti je k dispozícii online a telefonicky
Vzhľadom na štátom vyhlásený lockdown a s ním súvisiace nariadenia prešiel Mestský úrad v Trnave
na Trhovej 3 od pondelka 29. novembra 2021 do obmedzeného režimu fungovania.

Verejnosti budú naďalej k dispozícii klientske centrum, podateľňa, matrika a ohlasovňa
pobytov, ostatné pracoviská
bude možné kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Úradné
hodiny sú v tomto období zmenené na 8.00 až 15.30 h, budova radnice na Hlavnej 1 bude
otvorená od 7.30 do 15.30 h.
„Na mestskom úrade máme
viac než 80-percentnú zaočkovanosť, počas lockdownu však
chceme prispieť k zníženiu mo-

bility, a preto v súlade s odporúčaním ministra zdravotníctva
a rozhodnutím Vlády SR presúvame zamestnancov na prácu
z domu. Po predošlých vlnách
pandémie sme pripravení poskytovať naše služby aj v takejto
podobe. Prosíme občanov, aby
zvážili potrebu osobnej návštevy pracovísk, ktoré ostávajú
otvorené, a v prvom rade nás
kontaktovali telefonicky alebo
online,“ povedal prednosta MsÚ
Igor Kršiak.

Služby verejnosti budú v maximálnej možnej miere dostupné, pozastavené je iba
overovanie podpisov. Tento
úkon je možné vybaviť u notára.
„Obmedzený režim úradu
bude trvať do 9. decembra,
resp. podľa ďalších nariadení
štátu. Ospravedlňujeme sa
občanom za prípadné komplikácie a ďakujeme im za
pochopenie v tomto náročnom
období,“ dodal Igor Kršiak. 

Veronika Majtánová

Advent v Trnave sa kvôli covidu neuskutoční

Mesto Trnava robilo v uplynulých týždňoch všetko preto, aby mohlo v rámci aktuálne platných nariadení štátu zorganizovať Advent v Trnave, jednu z najočakávanejších udalostí roka. Pandemická situácia
sa však zhoršuje a napriek promptným reakciám samosprávy pri príprave Adventu za meniacich sa
podmienok bolo už 25. novembra jasné, že usporiadať adventné trhy a sprievodné podujatia nebude
tento rok možné.

„Rešpektujeme rozhodnutie
Vlády SR a prosíme obyvateľov
o dodržiavanie pravidiel
počas lockdownu. Zrušenie
adventných trhov bolo v
súčasnosti jediným možným
krokom – i keby sa lockdown
ďalej nepredlžoval, je
nevyhnutné byť zodpovedný
a znížiť mobilitu. Je to
aj prejavom solidárnosti
voči extrémne vyťaženým
zdravotníkom,“ vysvetľuje
primátor Trnavy Peter Bročka.
Za prenájom adventných
stánkov, ktoré boli na Trojičné
námestie dovezené, predajcovia
mestu ešte neplatili. O zrušení
trhov budú informovaní
priamo. Okrem adventných
trhov sú zrušené aj podujatia,

ktoré mali fungovať podľa
COVID automatu – Štyri
adventné koncerty, divadelné
predstavenia pre najmenších
aj Stredoveké adventné trhy.
Vstupné za lístky na adventné
koncerty zakúpené v Turistickom
informačnom centre – Región
Trnava (mestská veža) bude
vrátené po opätovnom
otvorení TIC po ukončení
lockdownu. Lístky zakúpené
v sieti Ticketportal vráti online
predajca.
Mikuláš, ktorý mal pôvodne
so svojou družinou jazdiť na
koči po meste a obdarovávať
okoloidúcich, bude rozdávať
radosť inak: navštívi zariadenia
poskytujúce v Trnave sociálnu
starostlivosť, ako to bolo aj

vlani. „Čaká nás náročné
obdobie, akým sme si prešli
už pred rokom. Teraz však
máme k dispozícii vakcínu,
ktorá v boji proti koronavírusu
dokázateľne pomáha zvýšiť
šancu vyhnúť sa náročnej
hospitalizácii. Ak váhate, či
sa zaočkovať, zvážte, prosím,
všetky dostupné informácie a
poraďte sa so svojím lekárom.
Som zástancom slobody,
ale tá je aj o zodpovednosti.
Zodpovednosti nielen za seba,
svojich blízkych, ale aj mesto
a celú spoločnosť. Verím, že
možnosť dostupnej vakcinácie
využije čo najviac ľudí,
aby sme všetci mohli začať
opäť normálne žiť,“ dodáva
primátor. 
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Ing. arch. Peter Purdeš, vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie MsÚ
vizualizácie: Atelier Duma

Obnova Štefánikovej ulice v Trnave
Od stredoveku bola dnešná Štefánikova ulica spojnicou Hornej
a Dolnej brány ako súčasti mestského opevnenia mesta. Bola to jedna
dlhá ulica, ktorá niesla v histórii
rôzne názvy, a to Magna Longa,
Haupt Gasse alebo Hosszú utca.
Časom sa rozdelila námestím na
dve časti podľa brán – na hornú
a na dolnú, Magna Longa inferior
a superior, Obere a Untere Hauptgasse alebo Alsó a Felsó Hosszú
utca. Jej horná časť sa neskôr volala
Kossuth Lajos utca, Štefánikova
ulica aj Jilemnického ulica, ľudovo
bola nazývaná v Trnave Hornohrubá ulica. Po roku 1989 jej vrátili
pôvodný názov po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorý dostala prvýkrát už za prvej Československej
republiky. Hlavná a Štefánikova ulica boli taktiež aj súčasťou takzvanej
Českej cesty. Bola to významná
starobylá obchodná cesta, spájajúca Prahu s Budínom, prechádzajúca
územím dnešného juhozápadného
Slovenska. Bola súčasťou dlhej európskej obchodnej cesty, vedúcej od
Bosporu až k brehom Atlantického
oceánu. V čase mieru slúžila cesta
na medzimestskú a medzištátnu
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obchodnú výmenu.
Obnovou Štefánikovej ulice chce
Mesto Trnava nadviazať na už
zrealizovanú obnovu Hlavnej ulice
ako pešej zóny a predĺžiť tak prirodzený peší pobytový charakter
hlavnej osi historického jadra.
Zámerom mesta je vytvorenie súvislej a bezpečnej pešej trasy od
železničnej stanice ako dôležitého
dopravného uzla, cez Námestie
SNP, Hlavnú ulicu, Štefánikovu
ulicu až po Zelený kríčok k územiu
bývalého cukrovaru, kde v zmysle
Územného plánu zóny Cukrovar
bude trasa v tomto charaktere pokračovať popri športovom areáli
Slávia ďalej na sever. V súčasnosti
už má mesto zabezpečený realizačný projekt na obnovu Námestia
SNP a prednedávnom sa začala
obnova priestoru Zeleného kríčka,
ktorá bude onedlho ukončená.
Ide o súbor niekoľkých nadväzujúcich projektov, a v tomto celku
je Štefánikova ulica dôležitou
chýbajúcou časťou „skladačky“.
Spojením Hlavnej a Štefánikovej
ulice vznikne atraktívny dlhý mestský bulvár, ktorý podstatne zvýši
úroveň kvality verejného priestoru

centrálnej časti mesta a Trnava ako
okresné mesto a sídlo Trnavského
samosprávneho kraja si ho určite
zaslúži.
Z tohto dôvodu mesto Trnava zorganizovalo v tomto roku verejnú
anonymnú architektonickú súťaž
na obnovu Štefánikovej ulice a odborná nezávislá porota rozhodla
o víťaznom návrhu. Je možné
konštatovať, že návrh, ktorý sa
umiestnil najvyššie, najviac zodpovedá požiadavkám mesta. Víťazný návrh je z dielne spoločnosti
Atelier Duma – Living Gardens, s.
r. o z Trnavy. Autormi sú Ing. Magdalena Horňáková, Oliver Hacaj,
Marek Malček a Ing. arch. Miroslav
Beňák, PhD. S víťazným kolektívom autorov bude mesto rokovať
o uzavretí zmluvy na spracovanie
kompletnej projektovej dokumentácie, na základe ktorej bude možné obnovu ulice zrealizovať.
Ulica je z dopravného hľadiska riešená od Rybníkovej ulice po otoč
nachádzajúci sa pri Hradobnej
uličke ako obojsmerná obslužná
komunikácia s možnosťou vjazdu
motorových vozidiel. Za otočom
je komunikácia riešená v strede
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priestoru už len ako pešia zóna
s čiastočne vylúčenou motoristickou dopravou. Do tejto časti
ulice budú mať povolený vjazd
len majitelia jednotlivých objektov
a ich obyvatelia, okrem nich ešte
zásobovacie vozidlá v obmedzenom vyhradenom čase. Bude to
vlastne spoločný zdieľaný priestor
pre peších, cyklistov a motorovú
dopravu.
Samotný návrh sa opiera o historický kontext – vytvára tzv.
päťpruh. Pri fasádach sú riešené
chodníky a v strede priestoru
náznak pôvodnej komunikácie.
Medzi chodníkmi a komunikáciou sú „pobytové medzipruhy“.
V tejto pokojnejšej časti priestoru
bude stromoradie, prvky mestského mobiliáru, terasy prevádzok,
vodné prvky a výtvarné objekty.
Sezónne bude tieto časti možné
využiť na umiestnenie predajných
stánkov počas trhov, jarmokov
alebo rínkov. Pred významnými
objektmi, a to Kostolom Najsvätejšej Trojice, štátnym archívom
a základnou umeleckou školou
sú vytvorené malé námestia – tzv.
„piazzety“. V priestore pred kostolom umožňujú zhromažďovanie
väčšieho počtu ľudí pri omšiach
alebo sobášoch. Pred objektom
štátneho archívu je umiestnená

fontána v dlažbe s neformálnymi
prvkami na sedenie. Pred základnou umeleckou školou je možné
priestor využiť na inštaláciu exteriérových výstav. V priestore
ulice je tiež navrhnutých niekoľko
umelecko-dizajnových objektov
na sedenie ako parametrická drevená lavica alebo sedacie bloky.
V týchto častiach ulice môžu nájsť
uplatnenie aj ďalšie umelecké diela alebo dočasné inštalácie. Dominantným vegetačným prvkom
ulice je obojstranné rozvoľnené
stromoradie. Stromy sú umiestnené aj do pobytových medzipruhov.
Priestor pod stromami bude doplnený nízkou podrastovou zeleňou
z okrasných tráv a trvaliek. Ulica
bude doplnená aj zeleňou v mobilných atypických nádobách so znakom mesta, na stĺpoch verejného
osvetlenia budú závesné nádoby
s letničkami.
Z hľadiska zohľadnenia klimatických
zmien má návrh čiastočne decentralizovať systém dažďových vôd,
maximálne využiť zrážkovú vodu
v území jej odvedením do plôch
zelene a napojením na závlahové
sondy stromov. Cieľom je zbrzdiť
povrchový odtok dažďovej vody
a tým eliminovať preplnenie kanalizačného systému pri prívalových
dažďoch umiestnením medzičlánku

– retenčných nádrží. Na zlepšenie
pobytovej mikroklímy sú na ulici
navrhnuté fontány, fontánky s pitnou
vodou a hmlové vodné trysky.
Návrh pracoval aj s prezentáciou
tzv. Hornej brány ako zaniknutej
časti mestského opevnenia. Jej prezentácia však bude problém, ktorý
treba riešiť samostatne so zástupcami Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Je pravdepodobné, že
v danom priestore bude potrebné
vykonať ešte ďalší archeologický
doplnkový výskum. Až na základe
doskúmania územia bude určená
konkrétnejšia forma a rozsah prezentácie, či už na úrovni terénu,
alebo aj nad ním. Prezentáciu
Hornej brány budú determinovať
šírkové parametre v tejto časti ulice
ako aj skutočnosť, že Horná brána
sa nachádza v križovatke. S konečným riešením bude verejnosť včas
oboznámená.
Rozpočtová suma za realizácu
diela je odhadovaná na 2,4 milióna
Eur. Je predpoklad, že po uzavretí
zmluvy o dielo s víťazným kolektívom autorov budú projektové práce vrátane povoľovacieho procesu
trvať celý budúci rok 2022. Takže,
keď príprava bude pokračovať
podľa plánu, je možné, že priebehu roka 2023 by sa mohlo dielo
začať realizovať. 
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Na jar sa začne obnova Ulice Jána Hajdóczyho
Ulica Jána Hajdóczyho, jedna z najproblematickejších komunikácií v Trnave, sa po viacerých komplikáciách konečne dočká komplexnej rekonštrukcie. Na úseku od Univerzity sv. Cyrila a Metoda až po
križovatku s Ulicou Maximiliána Hella dôjde k výmene povrchov i obnove celého uličného priestoru.
Ide o jednu z najväčších investícií mesta v oblasti dopravy na budúci rok. Vo verejnom obstarávaní sa
podarilo znížiť pôvodnú odhadovanú sumu diela o takmer 20 percent na 1,376 milióna eur.

Na uvedenej časti Hajdóczyho
ulice dôjde k zmene organizácie
dopravy. Úsek od vstupu do areálu
AŠK Slávia po križovatku s Cukrovou a Pažitnou bude jednosmerný.
Ďalej bude pokračovať obojsmerná
premávka, rovnako aj na úseku od
Univerzity sv. Cyrila a Metoda po
vstup do areálu AŠK Slávia).
Na trase od AŠK Slávia po Cukrovú ulicu pribudne cyklotrasa.
Všetky chodníky budú zrekonštruované a dostanú dláždený
povrch, priechody pre chodcov
budú osvetlené a pred hlavným

vstupom do AŠK Slávia budú
vytvorené kolmé a pozdĺžne parkovacie miesta. Pozdĺžne parkovacie miesta budú aj vytvorené
v smere od hlavného vstupu do
AŠK Slávia až po koniec rekonštruovaného úseku.
Obnovou prejde aj verejné osvetlenie, ktoré bude nahradené LED
svietidlami, a na celom úseku sa
zrealizujú sadové úpravy. Nové
stromy budú dodané v špeciálnych prekoreňovacích bunkách,
ktoré im zabezpečia dobré podmienky na ujatie a rast, a záro-

veň zabránia prerastaniu koreňov do inžinierskych sietí.
Vzhľadom na počasie sa stavebné práce rozbehnú hneď na jar
v marci. Projekt je rozdelený na
etapy, ktoré majú trvať dovedna
26 týždňov. Vyžiadajú si aj dočasné obmedzenie dopravy. Vstup
bude možný iba pre peších, osobná doprava sa dostane len na komunikácie napájajúce sa na Ulicu
Jána Hajdóczyho. O podrobnostiach zmeny dopravy a dočasných
obmedzeniach budeme verejnosť
včas informovať. 

(eu)

Samospráva vysadí takmer sedemsto stromov,
obnovuje aj prírodné zázemie mesta
Takmer sedemsto odrastených stromov pribudne do konca roka nielen v rôznych častiach Trnavy, ale
aj v jej blízkom okolí. Mestská samospráva uvádza do praxe myšlienku opätovného sprírodňovania
vyčerpanej, v horúčavách prehrievanej, zrážkami a vetrom erodovanej poľnohospodárskej pôdy v rámci
adaptácie na zmenu klímy. Cieľom je okrem dopĺňania zelene v intraviláne aj dotváranie chýbajúceho
prírodného zázemia mesta, využitie stromov ako účinných prirodzených klimatických jednotiek, tvorba

Aktuálnym príkladom dotvárania
okolitej krajiny sú Štrky, kde mestská samospráva vysadí na ploche
približne 50 tisíc štvorcových metrov dvestodvadsaťšesť stromov.
V druhovej skladbe vhodnej pre
túto lokalitu majú prevládať jedlé
gaštany a duby, o niečo menšie
zastúpenie budú mať javory,
jasene a lipy, ovocnú zložku so
skorým jarným kvitnutím doplní
sedem čerešní vtáčích.
V rámci rozsiahleho projektu
Revitalizácia dolného povodia
a hydrického biokoridoru Parná –
revitalizácia vodného toku a okolia, vybudovanie multifunkčnej
zóny Trnava – Medziháj, dvestotrinásť javorov, desať líp a štrnásť
čerešní vtáčích vytvorí tienisté
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útočiská pozdĺž plánovanej Vinohradníckej cyklotrasy, ktorá sa
bude na západnej strane dotýkať
a v južnej časti aj prechádzať budúcim prírodným zázemím mesta
na znovu oživenej poľnohospodárskej pôde v Medziháji.
Obnovou pôvodnej aleje sa začína aj postupná revitalizácia
Parku Janka Kráľa, kde túto jeseň
pribudne dvadsaťštyri jaseňov.
Ďalších tridsať stromov – desať
dubov, desať brestovcov a desať
ružovo kvitnúcich pagaštanov
bude vysadených v Parku L. v.
Beethowena. Začne sa vysádzať
aj náhrada za odstránené topole
na Rybníkovej ulici, kde sa teraz
počíta s výsadbou tridsiatich
stromov, na rôznych miestach

mesta s ďalšími tridsiatimi štyrmi
kusmi a dvadsať stromov nahradí
tie, ktoré sa neujali v predošlých
výsadbách.
Zeleň v meste tento rok po prvý
raz posilnia aj stromy v rámci
akcie Strom do domu. Vzhľadom
na to, že v intraviláne mesta sú
priestorové možnosti na výsadbu
značne limitované zástavbou, inžinierskymi sieťami a dopravou,
mestská samospráva ponúkla
Trnavčanom možnosť adoptovať
si strom od mesta. Nápad mal
u občanov odozvu, v trnavských
súkromných záhradách si v týchto dňoch nájde svoje miesto
deväťdesiat stromov s rôznou
druhovou skladbou vhodnou pre
náš región. 

udalosti
Veronika Majtánová

Ďalšou zónou so spoplatneným parkovaním
má byť Spartakovská ulica
Mesto Trnava v utorok 16. novembra 2021 zverejnilo návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré
mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v meste v znení VZN č. 571.
Návrh VZN prináša spustenie regulácie statickej dopravy v novej Zóne R2 a rozšírenie Zóny B o nové
lokality. Hlasovať o ňom budú v utorok 7. decembra poslanci mestského zastupiteľstva. V prípade, že
návrh schvália, bude VZN účinné od 1. marca 2022.

Návrh VZN zavádza novú rezidentskú zónu s názvom R2, do ktorej
budú patriť vnútrobloky po oboch
stranách Spartakovskej. Tie sú
prioritne určené na parkovanie pre
tamojších obyvateľov. Rovnako ako
v Zóne R1 na Ľudmily Podjavorinskej sú obyvatelia s trvalým pobytom v rezidentskej zóne (prípadne
s prechodným pobytom v nej
a trvalým pobytom inde v Trnave)
zvýhodnení. Oplatí sa im zakúpiť
si parkovaciu kartu – za prvé auto
v domácnosti na rok zaplatia iba
jedno euro, druhé ich vyjde 99 eur.
Zóna R2 bude rovnako ako R1 spoplatnená nonstop, pretože Spartakovská aj sídlisko Ľudmily Podjavorinskej sú zaťažené parkujúcimi
vozidlami v dennom i nočnom čase
počas celého týždňa.
„Za necelý polrok regulácie parkovania sa na Podjavorinskej
znížil počet parkujúcich áut zo
stosedemdesiat až dvesto na
stopäťdesiat počas noci a približne sto cez deň. Vďaka jasným
pravidlám zvýhodňujúcim Trnavčanov už domáci nemajú problém kedykoľvek na mieste bydliska zaparkovať. Dáta ukazujú,
že regulácia statickej dopravy
je správny krok, preto budeme
postupne zavádzať ďalšie rezidentské zóny,“ hovorí primátor
Trnavy Peter Bročka.
Rezidenti Zóny R2 budú mať
rovnako ako rezidenti R1 k dispozícii 48 hodín voľného parkovania ročne pre svoje návštevy.
Táto možnosť bude dostupná od
1. januára 2022 prostredníctvom
webovej aplikácie datamesta.tr-

nava.sk. Výška poplatkov za parkovanie v R2 bude rovnaká ako
v R1 pri všetkých druhoch platieb
(webová aplikácia DataMesta,
SMS správy, parkovacie automaty aj parkovacie karty). Podľa
návrhu VZN bude úhrada parkovného pre Zónu R2 umožňovať
parkovanie vozidla aj v Zóne R1
a v Zóne B.
Navrhovaná Zóna R2 na Spartakovskej ulici zahŕňa zhruba 600
bytov. V prípade, že návrh VZN
poslanci schvália, budú sa môcť
obyvatelia R2 začať registrovať
v predstihu, aby predišli náporu
pred 1. marcom. O ďalšom postupe budeme verejnosť informovať po zasadnutí mestského
zastupiteľstva.
Možnosti parkovania v lokalite
rozšíri aj doplnenie Zóny B. Podľa návrhu by do nej po novom
mali patriť aj nedávno vybudované parkovisko pred hlavným
vchodom do Mestského zimného
štadiónu a parkovacie miesta na
pozdĺžne státie na Spartakovskej
ulici. Súčasťou tejto zóny je už
od 1. augusta v súlade s VZN č.
566 aj parkovisko pred obchodom BILLA, avšak regulácia na
ňom ešte nebola spustená. Parkovanie tu bude spoplatnené po
ukončení výstavby a vyznačení
parkovacích miest.
Zóna B slúži ako možnosť lacného parkovania napríklad pre ľudí
dochádzajúcich do Trnavy, ktorí
potrebujú parkovať v blízkosti
centra, a tiež pre návštevy obyvateľov priľahlých zón R1 a R2.
Hodina parkovania tu pri platbe

cez webovú aplikáciu datamesta.trnava.sk stojí iba 20 centov,
platí sa od pondelka do piatku
medzi 8.00 a 18.00 h, víkendy sú
zdarma.
Navrhované zmeny v regulácii
statickej dopravy od 1. marca
2022:
 Zavedenie rezidentskej zóny
R2 (vnútrobloky po oboch stranách Spartakovskej)
 Rozšírenie Zóny B o parkovisko
pred hlavným vchodom do Mestského zimného štadiónu a parkovacie miesta na Spartakovskej
 Umožnenie parkovania v susedných (dotykových zónach)
– zaplatená úhrada pre Zónu R2
umožňuje parkovanie vozidla
aj v Zóne R1 a naopak. Zároveň
môže v Zóne B zaparkovať ktokoľvek, kto uhradí parkovanie
v akejkoľvek inej zóne.
Navrhovaný cenník Zóny R2
(zhodný s R1)
 APP úhrada: 0,45 eura za každých začatých 30 minút parkovania vozidla
 Úhrada v parkovacom automate:
Platba bankomatovou kartou
– prvá začatá hodina parkovania
vozidla 1 euro, každých ďalších
začatých 30 minút parkovania
vozidla 0,50 eura.
Platba v hotovosti (mincami)
– prvá začatá hodina parkovania
vozidla 1 euro, zaplatenie každých ďalších 0,10 eura je úhradou pre ďalších 6 minút parkovania vozidla.
december
december
2021/január
2021/január
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 SMS úhrada: 1,10 eura za každú začatú hodinu parkovania
vozidla
 Parkovacia karta ZÓNY R2
rezidenta mesta ročná: 300 eur,
šesťmesačná 180 eur, trojmesačná 100 eur.
 Parkovacia karta ZÓNY R2 pre
nie-rezidenta mesta ročná 400

eur, šesťmesačná 240 eur, trojmesačná 140 eur.
 Parkovacia karta REZIDENT
ZÓNY R2 prvá na jeden byt ročná 1 euro, druhá na byt 99 eur.
 Parkovacia karta NÁVŠTEVA
ZÓNY R2 – ročná 1 euro.
 Zmena EČV, resp. iných údajov na parkovacej karte počas jej

platnosti: 5 eur.
Zaplatená úhrada pre Zónu R2
umožňuje parkovanie vozidla
v zóne R2, zóne R1 a v zóne B.
Parkovaciu kartu REZIDENT
ZÓNY R2 je možné vydať iba
rezidentovi zóny R2 s trvalým
alebo prechodným pobytom na
Spartakovskej ulici. 

Martin Jurčo

Syndrómom vyhorenia trpia počas covidu
mnohí pracovníci sociálnych služieb
Vysoké počty ochorení a s nimi súvisiace opatrenia proti Covidu-19 sa nám aj počas tohto roka vrátili.
Žiaľ, miera zaočkovania, ktoré môže spomaliť šírenie vírusu v populácii, ochrániť nás pred infekciou
alebo pred fatálnym priebehom ochorenia, je na Slovensku veľmi nízka, dosahuje necelých štyridsaťpäť
percent. Množstvo hospitalizovaných pacientov a kritická situácia v oblasti domovov sociálnych služieb
spôsobujú situácie, s ktorými sa ich pracovníci po minulé roky ešte nestretli. Viac sa riešilo zabezpečenie chorých, menej už sa myslelo aj na pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, ktorí neraz trávia
s klientmi aj dvadsaťštyri hodín. Aj preto mnohí trpia syndrómom vyhorenia. Hoci sa neraz podceňuje,
môže byť príčinou závažných chorení – nehovoriac o úplnej strate motivácie pracovať.

Odborníci z trnavského regiónu
uzavreli unikátny štvorročný Projekt 5P. Tak sa volá aj nová kniha,
ktorej názov je zároveň aj hlavnou
myšlienkou vyváženosti medzi
pracovným a osobným životom.
Hovorí nielen o syndróme vyhorenia pracovníkov sociálnych služieb,
ale aj o možnostiach prevencie.
Kniha aj projekt vznikli v spolupráci
Fakulty zdravotníctva a sociálnej
práce Trnavskej univerzity, trnavskej
župy s tímom odborných lektorov
a občianskeho združenia Navzájom
lepší. Tím tvorcov publikácie viedla
koučka Tatiana Pavlovičová, známa
najmä z trnavského prostredia sociálnej práce, ktorá je aj manažérkou
nového Centra sociálnych služieb
v Galante. Pripomeňme, že v rámci
Trnavského kraja je dvadsaťjeden
zariadení sociálnych služieb, v ktorých pracuje zhruba tisícsto pracovníkov.
„Projekt bol výsledkom konferencie, kde sa poukazovalo na fakt,
že v čase pandémie každý rieši
hlavne zdravotnú a sociálnu dostupnosť. Už menej, či to všetko
pracovníci zvládnu. Náš projekt
je preto zameraný na prevenciu
syndrómu vyhorenia a prevencie
6
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duševného a psychického zdravia – teda na akúsi vyváženosť
medzi súkromným a pracovným
životom. Ide o techniky a zručnosti, ale aj o samotnú osobnosť poskytovateľa, aby mohol
v pomáhajúcej profesii naďalej
fungovať,“ povedala Tatiana Pavlovičová.
Projekt sa začal ešte pred pandémiou ako preventívny projekt
vyhorenia, potom počas obmedzení pripravovali komunikáciu
s frekventantmi online formou.
Súčasťou projektu je aj postcovidová rehabilitácia, ktorú absolvovali pracovníci sociálnych služieb
v Trnavskom kraji ako benefit
od svojho zamestnávateľa.
V projekte vychádzali z psychologických východísk viacerých
odborníkov a pracovníci tam
nájdu aj konkrétne techniky, ako
zvládať fyzickú záťaž a emočné
vypätie s cieľom predísť nástupu
syndrómu vyhorenia. Vybrané
postupy a rady sú zosumarizované na viac ako dvesto stranách
vzdelávacieho materiálu, ktorého
súčasťou sú aj názorné ukážky
praktických cvičení.
Ako pripomína odborník na

oblasť infektológie, dlhoročný
pedagóg na Trnavskej univerzite Vladimír Krčméry, pandémia
zaťažila domovy sociálnych služieb viac, ako si ktokoľvek vie
predstaviť. „Práve tie ošetrovateľky a zdravotníci sú neviditeľní
hrdinovia, ktorí zostali aj niekoľko týždňov s klientmi. Museli
byť izolovaní a zostať priamo
v budovách. Zabezpečovali, aby
klienti prežili. V Nemecku vymrelo kompletne stodeväť domovov
sociálnych služieb. No klienti
nezomreli na Covid-19, ale preto, že im nemal podať kto pohár
vody, pretože všetci zamestnanci
odišli. U nás bol ten rozdiel, že
zostali a pomáhali. Som rád,
že projekt je súčasťou sociálnej
práce, ktorá sa začala na pôde
Trnavskej univerzity. Stala sa
prvolezcom v tejto oblasti na čele
s pedagógmi – s prof. Ratkovou,
prof. Mrázovou a prof. Šoltésom,
ktorí založili práve v Trnave prvú
Katedru sociálnej práce na Slovensku. Budúci rok bude tridsať
rokov od tohto momentu,“ povedal prof. Vladimír Krčméry.
Vrátiť radosť z o svojej práce môže
tento projekt nielen sociálnym

udalosti
pracovníkom, zdravotníkom, ale
napríklad aj pracovníkom v oblasti polície alebo vojska. „Nech je
človek akokoľvek nastavený, príde
etapa v živote, ktorá vás privedie
na rázcestie. Pýtate sa, ako ďalej.
U mňa to bolo v prvom covidovom

období. Dostala som strach, lebo
mi naraz ochorelo šesťdesiatštyri
zamestnancov, spýtala som sa
– kto mi bude pracovať. Bol to
spúšťač syndrómu. Našťastie,
župa nám pomohla. Spoločne sme
mapovali, či má kto pracovať. To-

tiž, keď vidíte, ako vám zomierajú
klienti a neraz aj zamestnanci,
tak si myslíte, že neviete ako ďalej,“ dodala riaditeľka DSS Zavar
a Centra sociálnych služieb na
Stromovej ulici v Trnave Anna
Pavlovičová. 

Martin Jurčo, foto: autor a archív rodiny Kannovej

Kannovci sa pamätajú aj na židovských
obyvateľov Športovej, poznali ich trpkú anabázu
V Trnave žijú dodnes zaujímaví ľudia, ktorí si pamätajú staré časy. Aj keď sa v našom meste nenarodili, strávili tu celé desaťročia. O živote na Športovej ulici v Trnave sme si hovorili už viackrát, pretože
tam žila početná židovská komunita a veľa rodín starých Trnavčanov. Mnohí z nich boli obchodníci
alebo sa angažovali v rôznych oblastiach života v našom meste. Nájdeme tam aj dom Kannovcov, ktorí
na Športovej ulici žijú už takmer polstoročie a poznajú všetkých domácich obyvateľov. Ich dom je druhý na kraji ulice, pôvodne vraj bol tretím, no jeden z domov oproti štadiónu tam už nestojí.
Príbeh rodiny Kannovcov je ako
z filmového plátna. Mária Kannová, rod. Juhásová (nar. 23. decembra 1920 v Pitvaroši v Maďarsku) je
zaiste aj jednou z najstarších obyvateliek Trnavy. Jej rodný Pitvaroš
je obcou v Maďarsku v Čongrádskej župe v Makovskom okrese,
v tesnej blízkosti rumunských
hraníc. Žije tam prevažne slovenské obyvateľstvo, ktoré je konfesiou
evanjelické. Časť obyvateľov sa
v rámci projektu Mať volá presídlila
na Slovensko. Mária Kannová mala
dve sestry a troch bratov. „Pamätám si, že v Pitvaroši som dokonca
dostala pokutu, keď som ako mladá rozprávala po slovensky. My,
Slováci, sme medzi sebou hovorili
po slovensky, no na ulici po maďarsky. Moji rodičia teda odišli 24.
apríla 1947 z Pitvaroša na Slovensko – do Senca. Tam sme hovorili
takmer len po maďarsky. Nemali
nás tam radi, pretože nás mali za
prišelcov. Pamätám si, že raz mi
odstrihli pre to aj vlasy. Smutné
bolo, že krátko po tom, ako sme
prišli na Slovensko, nám zomrel
otec. Bolo to na štrnásty deň po
príchode. Ešte sme nemali ani vybalené. V Pitvaroši sme mali svoje
role, hospodárstvo a venovali sme
sa poľnohospodárstvu. Rovnako to
bolo aj v Senci, keď sme dostali aj
svoju zem,“ hovorí Mária Kannová

Mária Kannová dnes.

a spomína, že jej mama ochorela
ako dieťa na týfus a stratila sluch.
Na týfus ochoreli aj jej dve sestry.
Bolo to na Vianoce a obe zomreli
počas novoročných sviatkov. Aj ich
spoločne pochovali.
Manžel Márie Kannovej – Arnošt
Kann (2. február 1921 Uherský
Brod – 29. august 2005 Trnava)
pochádzal z Moravy a bol stavebník, remeselník a aktivizoval sa vo
viacerých oblastiach. Stretli sa na
Slovensku už v päťdesiatych rokoch. Najprv pracoval ako remeselník, potom celé roky v trnavských

Pozemných stavbách. V roku 1957
sa s Máriou Kannovou zosobášili.
Keďže bol židovského pôvodu,
mal za sebou trpkú anabázu z čias
druhej svetovej vojny. Tri roky sa
počas druhej svetovej vojny musel
skrývať pred deportáciami. V Ivanke pri Dunaji ho dobrí ľudia prichýlili v hlbokej pivnici, kde prežíval najkrutejšie obdobie svojho života. Nevedel, či je noc alebo deň,
neraz počul vonku krik a kontrolu
gardistov, rovnako podvedome cítil
strach svojich ochrancov. Napokon
sa mu podarilo prečkať až do oslodecember
december
2021/január
2021/január
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bodenia. Prešli roky a manželom
Kannovcom sa narodil syn Valér,
ktorý pracoval celý život v trnavskej
nemocnici a dnes má už dôchodkový vek. Kým Arnošt Kann bol
židovského pôvodu Mária Kannová
a syn Valér kresťania – evanjelici. V tejto symbióze a harmónii
fungovali celý spoločný život.
Do Trnavy sa prisťahovali v roku
1977. „V Senci mali náš dom búrať,
a keďže som išiel na strednú školu,
tak sme sa presťahovali do Trnavy.
Otec mal dobrých známych, ktorí
mu poradili, aby prišiel do Trnavy.
Tento náš dom bol vtedy ruina
a postupne sa mu ho podarilo
opraviť a aj dostavať garáž. V našom meste ešte žila časť židovskej
komunity, ktorej sa podarilo prežiť
obdobie druhej svetovej vojny.

Aj na Športovej ulici ich niekoľko
ešte bolo. Už síce nežil otec Sone
Valentovej, ale na jej mamu si ešte
pamätám, rovnako aj na mnohých
ďalších obyvateľov, z ktorých žije
na Športovej ulici už len hŕstka.
Niektoré domy sa popredali, iné
už nestoja,“ hovorí Valér Kann.
Napriek tomu, že Mária Kannová
už prekročila storočnicu, na všetky tieto udalosti si živo pamätá,
rovnako aj na svojich súrodencov
a rodičov. Všetci žili v okolí Senca,
v Matúškove a ďalších obciach.
Napriek tomu, že každý z nich žil
na inom mieste mimo svojho rodiska, zachovávali si vieru svojich
rodičov z Pitvaroša. 
V čase presídlenia z Pitvarošu do Senca.

(red)

Trnava sa uchádza o členstvo v medzinárodnej
sieti učiacich sa miest UNESCO
Mesto Trnava sa ako prvé slovenské mesto uchádza o členstvo v Medzinárodnej sieti učiacich sa miest
UNESCO (GNLC). Môže sa tak zaradiť medzi dvestodvadsaťdeväť miest z celého sveta, ktoré vytvárajú
nové možnosti a príležitosti formálneho a neformálneho vzdelávania pre svojich obyvateľov a získať
prístup k medzinárodným partnerstvám, politikám a osvedčeným postupom v oblasti celoživotného
učenia (sa).
Za podaním žiadosti o zaradenie do
tejto siete stojí tím projektu Učiaca
sa Trnava, ktorý vidí v tomto kroku
jedinečnú príležitosť ako spropagovať a zvýšiť kvalitu vzdelávania
v Trnave. „Členstvo v sieti učiacich
sa miest nám pomôže lepšie nadväzovať medzinárodné partnerstvá
s ďalšími učiacimi sa mestami po
celom svete, a zároveň nás to bude
motivovať k hľadaniu inovatívnych
riešení a tvorbe nových inšpiratívnych projektov v oblasti vzdelávania,” uvádza Michal Koricina z trnavského tímu učiaceho sa mesta.
„Zapojenie v tejto sieti nám v mnohom pomôže napredovať v projekte
Učiaca sa Trnava, ktorý sme odštartovali na začiatku tohto roka,”
dopĺňa Martina Gaggi Hudcovičová.
Projekt Učiaca sa Trnava je iniciatívou občianskeho združenia Lifestarter, ktoré ho realizuje v spolupráci s Mestom Trnava, Trnavským
samosprávnym krajom a desiatkou
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ďalších partnerov. Ide o projekt
rozvoja celoživotného učenia sa
a vytvárania učiaceho sa mesta.
V rámci projektu sa podarilo už
zrealizovať 2 networkingy vzdelávacích organizácií, desiatky stretnutí
pracovných skupín a tiež prvý festival učenia (sa) na Slovensku, ktorý
sa uskutočnil koncom októbra tohto
roka. Všetky informácie o projekte
nájdu záujemcovia na stránke uciacasatrnava.sk.
Význam zapojenia sa do siete
učiacich sa miest pozitívne vnímaj
aj vedúci odboru školstva, mládeže a športu Mesta Trnava Michal
Špernoga. „Trnava sa snaží neustále
napredovať po všetkých stránkach.
Preto ani vo výchove a vzdelávaní
detí a žiakov nechceme zaostávať
a hľadáme možnosti napredovania
aj v tejto sfére. Od účasti Trnavy
v sieti Učiacich sa miest očakávame
odovzdanie skúseností z iných štátov prostredníctvom predstavenia

metód, pomôcok a koncepcií moderného vyučovania, z ktorých by
mohli čerpať inšpiráciu všetci aktéri
vo výchove a vzdelávaní. Už samotný festival Učiaca sa Trnava nám
ukázal, že naša účasť v sieti Učiacich sa miest ma zmysel a verím, že
budeme úspešnými kandidátmi.”
Sieť Učiacich sa miest UNESCO
zastrešuje Inštitút pre celoživotné
vzdelávanie UNESCO s cieľom
združovať a podporovať mestá,
ktorým záleží na rozvoji stratégie
celoživotného učenia (sa). Členovia siete spolupracujú pri hľadaní
riešenia kľúčových otázok, ako
napríklad vzdelávanie k trvalo
udržateľnému rozvoju, rovnosť
a sociálne začlenenie jednotlivcov,
zdravie a pohoda, rozvoj kultúry,
hospodárstva, ako aj vzdelávanie
pre globálne občianstvo.
Rozhodnutie UNESCO o členstve
Trnavy v tejto sieti bude známe
v marci budúceho roka. 

história
Jana Judinyová

Kus cukru aj slaninka z Trnavy
Do plejády spisovateľov, ktorí sa narodili, žili či tvorili v našom meste, patrí aj slovensko-český autor
Peter Jilemnický (1901 Kyšperk, dnes Letohrad, Česko – 1949, Moskva). Jilemnickému Slovensko učarovalo. Na Slovensku a o Slovensku vytvoril metódou socialistického realizmu všetky svoje kmeňové
diela. V Trnave strávil s manželkou tri roky. V tomto roku si pripomíname 120. výročie narodenia spisovateľa Petra Jilemnického, poslovenčeného Čecha, ako ho v korešpondencii nazvala jeho manželka
Ružena, rodená Hudcová (1897, Brno – 1947, Jur pri Bratislave).

Z Kyšperka do Trnavy
Peter Jilemnický sa narodil roku
1901 v Kyšperku (dnes Letohrad,
Česká republika) do rodiny rušňovodiča Petra Jilemnického.
Malebný rodný dom spisovateľa
č. p. 77 stojí dodnes na námestí
mesta Letohrad. V roku 1975
v ňom zriadili múzeum, zamerané na život a dielo spisovateľa.
Po roku 1990 ho premenovali na
Městské muzeum. Múzeum funguje aj ako kultúrno-informačné
centrum a výstavný priestor,
svoje miesto tam má aj história mestečka a jeho priemyslu
(najmä výroba zápaliek, staršia
ako v Sušiciach) a, samozrejme,
Jilemnický.
Po skončení meštianky na otcovo želanie odišiel syn Peter
na hospodársku školu v Chrudime. Po jej absolvovaní v roku
1919 pôsobil ako dočasný učiteľ
v blízkej obci Verměrovce, ale
už v roku 1921 absolvoval doplňujúcu maturitnú skúšku na
štátnom učiteľskom ústave v Leviciach. To bolo prvé stretnutie
Jilemnického so Slovenskom,
ktoré obdivoval a celý život
miloval. Aj vojenskú prezenčnú
službu absolvoval na Slovensku: v Rimavskej Sobote a Banskej Bystrici. Prvé učiteľské
miesto Jilemnického na Slovensku bol Svrčinovec – u Deja na
Kysuciach, a potom v Čadci.1 Po
dvoch rokoch strávených medzi

Čechmi a Slovákmi v Sovietskom zväze nastúpil aj s manželkou Ruženou na učiteľský
post v Trnave. Od 1. septembra
1929 začala Ružena Jilemnická
učiť na Štátnej meštianskej škole dievčenskej a Peter Jilemnický
ako výpomocný učiteľ na Štátnej chlapčenskej meštianskej
škole v našom meste.
Trnava okolo roku 1930
V čase príchodu Jilemnických
v Trnave žilo takmer 25 tisíc
obyvateľov,2 mesto malo pomerne rozvinutú priemyselno-spoločenskú infraštruktúru.
Školstvo v tom čase už prešlo
reštrukturalizáciou na základe
tzv. Malého školského zákona
z roku 1922. Meštianske školy,
kam nastúpili Jilemnickí, prestali
byť výberovými. Stali sa povinnými a výchova mala praktický
charakter, čo potvrdzuje aj pohľad na skladbu vyučovaných
predmetov v príslušných triednych výkazoch z daného obdobia. V Trnave boli v tom čase tri
meštianske školy: štátna meštianska škola chlapčenská, štátna meštianska škola dievčenská
a rímskokatolícka meštianska
škola.3 Do týchto škôl chodili
nielen Trnavčania, ale aj žiactvo
z približne 50 obcí v okolí.
Jilemnických meštianky
Štátna meštianska škola chlap-

čenská, v ktorej začal v septembri 1929 Peter Jilemnický učiť,
sídlila v budove Adalbertína
na Hollého ulici (dnes Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity). Riaditeľom
bol Augustín Řezanina. Jilemnický nastúpil ako výpomocný
učiteľ, ale hneď od začiatku
školského roku 1929/1930 bol
aj triednym učiteľom II. triedy.
Svojich žiakov učil predmety
prírodopis a prírodozpyt (spolu tri hodiny týždenne), počty
s jednoduchým účtovníctvom
(štyri hodiny za týždeň), ručné
práce výchovné (jedna hodina
za týždeň) a jazyk nemecký (tri
hodiny).4 Predmety prírodopis
a prírodozpyt vyučoval v tom

Dvořák Josef. 1952. Učiteľské pôsobenie Petra Jilemnického. In: Truhlář Břetislav a kol. Peter Jilemnický. Sborník statí., prejavov, fotografií a dokumentov. Bratislava: Tatran, s. 87, 91.
2
Musil Fraňo. 1938. Dvacať rokov národného školstva v Trnave. In: Trnava 1238-1938. Trnava: Rada mesta Trnavy na pamäť
700 ročného jubilea. Tlač: kníhtlačiareň Spolku sv. Vojtecha v Trnave, s. 263.
3
Musil Fraňo. 1938. Dvacať rokov národného školstva v Trnave. In: Trnava 1238-1938. Trnava: Rada mesta Trnavy na pamäť
700 ročného jubilea. Tlač: kníhtlačiareň Spolku sv. Vojtecha v Trnave, s.265, 267, 268.
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istom školskom roku aj v triedach I.B, II.A, II.B a III.A.5
Manželka spisovateľa, Ružena
Jilemnická, vyučovala v školskom roku 1929/30 na Štátnej
meštianskej škole dievčenskej
v Trnave, školu viedol riaditeľ
Bébar. Tiež sa stala triednou
učiteľkou 1. triedy, svoje žiačky
učila podobné predmety ako
manžel, t. j. prírodopis a prírodozpyt, občiansku náuku a výchovu, počty s jednoduchým
účtovníctvom a jazyk nemecký.6
Manželia Jilemnickí v Trnave
prišli do dobrého prostredia.
Riaditelia ich škôl Řezanina
aj Bébar boli ľudia pokrokoví
a mali pre nich pochopenie.
O Jilemnickom sa zachovali záznamy, ako sa snažil pri
výučbe uplatňovať princíp
názornosti a žiakov priamo zapájať do výučby, napríklad na
hodinách zemepisu alebo neskôr prácou v záhrade.7 Obaja
manželia mali hlboké sociálne
cítenie. Vplyv hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia sa
prejavil aj v meštianskych školách, kde Jilemnickí učili, rástol
počet slabo živených a oblečených detí. Triedne výkazy
najmä chlapčenskej meštianky
obsahujú aj záznamy, ktorí
žiaci dostávali mlieko a na Vianoce ošatenie.8 Na ošaťovacích

Adalbertinum, kde sídlila Štátna chlapčenská meštianska škola, v roku 1920 ešte pred nadstavbou, ktorá bola ukončená v roku 1922. Zdroj Západoslovenské múzeum

akciách sa zúčastňovali obaja
manželia. Vlastné deti nemali,
zato sa obaja všemožne snažili pomôcť svojim chudobným
žiakom. Ako spomína jeden
z bývalých žiakov spisovateľa
Michal Baranček, Jilemnický
mu tu a tam dával jedlo, jeho
a ďalších zle živených chlapcov
posielal k lekárovi a napríklad
nezamestnaným rodičom Barančeka získal aspoň dočasné
zamestnanie v cukrovarskej
kampani a vo Figare.9 Keď
sa po niekoľkých mesiacoch
učiteľovania v trnavskej meštianke Jilemnický vzdal miesta
kvôli súdu v Nitre, svoj vzťah

k škole opísal v liste priateľovi
Josefovi Dvořákovi: „Klel jsem,
řval jsem, slzy zdržoval, vždyť
mám tu školu tak rád – ale co
dělat?“10
Život Jilemnických v Trnave
Manželia Jilemnickí sa hneď po
svojom príchode do nášho mesta
ubytovali na Františkánskej 38.11
Šlo o dom vo vlastníctve vdovy
Máthéovej, ktorý stál na mieste,
kde v súčasnosti sídli firma Stefe
Trnava, s. r. o.12 Z tejto adresy
sa manželia odhlásili začiatkom júla nasledujúceho roku,
v septembri 1930 sa nasťahovali
do domu na Dlhej ulici č. 4.13

Výkaz o dochádzke a prospechu II. triedy Štátnej meštianskej školy chlapčenskej v Trnave, šk. r. 1929/1930. Štátny archív
v Trnave. Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa.
5
Výkazy o dochádzke a prospechu tried: I. B, II.A, II.B, III.A Štátnej meštianskej školy chlapčenskej v Trnave, šk. r. 1929/1930.
Štátny archív v Trnave. Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa
6
Výkaz o dochádzke a prospechu II. triedy Štátnej meštianskej školy dievčenskej v Trnave, šk. r. 1929/1930. Štátny archív
v Trnave. Ministerstvo vnútra SR-Verejná správa.
7
Bývalí žiaci spomínajú na láskavého učiteľa. In: Učiteľské noviny 6,1956, č. 14, str. 5. Schubert, J.: Pedagogický profil Petra
Jilemnického In: Zborník Pedagogika-psychológia I. Bratislava, SPN 1961, str. 40.
8
Najmä triedne výkazy štátnej chlapčenskej meštianky z roku 1931.
9
Baranček Michal. Spomienky na Pera Jilemnického. In: Učiteľské noviny 4,1954, č. 11, s. 3.
10
Josefovi Dvořákovi, Trnava 22.XI.1929. In: Listy Petra Jilemnického I1917-1936, list č.177. Bratislava: Pravda 1984, s. 322. Aj:
Učiteľské pôsobenie Petra Jilemnického. In: Truhlář Břetislav a kol. Peter Jilemnický. Sborník statí., prejavov, fotografií a dokumentov. Bratislava: Tatran, s. 92.
11
Mestský úrad Trnava, inventárna evidencia č. 36; prihlásenie k pobytu rok 1929-1930. Archívny fond: Mestský úrad Trnava,
záznam č. 1845, znenie: Jilemnický Peter, učiteľ, ženatý, bez vyznania, nar. 1901 v Kyšperku, miesto príslušnosti: Kyšperk,
manželka: 1897 Brno; adresa pobytu: Františkánska 38. Štátny archív v Trnave. Ministerstvo vnútra SR-Verejná správa. Za
pomoc pri identifikácii lokality v súčasnosti autorka ďakuje PaedDr. Simone Jurčovej, Západoslovenské múzeum v Trnave.
12
Za pomoc pri identifikácii lokality v súčasnosti autorka ďakuje PaedDr. Simone Jurčovej, Západoslovenské múzeum v Trnave.
13
Pavelek, Juraj. 1979.Plamienky šťastia. Venované pamiatke Ruženy Jilemnickej. Bratislava: vydavateľstvo Obzor, obrazová príloha. Za pomoc pri identifikácii lokality v súčasnosti autorka ďakuje PaedDr. Simone Jurčovej, Západoslovenské múzeum v Trnave.
Aj: Fraňovi Kráľovi. Trnava,15.IX.1930. In: Listy Petra Jilemnického I1917-1936, list č. 203. Bratislava: Pravda 1984, s. 361.
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Šlo o neskoršiu, starším Trnavčanom známu Fučíkovu ulicu,
dnes Ulicu A. Hlinku. V Trnave
sa dobre zabývali, Jilemnický
spomína, že ich často navštevovali priatelia. V roku 1930 sa ako
učitelia obaja manželia zúčastnili v Trnave aj na sčítaní ľudu.
V januári 1931 (v čase hospodárskej krízy) spomína v liste
priateľovi Fraňovi Kráľovi, že
v Trnave boli demonštrácie nezamestnaných, „pri jednej brutálne pracovali pelendreky a bajonety, dnes som bol na schôdzi
kovorobotníkov, ktorým idú znižovať mzdy. Nálada búrlivá...“14
Ako bolo spomínané, po niekoľkých mesiacoch od začiatku
učiteľovania v septembri 1929
sa Jilemnický kvôli súdnemu
procesu vzdal učiteľskej práce.
Dostal síce oslobodzujúci rozsudok, ale nie hneď. Nezaháľal
však, o to viac sa pustil do literárnych aktivít. Prekladal, napríklad aj básne Sergeja Jesenina. Neskôr v roku 1932 preložil
z ruštiny fínske, lotyšské a litovské rozprávky, ktorých rukopis
poslal nakladateľovi Trávničkovi
v Žiline.15
V Trnave Jilemnický dopísal
román Zuniaci krok a poslal do
vydania dielo Návrat. V našom
meste začal písať aj román Pole
neorané. V období, keď sa pani
Ružena stala živiteľkou rodiny,
si Jilemnickí vedeli poradiť. Spisovateľ spomína v liste priateľovi Fraňovi Kráľovi: „... Žijeme
si skutočne i z toho Ružininho
platu dobre, .. a nebolo nám
treba, aby sme obmedzovali
svoje vždy skromné požiadavky.
Mali sme v poslednej dobe ešte

Ružena Jilemnická, zdroj: Plamienky šťastia

aj mimoriadne príjmy, ja honorár zo Stanu (časopis), Ruža za
poviedky v Detskom kútiku...
a Ruža okrem toho má ešte tri
hodiny týždenne u chlapcov
z ortodoxnej židovskej školy,
ktorí sa pripravujú z učiva meštianskych škôl. Za hodinu 20
Kč.“16
Ako trest za predchádzajúcu
politickú prácu dostal Peter
Jilemnický mesačné pôsobenie na štátnej ľudovej škole
v Šajdíkových Humenciach.
Sem dochádzal z Trnavy denne
vlakom. Nový školský rok 1930/
1931 začal znova na trnavskej
chlapčenskej meštianke.17 Po
dlhom snažení stabilizovať svoje postavenie učiteľa, prestal
byť výpomocným učiteľom a od
marca 1932 dostal v Trnave definitívu.
Kontakty s Trnavou zostávajú
V januári 1932 sa však zhor-

šil zdravotný stav manželky
Ruženy. Lekári usúdili, že jej
podnebie Trnavy neprospieva,
preto najskôr vo februári 1932
požiadala o zdravotnú dovolenku, napokon sa dlhší čas liečila
v Tatranských Matliaroch. Jilemnický kvôli manželke požiadal o miesto na škole v Kostelci
(blízko Považskej Bystrice,
vtedy v podstate samota medzi
Maninskou tiesňavou a Súľovskými skalami). Tu začal učiť
v septembri 1932.
S Trnavou však kontakt nestratil. Začiatkom decembra 1932
prednášal v trnavskom divadle
o svojej knihe Pole neorané.
Popri prednáške sa tu konala aj
výstava kníh a predmetov Krásné jizby. Jilemnický podujatie
hodnotí v liste priateľovi Josefovi Dvořákovi takto: „... uspořádaní výstavy knih Družstevní
práce (vydavateľstvo a kultúrno-spoločenská organizácia,
pozn. autorky) bylo tak výlučne
umelecké a vkusné... Dělal to
prof. Jílek, zapřáhl do toho celé
vyšší gymnázium (v Trnave)
a iniciátorom byl Tonda Nedvěd
(obaja učili na trnavskom gymnáziu, pozn. autorky).18 Plný
dojmov z Trnavska, v Kostelci
napísal Jilemnický román Kus
cukru, dokončil ho v roku 1934.
Trnavská „slaninková akcia“
Na škole v Kostelci mal Jilemnický oveľa viac práce s deťmi ako
v Trnave. Prostredie tam bolo
oveľa chudobnejšie a zaostalejšie ako v Trnave, deti často
podvyživené, zanedbané, nepoznali hygienu.19 Začiatkom decembra 1932 Jilemnický priviezol

Fraňovi Kráľovi. Trnava, 25.I.1931. In: Listy Petra Jilemnického 1917-1936, list č. 212. Bratislava: Pravda 1984, s. 369.
Dvořák Josef. 1952. Učiteľské pôsobenie Petra Jilemnického. In: Truhlář Břetislav a kol. Peter Jilemnický. Sborník statí., prejavov, fotografií a dokumentov. Bratislava: Tatran, s. 95.
16
Fraňovi Kráľovi. Trnava, 7.II.1930. In: Listy Petra Jilemnického I1917-1936, list č. 183. Bratislava: Pravda 1984, s. 330.
17
Fraňovi Kráľovi. Trnava,15.IX.1930. In: Listy Petra Jilemnického I1917-1936, list č. 183. Bratislava: Pravda 1984, s. 361.
18
Josefovi Dvořákovi, Kostelec, 9.XII.1932, list č. 275. Fraňovi Kráľovi, Kostelec 1.XII.1932, list č. 274. In: Listy Petra Jilemnického 1917-1936. Bratislava: Pravda 1984, s. 424, 425.
19
Štammová Anna: Naša dobrá, milá sestra. In: Pavelek Juraj. Plamienky šťastia. Venované pamiatke Ruženy Jilemnickej. 1979.
Múzeum Petra Jilemnického v Jure pri Bratislave. Bratislava: vydavateľstvo Obzor, 1979, s. 46..
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z Trnavy pre deti v Kostelci 2 kg
slaniny, asi 3 kg cukríkov, 2 kg
kakaa a pekné bábiky. Šlo o dar.
Ako písala Ružena Jilemnická
sestre Anne Štammovej: „...Deti
si zabalia cukrovinky do farebných papierikov a každé dostane
trochu na výzdobu vianočného
stromčeka. Zostane ešte veľa
na odmeňovanie, keď sa budú
dobre správať a budú usilovné.20
A ďalej: „Deťom dávame trikrát
týždenne na obed po kúsku
slaninky. Rada ju nosím sama
do Peťkovej triedy. Deti slaninku
berú do rúk ako sviatosť, spočiatku len oblizujú a potom si
pomaly aj pochutnávajú.“21 Ružena Jilemnická nazvala rozdávanie
slaninky kosteleckým deťom
„slaninkovou akciou“.22 V korešpondencii spomína aj návštevu
profesorov Nedvěda a Jílka z Trnavy, ktorí si začiatkom februára
1933 prišli k nim zalyžovať.
Slovensko manželom Jilemnickým
prirástlo k srdcu, ako učitelia
a ľudia nesporne prispeli k pozdvihnutiu svojho okolia. Keď sa
v roku 1938 schyľovalo k tomu,
že Slovensko budú musieť opustiť, pani Ružena vyjadrila ich
vzťah k našej krajine jednoducho
a výstižne: „... Veľmi ťažko by
sme opúšťali Slovensko, kde sme
doma.“23
Spisovateľ Peter Jilemnický strávil
aj s manželkou viac ako 16 rokov
na Slovensku, obaja našu krajinu
milovali. Aj väčšinu svojich ťažiskových diel, v ktorých zachytil
obraz slovenskej súčasnosti, napísal Jilemnický po slovensky, vo
výbornej slovenčine korešpondo-

Dom na Dlhej 4, neskôr Fučíkovej, dnes Andreja Hlinku

Pamätná tabuľa na budove Adalbertína

Hrob Jilemnických, Letohrad

val s priateľmi. Spisovateľ zomrel
náhle v roku 1949 v Moskve. Jeho
ostatky uložili najskôr na Slavíne,

v súčasnosti spolu s manželkou
odpočíva v rodinnom hrobe v Letohrade. 

Ružena Jilemnická Anne Stammovej. Úryvky v korešpondencie. List z 11.XII.1932., s. 199-200. In: Pavelek Juraj. Plamienky
šťastia. Venované pamiatke Ruženy Jilemnickej. 1979. Múzeum Petra Jilemnického v Jure pri Bratislave. Bratislava: vydavateľstvo Obzor, 1979.
21
Ružena Jilemnická Anne Stammovej. Úryvky v korešpondencie. List z 12.II.1933., s. 200. In: Pavelek Juraj. Plamienky šťastia.
Venované pamiatke Ruženy Jilemnickej. 1979. Múzeum Petra Jilemnického v Jure pri Bratislave. Bratislava: vydavateľstvo Obzor, 1979.
22
Ružena Jilemnická Anne Stammovej. Úryvky v korešpondencie. List z 12.II.1933., s. 200. In: Pavelek Juraj. Plamienky šťastia.
Venované pamiatke Ruženy Jilemnickej. 1979. Múzeum Petra Jilemnického v Jure pri Bratislave. Bratislava: vydavateľstvo Obzor, 1979.
23
Ružena Jilemnická Anne Stammovej. List z 3.XII.1938. In: Pavelek Juraj. Plamienky šťastia. Venované pamiatke Ruženy Jilemnickej. 1979. Múzeum Petra Jilemnického v Jure pri Bratislave. Bratislava: vydavateľstvo Obzor, 1979, s.217.
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Adrián Kobetič, foto: autor

Po stopách svätého Mikuláša nájdeme nielen
sochy a maľby, ale aj inšpiráciu jeho príbehom
Sviatok svätého Mikuláša patrí nepochybne k najobľúbenejším dňom adventného obdobia. U väčšiny detí sa spája najmä so sladkosťami v topánke na okne, kam ich svätý Mikuláš prináša ako
odmenu za dobré správanie. Okrem detskej radosti však nemožno opomenúť fakt, že má slávenie
tohto sviatku aj mimoriadne zaujímavé historické pozadie. Pre Trnavu a Trnavčanov môže byť
ešte zaujímavejšie v tom, že je ich najstarší farský kostol dodnes zasvätený práve tomuto svätcovi.
V dnešnej dobe, keď sú sviatky čoraz viac komerčné a vytráca sa ich podstata, je dobré pripomenúť
si súvislosti ich vzniku a osobnosti, ktoré v tieto dni slávime. Predstavme si preto príbeh Mikuláša
z Myry, jedného z najvýznamnejších svätcov západnej i východnej cirkvi, oslavovaného každoročne
6. decembra na celom svete.
Život svätca
Mikuláš sa narodil údajne 8. mája
okolo roku 280 v tureckej Patare
rodičom Epifanovi a Johane, majetným, ale mimoriadne zbožným
kresťanom. Najrozšírenejší stredoveký zdroj rozprávania o živote
svätých Legenda Aurea zmieňuje,
že Mikuláš bol už od mala neobvykle horlivý vo viere. Ako nemluvňa bol vraj natoľko striedmy, že
pil mlieko z matkiných pŕs iba raz
denne, i to len v stredu a piatok.
Pravidelne navštevoval kostoly,
kde sa vytrvalo vzdelával v Svätom
písme a snažil sa byť pre ostatných
príkladom. Ako rástol, preukazoval
svoju dobrosrdečnosť tak, že sa
staral o chudobných a chorých, za
čo sa stal veľmi rýchlo obľúbeným.
Aj pre svoj hlboký záujem o ľudí sa
rozhodol po smrti rodičov majetok
využiť na charitatívnu činnosť.
S tým sa spája aj príbeh, podľa
ktorého Mikuláš pomohol istému
mužovi s tromi dcérami. Keďže
tento muž nemal dostatok peňazí
na vydaj svojich dcér, bol nútený
ich ponúknuť ako neviestky. Keď
sa to však Mikuláš dozvedel, po tri
noci podišiel k oknu každej z dcér
a vhodil jej tam hrudu zlata, aby ju
uchránil pred zlým osudom. Prvé
dve noci sa otec dcér divil činu
milosrdenstva, avšak tretiu noc sa
rozhodol počkať si na dobrodinca,
aby zistil jeho identitu. Keď spozoroval neznámeho, ako vhadzuje do
okna jeho tretej dcéry hrudu zlata,
vrhol sa mu k nohám a ďakoval
mu. Mikuláš mu však nariadil, aby

o všetkom mlčal, pokiaľ bude nažive. Na základe tohto skutku sa
dodnes svätý Mikuláš zobrazuje
s tromi zlatými hrudami, resp. troma mešcami zlata, odkazujúcimi
na jeho milostivý čin. Okrem troch
hrúd je pre jeho zobrazenie typický
aj biskupský odev. Býva tak zobrazovaný z dôvodu, že sa Mikuláš
stal okolo roku 300 biskupom
v tureckom meste Myra, dnes nazývanom Demre. Stalo sa tak vraj
po tom, čo v Myre zomrel biskup
a malo prísť k voľbe jeho nástupcu.
Najváženejšiemu z nich sa mal noc
pred voľbou prisniť sen, v ktorom
ho neznámy hlas nabádal k tomu,
aby sa stal biskupom ten, kto ráno
prvý vstúpi do kostola. Na druhé
ráno vstúpil do chrámu prvý práve
Mikuláš, čo zapríčinilo, že ho aj
napriek jeho odmietaniu zvolili
v Myre za biskupa. Úradovanie
prerušilo až prenasledovanie kres-

ťanov okolo roku 310, kvôli ktorému sa dostal Mikuláš do väzenia.
V ňom bol opakovane mučený, aby
zaprel svoju vieru. Napriek tomu
vytrval v presvedčení a neskôr sa
dostal na slobodu. V roku 325 sa
mal ešte zúčastniť Nicejského koncilu a následne sa vydať na púť do
Ríma. Počas nej však 6. decembra
okolo roku 350 zomrel.
S Mikulášom sa spája ešte niekoľko zázrakov, vykonaných svätcom
nielen počas jeho života, ale aj
po smrti. Medzi nimi je napríklad
utíšenie búrky na mori, oživenie
troch mŕtvych detí, rozmnoženie
obilia počas hladomoru v Myre,
prekazenie popravy vojakov a ďalšie. Pre rozvoj kultu sv. Mikuláša
bol zásadný moment, keď boli jeho
pozostatky prenesené obchodníkmi roku 1087 do juhotalianskeho
mesta Bari, odkiaľ sa rozšírili do
celej Európy. Keďže sa stal patródecember
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nom obchodníkov, chrámy s jeho
relikviami vznikali práve v dôležitých trhových sídlach a na križovatkách významných obchodných
ciest. Na našom území nachádzame v stredoveku približne osemdesiat až deväťdesiat patrocínií
(zasvätení) sv. Mikuláša, pričom
väčšina z nich vznikla v súvislosti
so šírením obchodu a trhov. Predpokladáme, že jedným z takých
prípadov je aj Trnava. Zasvätenie
miestneho kostola sv. Mikulášovi
je tu listinne doložené už v roku
1211, čo znamená, že tu počiatky
mikulášskeho patrocínia možno
stanoviť najneskôr na prelom 12.
a 13. storočia.
Mikuláš v Trnave
Okrem zasvätenia farského kostola existujú však aj ďalšie dôkazy
svedčiace o tom, že bol kult sv.
Mikuláša v Trnave mimoriadne
populárny. Sú to práve umelecké
diela, ktoré boli súčasťou prejavu úcty k svätým a dodnes nám
jednotlivých svätcov a svätice
pripomínajú. Predstavme si teda
niektoré vyobrazenia sv. Mikuláša
v Trnave, sústredené prirodzene
okolo centra svätcovho kultu, Baziliky sv. Mikuláša.
Jedným z diel, pri ktorom možno uvažovať o tom, že zobrazuje
sv. Mikuláša, je nástenná maľba
v predsieni Baziliky sv. Mikuláša.
Na tejto maľbe z obdobia okolo
polovice 15. storočia je zobrazený
muž v biskupskom odeve, žehnajúci prichádzajúcej menšej postave
pútnika. Nie je však úplne isté, že
ide o zobrazenie sv. Mikuláša, lebo
svätcovi chýbajú osobné atribúty,
teda konkrétne tri hrudy zlata.
Treba pritom upozorniť na to, že
maľby sa pôvodne zachovali iba
fragmentárne a v 80. rokoch 20.
storočia prešli neodbornými reštaurátorskými zásahmi. Preto nie je
úplne isté, či sa v pôvodnej maľbe
dané atribúty nenachádzali. Keďže
však bol sv. Mikuláš aj patrónom
pútnikov a v kostole je na veľmi
dôležitom mieste, môžeme o maľbe v hypotetickej rovine hovoriť ako
o mikulášskej. Maľba by bola prav14
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depodobne zároveň Mikulášovým
najstarším zobrazením v Trnave.
Najstaršie zobrazenie, pri ktorom
ale možno jednoznačne určiť, že
ide o sv. Mikuláša, sa nachádza
priamo nad západným vstupom do
baziliky. Jeho figúra v biskupskom
odeve, držiaca v rukách knihu
s tromi hrudami zlata a biskupskú
berlu, sa nachádza priamo vo vrchole neskororenesančného portálu, ktorým počas prestavieb medzi
rokmi 1618 – 1630 nahradili starší
gotický portál. Mikuláš akoby tu
vítal tých, ktorí prichádzajú do
kostola a zároveň signalizoval jeho
samotné zasvätenie.
Kúsok odtiaľ, na námestí nesúcom v názve meno sv. Mikuláša,
sa nachádza ďalšia jeho socha,
tentokrát mladšia približne o sto
rokov. Je súčasťou barokového
morového stĺpu sv. Jozefa, kde je
spolu so sv. Karolom Boromejským
a sv. Alžbetou Durínskou jednou
zo sôch, stojacich na podstavci
stĺpu. Ten bol vytvorený miestnym
sochárom Ignácom Melzerom v roku 1731, z vďaky za skončenie jednej z veľkých morových epidémií
zasahujúcich mesto.
V tesnej blízkosti baziliky stojí ešte
jedna socha sv. Mikuláša, datovaná nápisom na podstavci do roku
1805. Je umiestnená napravo od
schodiska pri pohľade na baziliku,
pričom na opačnej strane schodov
sa nachádza socha ďalšieho svät-

ca a biskupa sv. Vojtecha. Ten je
zobrazovaný často vo dvojici so sv.
Mikulášom ako jeho tzv. pendant.
Posledné zobrazenie, ktoré by som
rád spomenul, už nie je iba samostatnou figúrou svätca, ale ide
o rozsiahly cyklus monumentálnych rozmerov. Namaľovaný je na
severnej a južnej stene presbytéria
baziliky sv. Mikuláša v rozmedzí
rokov 1900 – 1905. Ide o neogotické maľby, približujúce jednotlivé
scény zo života sv. Mikuláša.
Samozrejme, v rôznych kostoloch
a inštitúciách v Trnave by sme našli
aj množstvo ďalších zobrazení
tohto obľúbeného svätca, pokúsil som sa však priblížiť tie, ktoré
môže bez ťažkostí preskúmať kedykoľvek každý z nás.
Nezabudnime spomenúť aj to, že
okrem umeleckých diel je Mikuláš s Trnavou spojený ešte inak,
prostredníctvom svojich významných menovcov. Či už to bol arcibiskup a humanista Mikuláš Oláh,
alebo hudobný skladateľ Mikuláš
Schneider Trnavský.
I keď sa dnes sv. Mikuláš z Myry
stal cieľom komerčného záujmu,
nemožno zabúdať na dôležitý odkaz jeho životného príbehu. Jeho
ústredným motívom je medziľudská láska a pomoc tým, ktorí to
najviac potrebujú. Tieto vlastnosti
by mali byť pre nás (nielen) v období adventu neustálou inšpiráciou. 
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Miroslav Beňák, foto: autor

„Potulka“ za architektúrou starého areálu
trnavskej nemocnice

Nemocnica v Trnave môže byť pre Trnavčanov banálnym miestom, s ktorým má takmer každý nejakú
skúsenosť, väčšinou nie príliš príjemnú, snáď len s výnimkou pôrodníckeho oddelenia. Obzvlášť teraz,
v období zúriacej pandémie, by sa človek tomuto miestu najradšej vyhol veľkým oblúkom. V kontraste s negatívnymi emóciami, ktoré pretrvávajú napriek snahám a trpezlivému boju lekárov a personálu
s touto chorobou, sme sa rozhodli koncom augusta tohto roku nasmerovať do starého areálu nemocnice
jednu z tradičných Potuliek Malým Rímom, priblížiť hodnoty tohto miesta a nazrieť naň celkom inak,
než očami pacienta.

Nemocnica je neodmysliteľnou
súčasťou mesta nielen ako zdravotnícka inštitúcia, ale aj po historickej a architektonickej stránke.
Starý areál fakultnej nemocnice je
jedným z najstarších, ktoré vznikali mimo urbanizovaného historického jadra. Svojím rozsahom je
porovnateľný s niektorými priemyselnými areálmi okolo mesta
a plošne je veľký zhruba ako štvrtina historického jadra. Navyše,
čo bol aj dôvod našej „architektonickej vizity“, skrýva naozaj
miesta s krásnou a autenticky
zachovanou architektúrou z rôznych období svojej existencie.
Na nasledujúcich stranách vás
prevedieme genézou areálu
nemocnice v jednotlivých etapách, priblížime architektúru
významných stavieb tohto miesta
a aspoň takto sprostredkujeme
zážitok z letnej potulky.
Z niekdajšej univerzitnej
záhrady k nemocnici
Pozemok, na ktorom stojí trnavská nemocnica, sa v danej dobe
nachádzal poniže Dolnej brány
mimo vtedajšieho mestského
centra. Spolu s ďalšími ich kúpili
jezuiti už po prvom príchode do
Trnavy v roku 1561. Tí tu postupne vytvorili komplex záhrad vymedzený dnešnými ulicami Kollárovou, Sladovníckou, Tamaškovičovou a Andreja Žarnova, ktoré sa
po založení Trnavskej univerzity
stali jej súčasťou1. S univerzitou
bola lekárska starostlivosť koniec
1

Erb Pálffyovcov na pavilóne z roku 1903 – dnešnom oddelení očnom a pneumológie
a ftizeológie (2021)

Pôvodný chirurgický pavilón „II“ z roku 1903 – dnešné oddelenie očné a pneumológie
a ftizeológie (2021)

koncov tiež prepojená, keďže
jednou z fakúlt bola aj Lekárska

fakulta. Žiaľ, v Trnave chýbalo
väčšie zariadenie, v ktorom by si

Šimončič, J.: Plány župnej nemocnice v Trnave z roku 1824, In: Šimončič, J.: Mojej Trnave, Trnava, 1998, ISBN 80-967935-1-9, str. 316
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študenti mohli overovať najnovšie
poznatky z medicíny.
Tí v rokoch 1770 – 1777 využívali xenodóchium, čo bol akýsi
typologický predchodca dnešnej
nemocnice. U nás bolo takéto
zariadenie v klasicistickom objekte vedľa Kostolíka sv. Heleny,
ktorému sa zvyklo hovoriť „starý
špitál“. Nemocnica ako ju poznáme dnes, však neexistovala.
Lekársku starostlivosť občanom
zabezpečovala cirkev – chorých
opatrovali a liečili hlavne františkáni a benediktíni. Absencia
väčšieho zariadenia, v ktorom by
okrem zdravotnej starostlivosti
mohli praxovať študenti najvychýrenejšej fakulty Trnavskej univerzity, bola vlastne aj dôvodom,
prečo sa univerzita v roku 1777
presťahovala do Badína2. Univerzitné záhrady sa tak dostali do
cirkevného fondu a postupne sa
rozpredávali.
Počiatky dnešného nemocničného areálu na tomto mieste
sa začali črtať pred takmer 200
rokmi. V roku 1823 župné zhromaždenie v Bratislave riešilo
otázku chýbajúcej župnej nemocnice. Zhodou okolností sa
práve vtedy predávala rozsiahla
záhrada, patriaca arcibiskupovi. Pre župu bol tento pozemok
najvýhodnejšou ponukou3, lebo
okrem výhodnej ceny spĺňal aj
vonkajšie požiadavky na miesto.
Liečebný proces si totiž vyžadoval zdravé prostredie mimo
centra mesta, bez hluku, ruchu
a prašnosti4. Napokon 4. októbra 1824 položil vtedajší župan
Leopold Pálfi základný kameň
nemocnice. Autorom plánov bol
Anton Grün, trnavský staviteľ,
ktorý v Trnave postavil aj mestské

„Nový“ chirurgický pavilón „III“ z roku 1913 – dnes oddelenie psychiatrické a onkologické
(2021)

„Nový“ chirurgický pavilón „III“ z roku 1913
– dnes oddelenie psychiatrické a onkologické
(2021)

divadlo5 a neďaleko nemocnice aj
vínne pivnice pre Antona Valca6.

Pohľad na kotolňu z roku 1912 s komínom
(2021)

I. etapa
– prvá polovica 19. storočia
Najstaršia a pôvodná budova,
pochádzajúca z prvej etapy
vzniku nemocnice, sa nachádzala
na mieste dnešného interného
pavilónu. V tom období bola
jediná v rámci areálu, ktorá slúžila priamo na lekárske účely. Táto
„novodobá“ nemocnica ešte istým
spôsobom nadväzovala na mest-

ské nemocnice, ale jej náplňou
bola už iba činnosť odborná a liečiteľská. Takéto župné nemocnice vznikli v prvej polovici 19.
storočia okrem Trnavy aj v Nitre
a Trenčíne7. Trnavská z nich bola
najstaršia.
Nemocnica sa v podstate až do
začiatku 20. storočia výraznejšie
stavebne nerozvíjala. V 50. rokoch
19. storočia prevzal nemocnicu

tamže
tamže
4
Bokesová – Uherová, M.: K stopäťdesiatemu výročiu založenia nemocnice v Trnave, In: Ugor, P.: Z histórie Trnavského zdravotníctva – stopäťdesiat rokov nemocnice v Trnave, Nemocnica s poliklinikou v Trnave, 1974, str. 54
5
Šimončič, J.: Plány župnej nemocnice v Trnave z roku 1824, In: Šimončič, J.: Mojej Trnave, Trnava, 1998, ISBN 80-967935-1-9,
str. 316
6
Šimončič, J.: Sága rodu Valcovcov alebo z dejín vinárskych závodov v Trnave, In: Šimončič, J.: Mojej Trnave, Trnava, 1998, ISBN
80-967935-1-9, str.222
7
Bokesová – Uherová, M.: K stopäťdesiatemu výročiu založenia nemocnice v Trnave, In: Ugor, P.: Z histórie Trnavského zdravotníctva – stopäťdesiat rokov nemocnice v Trnave, Nemocnica s poliklinikou v Trnave, 1974, str. 54
2
3
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doktor Martin Ruprecht – lekár
a erudovaný vedec. Počas jeho
vedenia sa nemocnici darilo,
zvýšil sa počet lôžok, znížila sa
úmrtnosť a v roku 1851 získala nemocnica štatút „verejnej
nemocnice“. Po jeho odchode
v roku 1866 však začala opäť
upadať a o štatút prišla. Budova
bola ošarpaná a ponášala sa skôr
na zanedbanú sýpku, než nemocnicu8.
Opäť začala prekvitať v roku 1877
– po príchode Dr. Jána Christiana.
Pôvodná nemocničná budova sa
v roku 1897 dočkala komplexnej
renovácie a modernizácie. Na
povale bola nainštalovaná šesťdesiathektolitrová nádrž, do ktorej sa
čerpala voda zo studne a ďalej sa
rozvádzala do jednotlivých miestností. Zabezpečenie potrebnej
technickej infraštruktúry umožnilo
zriadenie niekoľkých kúpeľní.
Rovnako sa zriadila operačná sála,
dezinfekčná miestnosť vybavená
Vaslerovým parným dezinfekčným
prístrojom. Do jednotlivých miestností sa zaviedlo kúrenie teplým
vzduchom a zariadili sa novým
nábytkom so železnými posteľami
s matracmi a perinami. V roku
1898 získala nemocnica opäť
štatút verejnej nemocnice, čiže
mohla prijímať každého chorého
bez ohľadu na to, či bol obyvateľom Bratislavskej župy9. Najstaršia
budova z čias vzniku nemocnice
sa nezachovala.
II. etapa
– začiatok 20. storočia
K rozšíreniu nemocnice prišlo
až začiatkom 20. storočia. Rozvíjajúcej sa nemocnici postupne
prestávali staré a technicky nevyhovujúce priestory vyhovovať.
V roku 1903 z šetrenia komisie
zdravotníckeho referátu ministerstva vnútra vzišlo, že prízemie nemocničnej budovy už nevyhovuje
na hospitalizáciu a malo fungovať
Tamže, str. 55
Tamže
10
Tamže
8
9

Vstup do podzemného bunkru a za ním blok hospodárskych objektov (2021)

Hospodársky blok s kotolňou (2021)

len na hospodárske účely. Ešte
v tom roku sa začalo s prípravou
výstavby nových objektov, ktoré
boli 7. novembra 1904 slávnostne
odovzdané do užívania10.
PAVILÓN II - chirurgický pavilón, dnešné očné oddelenie a oddelenie pneumológie a ftizeológie
Najcharakteristickejším objektom
z tohto obdobia je dnešné očné
oddelenie a oddelenie pneumológie a ftizeológie. Architektonicky
sa najviac ponáša na dnes už
neexistujúcu pôvodnú budovu
z roku 1824. Klasicisticko-historizujúci jednoposchodový objekt
s členitou fasádou, vysokými
stropmi a erbom Pálffyovcov
v tympanóne bol v roku 1904

postavený ako chirurgický pavilón. Chirurgické oddelenie bolo
v trnavskej nemocnici jedným
z najstarších, chirurgia tu prakticky existovala už od založenia nemocnice. Seriózne sa však tento
odbor začal rozvíjať až v tomto
novovybudovanom pavilóne so
šesťdesiatimi – sedemdesiatimi
lôžkami. Primárom chirurgie sa
stal MUDr. Pavol Nagy, ktorý
sa po odchode Jána Christiana
v roku 1908 dokonca stal aj riaditeľom nemocnice. Od roku 1939
sa tu na I. poschodí prechodne
nachádzalo aj novozaložené
gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. V roku 1954 bolo presťahované do susedného funkcionalistického interného pavilónu
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a na jeho miesto prišlo očné
oddelenie, ktoré je tu prakticky
dodnes. Prechodne tu bolo kožné
oddelenie pre mužov, neskôr aj
nervové – umiestnené pod očným
oddelením, ďalej aj zubné a rehabilitačné11.
PAVILÓN I – infekčný pavilón,
dnes časť administratívy nemocnice
Ďalším objektom, ktorý vznikol
začiatkom 20. storočia, je Pavilón
I, ktorý sa nachádza oproti križovatke komunikácií po vstupe
do areálu. Zriadený bol ako samostatný pavilón pre infekčné
oddelenie, ktoré podobne ako
chirurgia malo dlhú tradíciu už od
založenia nemocnice. Vtedy bolo
infekčné oddelenie spojené spolu
s oddelením pre choroby venerické. Tento objekt pre chorých s nákazlivými chorobami bol vôbec
prvým samostatným infekčným
pavilónom na Slovensku. Kapacitu mal dvanásť až pätnásť lôžok.
Pôvodne prízemný objekt v roku
1925 nadstavali o jedno podlažie, do ktorého umiestnili ženské
oddelenie pre venerické choroby.
V 70. rokoch sa tu prechodne nachádzalo onkologické oddelenie
a neskôr tu bolo oddelenie pohlavných chorôb12. V súčasnosti
sa tu nachádza časť administratívy nemocnice.
Okrem týchto oddelení sa v tomto období malo modernizovať aj
hospodárske vybavenie nemocnice – mala sa postaviť menšia
budova pre potreby dezinfekcie,
pitevne a umrlčej komory, ďalej
hospodárska budova s ľadovňou
a bitúnkom, maštaľ pre 8 kráv,
2 kone a väčší počet bravčového
dobytka, vyhĺbila sa ďalšia studňa
a vybudovala sa kanalizačná
sieť13.
III. etapa – rok 1912
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Nemocnici sa po modernizácii
začalo dariť, a tak so vzrastajúcim
počtom odoperovaných pacientov
prestali postačovať aj novovybudované priestory zo začiatku 20.
storočia. V rokoch 1912 a 1913
teda prebehlo ďalšie väčšie rozširovanie nemocnice.
PAVILÓN III – „Nový“ chirurgický pavilón – dnes oddelenie
psychiatrické a onkologické
Podobne ako v predošlom
období, aj teraz bola predmetom
rozšírenia nemocnice budova pre
nový chirurgický pavilón. Trojkrídlový jednopodlažný objekt
stojí južne od interného pavilónu. Architektonicky je stvárnený
„sviežejšie“ ako staršia chirurgia

Industriálne zákutie pri objekte kotolne (2021)

Funkcionalistický interný pavilón z roku 1936 od architekta Rudolfa Stockara (2021)

– historizujúce dekoratívne prvky
sú zjednodušené a majú nádych
secesie. V pavilóne bolo 120 postelí. Prízemie slúžilo na príjem
pacientov so septickými ranami
a poschodie bolo vyhradené pre
sterilné prípady. V tej dobe to
bol najmodernejšie vybavený
chirurgický pavilón na území
Slovenska. Na oboch podlažiach
bola operačná sieň s prípravňou,
inštrumentárňou a sterilizačným
aparátom. Bolo tu zavedené
ústredné kúrenie, vybavená bola
najmodernejšími prístrojmi a aj
röntgenovým aparátom. Prvá
operácia sa tu uskutočnila 17.
novembra 191314.

V objekte neskôr vznikli viaceré
nové oddelenia. V roku 1947 tu
vzniklo rtg-onkologické pracovisko, lebo hlavne rtg vyšetrenie bolo využívané chirurgiou
v tomto objekte. Na chirurgickom
oddelení ešte v toku 1939 vznikol samostatný očný ordinariát,
z ktorého v roku 1953 vzniklo
samostatné očné oddelenie. To
bolo v roku 1954 premiestnené
do staršieho pavilónu II, kde sa
nachádza dodnes. Po generálnej
rekonštrukcii v roku 1967 sa tu
zriadilo urologické a kožné oddelenie15. V súčasnosti sa tu nachádza psychiatrické a onkologické
oddelenie.
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Hospodársky trakt a kotolňa
Pavilóny II a III tvorili jednu líniu
popri ulici spolu so starou budovou nemocnice. Východne
od nej pri pavilóne I v tomto
období vznikol trakt hospodárskych objektov, v ktorých sa
nachádzali ústavná kuchyňa
a byty. Objekty prešli v rokoch
1927 –1929 prvýkrát adaptáciou a v roku 1967 sa rozšírili
o priestory pre zamestnaneckú
jedáleň.
Tento trakt zo severu uzatvárajú
strojovňa a kotolňa postavené
v roku 1913. V strojovni bol
dieselový motor pripojený na
generátor, takže nemocnica
si vyrábala vlastný elektrický
prúd16. Kotolňu so strojovňou a murovaným komínom
môžeme dnes zaradiť medzi
jedny z mála zachovaných technických pamiatok v Trnave. Celý
hospodársky trakt pozostávajúci z historických objektov dýcha
svojou špecifickou atmosférou.
Tú navyše dopĺňa parčík s valom, pod ktorým sa nachádza
podzemný sklad, vybudovaný
pravdepodobne pôvodne ako
kryt.
V tomto období sa v rámci
technickej infraštruktúry okrem
kotolne zmodernizovalo aj
odvádzanie odpadovej vody.
Zriadila sa čistička a voda zbavená nečistôt sa odvádzala do
Trnávky, ktorá vtedy voľne pretekala pozemkom za hospodárskym traktom 17. V 70. rokoch
bolo jej koryto prekryté, jej tok
pripomína zábradlie lemujúce
bývalý most pri dnešnej hematológii.
Posledným z objektov, ktoré sa
postavili v rokoch 1912 a 1913, je
secesný obytný dom pre riaditeľa
nemocnice, stojaci v severozápadnom cípe areálu. Ten je v súčasnosti príkladne zrekonštruovaný.
tamže
tamže
18
tamže
19
tamže
20
tamže...
16
17

Chirurgický pavilón z roku 1962 (2021)

Fontána od Dezidera Castiglione, v pozadí je chirurgický pavilón a pavilón gynekologicko-pôrodnícky (2021)

Počas prvej svetovej vojny sa
rozmach nemocnice spomalil.
Prijímali sa aj ranení vojaci zo
záložných nemocníc. V roku 1915
zomrel Pavol Nagy a vedenie nemocnice prevzal Aurel Candea,
ktorý však nedokázal držať dobrú
úroveň nemocnice. Počet civilných pacientov postupne klesal18.
Vznik ČSR a medzivojnové obdobie – 20. roky 20. storočia
Rozmach vojnou vybrakovanej
nemocnice nastal po príchode nového riaditeľa MUDr.
Karola Krčméryho, ktorý pôsobil ako zástupca profesora
na univerzitnej klinike v Kluži
v Sedmohradsku. Do funkcie
nastúpil v roku 1920 a pôsobil
tu až do tragickej smrti v roku

1933. Počas jeho pôsobenia sa
začalo nemocnici opäť dariť
a plánovalo sa jej ďalšie rozširovanie. So stúpajúcim počtom
zamestnancov bol v roku 1923
odkúpený dom v blízkosti terajšieho infekčného pavilónu,
ktorý prestavali na obytný dom
pre lekárov19.
20. roky v nemocnici sa niesli
predovšetkým v duchu modernizácií a prestavieb už jestvujúcich
priestorov. Bola rozšírená kuchyňa, telefónna centrála, práčovňa
aj strojovňa s kotolňou. Nadstavala sa prízemná budova pavilónu I – teda bývalého infekčného,
čo sme spomínali vyššie. Postavilo sa záhradníctvo so skleníkmi, dielne, sklady, chlievy, kuríny
a ďalšie20.
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Éra funkcionalizmu – 30. roky
20. storočia
Významným obdobím v súvislosti so stavebným rozširovaním
nemocnice boli 30. roky, ktoré
priniesli vrstvu funkcionalizmu do
pomerne pestrej architektúry nemocničných objektov. Začiatkom
30. rokov dala nemocnica postaviť
v priestore za Trnávkou obytný
dom s dvanástimi bytmi pre zamestnancov21, ktorý, skrytý medzi
stromami, stojí dodnes.
Infekčný pavilón
V južnej časti areálu vystavali
v roku 1932 nový infekčný pavilón.
Dôvodom jeho výstavby bol fakt,
že po vzniku ČSR sa rozšírilo spádové územie a siahalo až po Považskú Bystricu, Žarnovicu a Novú
Baňu, severne po Holíč a Skalicu
a južne až k hranici s Maďarskom22. Funkcionalistický pavilón mal v dobe vzniku 82 lôžok,
v suteréne boli zriadené protialkoholická stanica, psychiatrická
ambulancia a ústavný archív. Bolo
to vtedy najmodernejšie infekčné
oddelenie na Slovensku. V 50.
rokoch tu bolo v suteréne zriadené neurologické oddelenie, ktoré
neskôr presťahovali do pavilónu II
pod očné oddelenie23.
V roku 1934 postavili administratívnu budovu pri hlavnom vstupe
do nemocničného areálu, ktorá
bola o 8 rokov prebudovaná.
V rovnakom roku bola postavená
aj ústavná márnica. V roku 1954
ju prestavali a slúžila pre patologicko-anatomické oddelenie s pitevňou a nejakú dobu tu bolo aj
oddelenie klinickej biochémie24.

Interný pavilón – funkcionalistický skvost od architekta
Rudolfa Stockara

Mozaika na gynekologicko-pôrodníckom pavilóne

Najvýznamnejším reprezentantom
funkcionalistickej architektonickej etapy a rovnako aj najväčšou
investíciou v tomto období bola
výstavba interného pavilónu. Ten
postavili v rozmedzí rokov 1933
– 193525 na mieste budovy starej
nemocnice z roku 1824. Celý
proces výstavby nového pavilónu bol pomerne komplikovaný.
Žiadosť na výstavbu a budúce
rozširovanie nemocnice sa začala
prakticky riešiť už v roku 1927.
Mala sa vypísať súťaž na ideový
návrh budúceho rozšírenia nemocnice, na základe ktorého by
sa vybralo najvhodnejšie umiestnenie nového interného pavilónu.
Súťaže návrhov sa mali zúčastniť
významnejší architekti: František Florians, František Krupka,
Friedrich Wienwurm a Arthur
Szalatnay26. Zaujímavosťou je, že
s výstavbou interného pavilónu sa
pôvodne začalo už v roku 1928 na
novom pozemku za Trnávkou, no
pracovníci novozriadeného krajinského úradu rozsiahlu stavbu
na danom mieste nepovolili. Výstavba bola zastavená a nakoniec

Dielo od Miloša Galbavého umiestnené
v parku pred „Pavilónom III“ – dnešnom
psychiatrickom a onkologickom oddelení
(2021)

celkovo zrušená27. S výstavbou
interného pavilónu sa pokračovalo neskôr na mieste starej nemocničnej budovy. Plány vypracoval
už v roku 1931 český architekt
Rudolf Stockar, ktorý patrí medzi
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najvýznamnejšie osobnosti architektúry tohto obdobia u nás
v oblasti zdravotníckej a kúpeľnej
architektúry. Navrhoval okrem
iných napríklad aj nemocnicu
v Trenčíne (1926), v Levoči (1927)
a za jeho najvýznamnejšie dielo
je u nás považovaný funkcionalistický kúpeľný komplex Palace
v Sliači (1925)28. V rovnakom
duchu „sviežeho“ funkcionalizmu
bol zrealizovaný aj interný pavilón
v Trnave. Navonok nenápadná
a jednoduchá stavba vo vnútri
ukrývala premyslenú dispozíciu
s výstupmi na balkóny a loggie,
ktoré okrem presvetlenia slúžili
aj na rehabilitáciu pacientov na
slnku a čerstvom vzduchu. Celkovo – funkcionalizmus v architektúre zdravotníckych zariadení
prepísal staré paradigmy a predurčil ich ďalší vývoj29. Stavbu zrealizovali v rozmedzí rokov 1933
– 1935 v dvoch etapách30.
Objekt bol pôvodne určený na
oddelenie interné, ktoré vzniklo
ako samostatné oddelenie už
v roku 192431, a detské32, ktoré
bolo v tom čase vôbec prvé na
Slovensku33. Postupne tu však
pribúdali aj ďalšie oddelenia – od
roku 1954 až do 70 rokov tu bolo
gynekologicko-pôrodnícke, novorodenecký ordinariát a oddelenie
ušno-nosno-krčné, s ktorým sa
počítalo už v roku 1928, keď sa
výstavba pavilónu ešte len plánovala. Na prízemí pavilónu sa
nachádzalo aj malé laboratórium
klinickej biochémie, ktoré sa postupne od roku 1955 rozrástlo na
samostatné oddelenie. Z neho sa
v roku 1967 odčlenila hematolo-

gická a izoserologická časť a premiestnila sa do novovybudovaného chirurgického pavilónu34 .
Budova pre rehoľné sestry
– neskôr oddelenie tuberkulózy
a respiračných chorôb – dnes
sklady a kaplnka
Za kotolňou v roku 1938 pribudla
budova pre rehoľné sestry, ktoré
mali v nemocnici pevné miesto
v podstate už od vzniku nemocnice. Okrem ošetrovania chorých
sa starali aj o kuchyňu, záhradu,
hospodárstvo. Vyrábali dokonca
aj rakvy. V roku 1900 ich bolo
iba 5, neskôr ich počet narástol.
V roku 1955 túto budovu adaptovali na oddelenie tuberkulózne,
ktoré predtým bolo skôr príveskom so štyridsiatimi tromi lôžkami na internom oddelení. Okrem
toho tu nejaký čas bolo aj oddelenie kožné a ústavná knižnica35,
z ktorej je dnes kaplnka.
Okrem budovy pre rehoľné sestry
sa v rovnakom roku vybudovala aj
špeciálna chlórovacia prečerpávacia stanica a v roku 1941 prízemná budova, ktorá pôvodne slúžila ako spoločenská miestnosť.
Neskôr sa z nej stala prijímacia
kancelária36.
Obdobie socializmu – obdobie
moderných pavilónov
Tesne po druhej svetovej vojne
boli zriadené ďalšie dielne, pomocné prevádzky, sklady, a pod.
Tie spolu so staršími po drobných
adaptáciách fungovali aj v nasledujúcich obdobiach a mnohé
fungujú prakticky dodnes. Zaujímavosťou je, že v tom čase tu
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existoval chov ošípaných a zásobovanie v rámci zariadenia sa zabezpečovalo na vozíku ťahanom
oslím záprahom37.
Väčšími stavebnými činnosťami,
ktoré sa v tomto období vyvíjali
v rámci areálu, boli výstavba oddelenia hematológie a transfúzie
krvi v roku 1953 a obytného bytového domu s dvanástimi bytmi
v roku 195738.
60. roky 20. storočia
V 60. rokoch sa nemocnica stala
nemocnicou II. typu – okresnou
nemocnicou, čím opäť stúpli
nároky na jej vybavenie, kapacity
a ďalšie povinnosti39. Kým v predošlých obdobiach sa nemocnica
skôr rozvíjala len po tok Trnávky
v rámci areálu, v tomto období sa
väčšina stavebných aktivít sústredila východne od toku.
Nový moderný chirurgický pavilón – chirurgické oddelenie č. II
Dôležitou stavebnou bola výstavba moderného chirurgického
pavilónu so stotridsiatimi piatimi
lôžkami, ktorý bol 30. novembra
1962 odovzdaný do prevádzky. Bola to v podstate už tretia
budova, budovaná pre účely
chirurgie. Obdobný trend pretrval prakticky dodnes – štvrtým
objektom zriadeným pre chirurgiu
je nový Pavilón chirurgických disciplín z roku 2007, nachádzajúci
sa oproti starému nemocničnému
areálu.
Vráťme sa však k chirurgii zo 60.
rokov. Pavilón mal pôvodne slúžiť
len pre potreby chirurgie, no nakoniec tu na prízemí boli umiest-
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nené oddelenia klinickej biochémie a anestéziologické. V suteréne bola lekárska pohotovostná
služba a prevádzkové priestory.
Chirurgické oddelenie bolo označované ako II. a zameriavalo sa
hlavne na úrazy. V tej dobe to bol
najmodernejšie vybavený ústav
na Slovensku, ktorý výrazne pozdvihol povedomie o trnavskej
nemocnici40.
Pavilón nebol moderný len
svojim vybavením, ale aj architektonickým prevedením, aj keď
možno trochu nedoceneným.
Na trojposchodovom objekte sú
použité obľúbené architektonické
prvky moderny – tehlový obklad
na úrovni prízemia – podobne
ako na nemocenskej poisťovni
(dnešnej Právnickej fakulte), biele
fasády a schodiská presvetlené
malými kruhovými oknami. Pavilón najviac vyniká z južnej strany
– fasáda členená lodžiami s farebnými zábradliami vyzerá ako
vystrihnutá z katalógu modernej
architektúry – ako malý „Unite
d Habitation“ v Marseille od architekta Le Corbusiera. Objekt je,
žiaľ, dnes bez využitia.
70. a 80. roky
Gynekologicko-pôrodnícky pavilón a neurologický pavilón
Na pavilón chirurgie z východnej
strany nadväzuje pavilón gynekologicko-pôrodnícky, ktorý prechádza do neurologického pavilónu.
Budovať sa začali v roku 1975
a dokončené boli v roku 198141.
V plánoch zo 70. rokov sa ešte
uvažovalo aj o lôžkovej zálohe
v tomto pavilóne v prípade eventuálnych havarijných situácií atómových elektrárni v Jaslovských
Bohuniciach42. Objekt sa skladá
z viacerých častí – navzájom na

seba kolmých traktov, pričom
z kolmých spojníc vystupujú
schodiská. Návrh vypracoval architekt Jindřich Martin v projektovom ústave Zdravoprojekt Bratislava, ktorý sa už od roku 1966
špecializoval na projekty nemocníc, kúpeľných domov a balneologických centier43. Fasády obložené keramickými obkladmi aj
rozsiahle horizontálne pásy lodžií
na obvode objektu sú skutočne
typickými znakmi zdravotníckych
a kúpeľných stavieb z tohto obdobia aj v iných mestách. Pavilón
je zaujímavým príkladom éry typizovanej architektúry, pri ktorej
sa projektové ústavy snažili čo
najlepšie skĺbiť priestorové nároky
prevádzok s konštrukciou, ekonomickosťou výstavby, aj s estetickou kvalitou.
V podobnom duchu bol postavený
aj hematologický pavilón – oddelenie anestéziologicko-resuscitačné pre potreby hematológie
a transfuziológie a klinickej biológie, postavený v roku 1987 západne od chirurgického pavilónu.
Verejné priestory nemocnice
Neodmysliteľnou súčasťou nemocnice je v podstate od jej
počiatku rozsiahly park, o ktorý
sa nemocnica starala už v minulosti a pobyt v ňom vnímala
ako súčasť liečebného procesu44.
Zeleň v podstate dodnes oddeľuje jednotlivé pavilóny. Súčasťou
parkových úprav bola aj drobná
architektúra a hlavne umelecké
diela – nachádzajúce v interiéroch a aj v exteriéri, ktoré hlavne
v období socializmu kontrastovali
so strohosťou typizovaných stavieb.
Najväčším takýmto dielom je
fontána v parku za gynekologic-

ko-pôrodníckym pavilónom, postavená v súvislosti s budovaním
pavilónu. Jej autorom je Dezider
Castiglione,45 akademický maliar,
ktorý sa od roku 1954 sústredil
na monumentálnu tvorbu v architektúre. Jednotlivé kaskády
fontány, obložené keramickým
obkladom a mozaikami, prepájajú betónové „chrliče“. Žiaľ, dnes
stojí takmer zabudnutá za pavilónom gynekológie, na ktorom
sa na nosnom pilieri podchodu
nachádza mozaika z rovnakého
obdobia.
Medzi jednotlivými pavilónmi
v parku sa nachádzajú aj ďalšie
tri umelecké diela. Ich autorom
je sochár Miloš Galbavý, ktorý
ešte v 60. rokoch vytvoril sériu
abstraktných diel. Do nemocničného areálu sa dostali cez
realizovanú výstavu v 80. rokoch
v Galérii Jána Koniarka, a napokon tam ostali natrvalo46. Diela
nájdeme na voľnej ploche pred
interným pavilónom, pri pavilóne
s očným oddelením a v blízkosti
pavilónu s psychiatrickým a onkologickým oddelením.
Starý areál nemocnice je skutočne
zaujímavou zmesou historických
objektov z rôznych historických
období, ktoré si zaslúžia náš
obdiv a úctu. Dôležité je, že aj
napriek hlasom laikov, zatracujúcich všetko „staré“ v zdravotníctve, treba hľadať rozumnú mieru
v modernizácii, aby sa nevytratila
ich autenticita a historická integrita. Pretože aj toto sú veci hodné
prezentácie v rámci celej mozaiky
príbehov, ktorými múry jednotlivých pavilónov dýchajú. O tom
sme sa presvedčili aj v mnohých
diskusiách medzi účastníkmi
našej Potulky Malým Rímom. 

tamže
Zaiček, M.: C20: Sprievodca architektúrou Trnavy, Archimera, 2017, ISBN 9788097273606
42
Bokesová – Uherová, M.: Nemocnica s poliklinikou v súčasnosti, In: Ugor, P.: Z histórie Trnavského zdravotníctva – stopäťdesiat rokov nemocnice v Trnave, Nemocnica s poliklinikou v Trnave, 1974,
43
Zaiček, M.: C20: Sprievodca architektúrou Trnavy, Archimera, 2017, ISBN 9788097273606
44
Roth-Trnavčan, E.: Vývoj soc.-zdravot. Činnosti v Trnave, In: Trnava 1238-1938, Trnava: Rada mesta Trnavy 1938
45
Zaiček, M.: C20: Sprievodca architektúrou Trnavy, Archimera, 2017, ISBN 9788097273606
46
Videoreferencia (Kobetič, A.: Umenie v nemocnici, 2021): https://www.facebook.com/watch/?v=4252494814801858 a https:
40
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Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

S vetrom opreteky v Západoslovenskom múzeu
Výstava historických bicyklov a všetkého, čo s nimi súvisí, nazvaná S vetrom opreteky, bude otvorená
v Západoslovenskom múzeu od 2. decembra 2021 do 29. apríla 2022. Atraktívnu prezentáciu pripravili
v spolupráci s múzeom členovia klubu cyklistických nadšencov Tyrnaviavelo. Vernisáž sa teraz kvôli
prísnym pandemickým opatreniam neuskutoční, ale múzeum a členovia klubu plánujú po zlepšení situácie samostatné stretnutie cyklistických nadšencov s verejnosťou.

Po prevrate v roku 1918 sa v Trnave rozprúdil aj športový život. Od
roku 1919 postupne vzniklo viac
telovýchovných spolkov, napríklad
v adresári z r. 1920 sú uvedené:
Trnavský športový spolok (TŠS),
Československý športový klub
Trnava (ČsŠK), Telocvičná jednota
Sokol, Telocvičná jednota Orol,
Robotnícka telocvičná jednota
(RTJ) a neskôr vznikol židovský
Makkabea.1
V roku 1934 uvádza ďalší trnavský adresár tieto telovýchovné
kluby: Atletický klub Jánošík, Cyklistický klub Marathon, Jednota
čsl. Orla v Trnave, Jednota proletárskej telovýchovy v Trnave, Klub
čsl. cyklistov v Trnave, Klub čsl.
turistov – odbor Trnava, Makkabi
– židovská telocvičná a športová
jednota, Masarykova letecká liga
– skupina v Trnave, Národná
strelecká jednota v Trnave, Robotnícka telocvičná jednota v Trnave,
Robotnícky cyklistický klub Jaro,
Robotnícky Š. K. Tulipán v Trnave, Šachový klub v Trnave, Š. K.
Trnava, Šport klub Rapid v Trnave,
46. okres RTJ v Trnave a Telocvičná jednota Sokol.2 Niektoré
zo spolkov boli orientované na
československé prostredie, iné na
robotnícke prostredie, na židovské
prostredie a niektoré boli prosto
len trnavské. V knihe Trnava 1238
– 1938 sa uvádza, že v Trnave
pôsobilo 24 telocvičných a športových klubov, ktoré mali spolu
2854 členov.3
Zatiaľ najstaršie zmienky o cyklistickom spolku v Trnave sú z r.

Cyklisti v tridsiatych rokoch 20. storočia, zdroj: E. Sukop

Zo závodov do Smoleníc a späť, 30. 7. 1938: Bališ, Gramblička, Szukop, zdroj: E. Sukop

1893. Nagyszombaty Kerékpár-Egyesület – Tyrnauer Radfahrer-Verein pravidelne organizoval
rôzne cyklistické podujatia,
najznámejšia bola súťaž na netradičnej trati dlhej 6 666 m. V r.

1896 patril rekord známemu
trnavskému podnikateľovi Augustínovi Vrchovskému, ktorý prešiel
trať na Tulipáne za 11 minút a 59
sekúnd.4 Cyklisti boli v polovici
tridsiatych rokov 20. storočia v Tr-

Adresár mesta Trnavy. Zostavil a vydal G. A. Bežo. Tlačou G. & E. Bežo v Trnave. 1920, s. 65 – 75
Adresár mesta Trnavy a okolia. Nákladom a tlačou Urbánka a spol. v Trnave 1934, s. 61 – 88
3
KOL. AUTOROV. 1938. Trnava 1238-1938. Trnava : Rada mesta, 1938, s. 346 – 351
4
Web stránka Velo Veterán Klub Tyrnaviavelo. [online][ [cit. 2021-11-20]. Dostupné na internete <https://www.tyrnaviavelo.sk/
trnava>
1
2
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nave združení v troch spolkoch.
Robotnícky cyklistický klub Jaro
uvádza svoje sídlo v Starej strelnici, kde sídlila Robotnícka telocvičná jednota (RTJ). Jeho predsedom bol Ján Burger a jednateľom
Jaroslav Nývlt. Predsedom Klubu

čsl. cyklistov v Trnave bol Bedrich
Kotlan, jeho podpredsedom Hermann Fischer a jednateľom Štefan
Hušt ml. Cyklistický klub Marathon (zal. v r. 1933) mal predsedu kpt. Karola Krčeka a podpredsedom bol Alojz Jalovetz. Cyklisti

Robotnícki cyklisti v roku 1921, zdroj: ZsM

Cyklistické preteky v Trnave – na Halenárskej ulici, 30. roky 20. stor., zdroj: ZsM
5

Cit. dielo: Adresár 1934, s. 61 – 88
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organizovali už od dvadsiatych
rokov v Trnave preteky a ich členovia sa zúčastňovali aj na iných
cyklistických súťažiach v krajine.5
V Trnave sa konali na jeseň 1929
verejné cyklistické preteky, na
ktorých štartovali okrem trnav-

história
ských cyklistov aj členovia CK Štefánik a MTE Bratislava. Víťazom
bol Eugen Krapf z Klubu cyklistov
Trnava. V r. 1932 sa stal tiež víťazom cyklistických závodov o majstra Slovenska.6
Keďže bol v Trnave cyklistický
šport populárny, odrazilo sa to
aj na predajcoch bicyklov a cyklistických doplnkov. Predaju
sa venovalo viac podnikateľov,
i keď vtedy nebolo zvykom mať
samostatný obchod výlučne
s bicyklami. Väčšina predajcov
sa venovala širšiemu sortimentu
techniky. Obchod Rudolfa Vaculíka na Masarykovej ulici ponúkal
okrem bicyklov zn. Es-Ka, Premier, Zbrojovka, Opel a vlastnej
značky Ru-Va aj motocykle, šijacie stroje, písacie stroje, rádiá,
gramofóny i hudobné nástroje. 7
Franta Oudes vo svojom obchode
na Masarykovej ulici a vo filiálke
v Hlohovci predával bicykle, motocykle a šijacie stroje, ale ponúkal aj ich opravu.8 Alex Greiner na
Štefánikovej ulici mal veľkosklad
šijacích strojov a bicyklov zn.
Minerva.9 Mechanik Hermann
Fischer v obchode najskôr na Divadelnej ulici, potom na Zbožnej
ulici (dnes Vajanského) ponúkal bicykle zn. Achilles, Tripol,
Stadion, Iris, Waffenrad, Puch,
motocykle Jawa, Premier, Praga
a šijacie stroje, tiež sa venoval
opravám.10 Štefan Reymann bol
puškár a mechanik, svoj obchod
mal na prízemí Evanjelického
domu a okrem zbraní ponúkal
i bicykle, šijacie a písacie stroje
a tiež ich opravy.11 Mechanik
a elektrotechnik Pavel Lojkovič
mal v mechanickej dielni oproti
františkánskemu kostolu stály
sklad bicyklov, šijacích strojov,

Cyklistické preteky v Trnave – na námestí, 30. roky 20. stor., zdroj: ZsM

Reklama na podnik Hermanna Fischera, zdroj: Nové Slovensko 1930, č. 46, s. 7

Cyklisti na ihrisku Rapidu na Tulipáne, 30. roky 20. stor., zdroj: ZsM

Web stránka Velo Veterán Klub Tyrnaviavelo. [online][ [cit. 2021-11-20]. Dostupné na internete <https://www.tyrnaviavelo.sk/
trnava>
7
Rudolf Vaculík. Reklama in Adresár mesta Trnavy a okolia. Nákladom a tlačou Urbánka a spol. v Trnave 1934, s., s. 280
8
Franta Oudes. Reklama in Almanach mesta Trnavy. Vydal časopis Nové Slovensko. Tlačou kníhtlačiarne Fr. Urbánka a spol.
Trnava 1926, s. 138
9
Alex Greiner. Reklama v novinách Nové Slovensko 1931, č. 18, s. 9
10
Hermann Fischer. Reklama in Mesto Trnava. Publikácia pre propagovanie cudzineckého ruchu a turistiky. Tlačou Banská
Bystrica – Slovan, 1932, s. 59
11
Štefan Reymann, Reklama uverejnená v Adresári z r. 1934, s. 277
6
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Reklama Frantu Oudesa, zdroj: Nové Slovensko 1926, č. 24, s. 9

gramofónov, detských vozíkov,
ponúkal náhradné diely a opravu, tiež opravoval traktory.12 Jozef
Péchy vo svojej mechanickej dielni
na Zámočníckej ulici ponúkal
predaj bicyklov, šijacích a písacích
strojov, gramofónov a bol špeciálny
mechanik na opravu šijacích a písacích strojov.13 Na Tulipáne mal
svoj podnik – Smaltovňu kôl a motoriek, nikláreň a chromovňu Štefan
Dalmady.14
Histórii cyklistického hnutia v Trnave sa venuje klub cyklistických
nadšencov Velo Veterán Klub Tyrnaviavelo. Ako občianske združenie
funguje od r. 2016. Trnavčania sa
už isto s členmi tohto klubu stretli na rôznych podujatiach, ktoré
pripomenuli atmosféru cyklistov
v minulosti. V roku 2013 organizovali akciu Nedeľná promenáda historických bicyklov a odvtedy je ich
vídať pravidelne v Trnave aj inde na
Slovensku.
Klub a jeho členovia sa venujú
zbieraniu, oprave a prezentácii
historických bicyklov najmä z obdobia prvej republiky až po 40.
roky 20. storočia, ale v zbierke
majú i novšie kúsky, rôzne cyklistické doplnky ako lampy, zvončeky,
štítky a reklamy predajcov, informácie o nich, ceny z cyklistických
pretekov a zbierajú tiež všetko súvisiace s historickými cyklistickými
klubmi v Trnave, o čom vypovedá
aj ich webová stránka www.tyrnaviavelo.sk. Páni a dámy v dobových
kostýmoch na dobových, pekne

Reklama Alexa Greinera, zdroj: Nové Slovensko 1931, č. 18, s. 9

Reklama Rudolfa Vaculíka, zdroj: Nové Slovensko 1935, č. 33, s. 6

zreštaurovaných bicykloch pútajú
pozornosť verejnosti všade, kadiaľ
prechádzajú. Táto skupina nadšencov má za sebou aj zopár výstav.
V Západoslovenskom múzeu
v Trnave sa plánuje v spolupráci
s klubom Tyrnaviavelo výstava už
od r. 2020, keď jej realizáciu prerušila pandémia. Členovia klubu
majú v zime menej aktivít, a tak je
toto obdobie ideálne na vystavenie
zbierky. Okrem historických bicyklov sa skupina Tyrnaviavelo v múzeu predstaví aj zbierkou doplnkov,
dobových odevov, reklám obchodov a predajcov v Trnave a na okolí,
a pod. Západoslovenské múzeum
v Trnave doplnilo výstavu odevmi,
drobnými predmetmi – ako sú
ceny pre víťazov cyklistických pretekov v Trnave, a bicyklom ľudovo
zvaným „kostitras“. 

Pavel Lojkovič. Reklama in Mesto Trnava. Publikácia pre propagovanie cudzineckého ruchu a turistiky. Tlačou Banská Bystrica – Slovan, 1932, s. 53
13
Jozef Péchy, reklama na skle, zbierkový fond Západoslovenského múzea v Trnave
14
Web stránka Velo Veterán Klub Tyrnaviavelo. Heslo Štefan Dalmady.
12
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 1. 12. 1836 – V Bratislave
umrel spisovateľ, autor prvého
slovenského románu, básnik
a cirkevný hodnostár JOZEF
IGNÁC BAJZA, ktorý pôsobil
ako kaplán v Trnave a farár
v Dolnom Dubovom (185.
výročie).
 3. 12. 2011 – V Trnave
umrel drevorezbár JOZEF
HUČKO, rodák z Dolnej Krupej, ktorému v r. 1999 udelili
Uznanie za zásluhy o rozvoj
a reprezentáciu mesta Trnava
(10. výročie).
 6. 12. 1991 – V Trnave na
Hlavnej ulici slávnostne otvorili hudobný klub K-Centrum,
ktorý pod ďalšími názvami
ako Calipso, Art Klub a Ten
Klub fungoval až do minulého
roku (30. výročie).
 8. 12. 1626 – GABRIEL
BETLEN po uzavretí mierovej
dohody v Bratislave opustil so
svojim povstaleckým vojskom
dovtedy obsadenú Trnavu
(395. výročie).
 8. 12. 1941 – V Trnave na
Kopánke slávnostne otvorili
Saleziánsky dom, sociálny
dom pre chudobnú robotnícku mládež (80. výročie).
 8. 12. 1981 – V Trnave
umrel spisovateľ, prekladateľ
a diplomat DOMINIK JARÁBEK, rodák z Dolnej Krupej,
absolvent trnavského gymnázia a jeho neskorší profesor
(40. výročie).
 12. 12. 2001 – V Trnave
umrel muzikológ, hudobný
kritik, vysokoškolský pedagóg,
odborný publicista a kňaz
IGOR VAJDA, ktorý vyučoval
liturgický spev na Teologickej
fakulte Trnavskej univerzity
a spolupracoval ako drama-

august/september 2020

23

história
Mgr. Milan Ševčík, kurátor historickej knižnice,
Západoslovenské múzeum v Trnave

Dobrodružný život Philippa
Clüvera a jeho Úvod do
všeobecnej geografie z roku 1697
Philipp Clüver (Klüwer, Cluvier, lat. Philippus Cluverius a Philippi Cluverii, poľ. Filip Cluwer) bol ranonovoveký nemecký geograf
a historik, zakladateľ historickej geografie. Narodil sa v roku 1580
a zomrel 31. decembra 1622.
Clüver sa narodil v Danzigu (dnes
Gdansk) vo vtedajšom Kráľovskom
Prusku, provincii Poľského kráľovstva. Po istom čase, ktorý strávil
na poľskom dvore kráľa Žigmunda
III. Vasu, začal študovať právo na
Univerzite v nizozemskom Leidene. Čoskoro však obrátil svoju
pozornosť na históriu a geografiu,
ktoré v Leidene v tom čase vyučoval Joseph Justus Scaliger, známy
francúzsky kalvínsky učenec
a historik. Na rozdiel od mnohých
svojich súčasníkov, najmä Lipsia
a Scaligera, Clüver nezanechal po
sebe žiadne listy, ktoré by osvetlili
jeho život a prácu. Jediný skutočný zdroj biografických informácií
o jeho zaujímavej a dobrodružnej
kariére je obsiahnutý v pohrebnej
reči Daniela Heinsia, ktorá bola
vytlačená ako príloha Clüverovho
diela Introductio in Universam Geographicam.
Philippove štúdium financoval jeho
otec, ktorý bol v Danzigu mincmajstrom, no keď sa rozhodol opustiť
právnické štúdiá, otec ho prestal
podporovať. Preto z Leidenu odišiel a nejaký čas viedol túlavý
dobrodružný život. Dva roky slúžil
ako vojak v bojoch proti Turkom,
potom navštívil Čechy, kde strávil
pár rokov na cisárskom dvore.
Viedol tam extravagantný a ľahtikársky život. Preložil do latinčiny
obhajobu baróna Jiřího Popela
z Lobkovic, ktorý v roku 1593 zosnoval šľachtickú opozíciu proti
cisárovi Rudolfovi II. na českom
zemskom sneme, za čo bol v roku
1594 zbavený všetkých úradov
a majetku a až do svojej smrti bol

väznený pre urážku cisárskeho
majestátu. Clüver nemal žiadne
finančné zdroje a musel bojovať
o živobytie, ako najlepšie vedel.
Naučil sa desať jazykov a rozhodol
sa zasvätiť svoj život štúdiu geografie starovekého sveta. Neustále
bol zadlžený a častokrát hladoval.
Aby toho nebolo málo, na svojich
cestách sa oženil s nemajetnou
Angličankou. O podrobnostiach
Clüverovho života v rokoch 1607
až 1613 nie je známe takmer nič,
okrem toho, že sa pohyboval po
Nórsku, Škótsku, Anglicku, Francúzsku, Nemecku, Švajčiarsku
a hornom a strednom Taliansku.
Všetky tieto krajiny precestoval
iba pešo (!). Najdlhšie sa zdržal
v Anglicku, kde ho (okrem lásky)
prilákala bohatá zásoba rukopisov
nachádzajúcich sa v novootvorenej
Bodleyovej knižnici na Oxfordskej
univerzite. Tam napísal aj svoje
prvé dielo Komentáre o rýnskych
kmeňoch... (Commentarius de
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turg s Trnavským divadlom
(20. výročie).
 18. 12. 1956 – V Trnave
umrel riaditeľ Krajového divadla, herec a režisér DEZIDER
JANDA, tvorca prvého divadelného slovníka na Slovensku (65. výročie).
 19. 12. 1911 – V Trnave sa
narodil hudobný skladateľ,
autor populárnych tanečných
piesní, klavirista a dirigent
KAROL ELBERT, nositeľ Ceny
mesta Trnava, ktorému v r.
2008 udelili aj Čestné občianstvo TTSK in memoriam. Jeho
meno nesie jedna z ulíc v Trnave (110. výročie).
 21. 12. 1991 – V Bratislave
umrel lekár IMRICH NYIULAS,
bývalý primár chirurgie v trnavskej nemocnici, kde zavádzal nové chirurgické postupy
(30. výročie).
 22. 12. 1901 – V Trnave
umrel hudobný skladateľ,
organista, dirigent, spisovateľ a prekladateľ FRANTIŠEK
OTTO MATZENAUER, profesor Učiteľského ústavu a arcibiskupského gymnázia a tajomník Spolku sv. Vojtecha
(120. výročie).
 23. 12. 1936 – V Kátlovciach sa narodil matematik,
kybernetik a odborný publicista EDUARD KOSTOLANSKÝ, absolvent trnavského
gymnázia, profesor a v rokoch
2002 – 2010 rektor Univerzity
sv. Cyrila a Metoda v Trnave
(85. narodeniny).
 24. 12. 1916 – V Krivej na
Orave sa narodila rehoľná
sestra ZDENKA SCHELLINGOVÁ, prvá Slovenka vyhlásená
za blahoslavenú. V Trnave,
kde umrela a bola aj pôvodne
pochovaná, jej pamiatku pridecember
december
2021/január
2021/január
20222022
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tribus Rheni alveis, et ostiis...), hoci
bolo vydané až v Leidene v roku
1611. Týkalo sa dolného toku Rýna
a jeho kmeňových obyvateľov
v rímskych časoch. Kniha vyvolala pocity národnej hrdosti medzi
Sedemnástimi provinciami (názov
severných a západných území burgundských vojvodov v 14. až 16.
storočí), pretože v tom čase prebiehala nizozemská Osemdesiatročná vojna za oslobodenie.
Po návrate do Leidenu v roku 1615
za preklad spomínanej obhajoby
baróna Jiřího Popela z Lobkovic
Philipp čelil sankciám zo strany
cisárskych habsburských úradov,
ktorým sa mu však s pomocou
svojich priateľov podarilo vyhnúť.
V nasledujúcom roku 1616 ho
v Leidene vymenovali za akademického geografa (geographus
academicus) a poverili ho vedením
univerzitnej knižnice. Z univerzity
dostával aj pravidelné štipendium
500 florénov ročne. Nebola to
vysoká suma, no vďaka nej sa
dostal z chudoby.
Druhou Philippovou knihou boli
Tri knihy starovekej Germánie
(Germaniae antiquae libri tres.
Leiden, 1616), ktoré vychádzali
z Tacita a iných latinských autorov. Toto dielo vzbudilo v učenom
svete veľkú pozornosť, Clüverovi
získalo vysokú reputáciu a vďaka
nemu získal spomínaný titul akademického geografa. Nasledoval
spis o starožitnostiach Sicílie
s poznámkami o Sardínii a Korzike (Sicilia Antiqua cum minoribus insulis ei adjacentibus item
Sardinia et Corsica), ktorý vyšiel
v Leidene a vydal ho Louis Elsevier
v roku 1619. Ide o užitočný zdroj
s mnohými odkazmi na starove28
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kých autorov a s mapami, ktoré
však bývajú častokrát vyrezávané a predávané zberateľom ako
voľné grafiky. Tento spis vznikol
po šestnástich mesiacoch strávených zbieraním materiálov. Philipp
spolu so svojim priateľom Holsteniom, vatikánskym knihovníkom,
pešo prešiel po celej krajine, ktorú
následne opísal. Clüverovo putovanie však podkopalo jeho zdravie
a do Leidenu sa vrátil ako zlomený
muž. Aj jeho manželka bola dlhodobo chorľavá a čoskoro zomrela.
Vychudnutý a chorý štyridsaťdvaročný Philipp, opisovaný ako kostlivec a tieň chlapa, ktorým pôvodne bol, zomrel v Leidene v posledný deň roku 1622. Zanechal po
sebe syna a dcéru, opatrovateľkou
ktorých sa stala ich anglická stará
mama. Tá získala Philippovu reputáciu, nie však profit z jeho diel.
Clüverova prvá obsiahla moderná
príručka geografie Introductio in
Universam Geographiam v šiestich zväzkoch vyšla až posmrtne
(prvýkrát v rokoch 1624 – 1629)
a stala sa štandardným geografickým študijným textom. Je pokladaná za jeho najdôležitejšie dielo.
Prvý zväzok sa zaoberá všeobecne planétou Zem, no zvyšných
päť zväzkov zaznamenalo veľký
úspech. Obsahujú krátke opisy
krajín a zdôrazňujú ľudské a historické činitele. Introductio zostalo
štandardným geografickým dielom
až do polovice 18. storočia.
Clüver bol tiež plodným autorom
matematických a teologických diel.
Zberatelia a historici kartografie si
ho pamätajú vďaka jeho vydaniu
Ptolemaiovej geografie a pre miniatúrne atlasy, ktoré vychádzali
v nespočetných dotlačiach po

pomína ulica nesúca jej meno
a pamätná tabuľa na bývalom
starom cintoríne Na Kalvárii.
 24. 12. 1976 – V Trnave
umrel telovýchovný funkcionár
a tréner MIKULÁŠ ČORDÁŠ,
ktorý bol roku 2000 ocenený
Čestným občianstvom mesta
Trnava in memoriam za celoživotnú prácu s mládežou
v oblasti športu (45. výročie).
 25. 12. 1921 – V Trnave
sa narodil právnik, hudobník
a horolezec EUGEN NEMEŠ,
zakladateľ a dlhoročný predseda Horolezeckého oddielu
v Trnave, nositeľ Uznania za
zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy za celoživotnú činnosť v oblasti kultúry
a športu (100. výročie).
 26. 12. 1831 – V Trnave sa
uskutočnilo slávnostné otvorenie Mestského divadla (190.
výročie).
 28. 12. 1911 – V Ružindole
sa narodil športový funkcionár
a turista VILIAM LEGÉNY, nositeľ Ceny mesta Trnava (110.
výročie).
 28. 12. 1916 – V Kvetoslavove sa narodil športovec,
atletický tréner a odborný
publicista ANTON HAJMÁSSY,
ktorý pôsobil ako stredoškolský profesor v Trnave, kde aj
umrel. Roku 2003 mu bola
udelená Cena mesta Trnava in
memoriam za rozvoj trnavskej
atletiky a jeho meno od septembra 2006 nesie atletický
štadión Slávie (105. výročie).
 31. 12. 2016 –Podľa Štatistického úradu SR v Trnave
žilo 64 396 obyvateľov, z toho
30 933 mužov a 33 463 žien
(5. výročie). 
P.R
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V historickej knižnici Západoslovenského múzea sa nachádza tlač
Introductio in Universam Geographiam..., konkrétne jednozväzkové vydanie Joannesa Woltersa
z Amsterdamu z roku 1697. Okrem
iných máp obsahuje aj mapu
s názvom Popis starovekej a novej
Panónie a Ilýrie so zobrazením
územia dnešného Slovenska od
Trnavy a Bratislavy až po Prešov
a Košice. Záujemcovia si môžu
toto dielo pozrieť v rámci výstavy
Sedemnáste storočie slovom a obrazom v Múzeu knižnej kultúry
(23. 4. 2021 – 31. 3. 2023). 
väčšinu 17. storočia. Jeho celoživotným projektom bolo všeobecné
štúdium geografie staroveku, založené nielen na klasických starovekých literárnych prameňoch, ale
(a to bol jeho prínos) doplnené aj
o pozorovania a štúdiá miestnych
pamiatok, uskutočnené počas jeho
ciest. Svojim dielom sa stal zakladateľom historickej geografie.

EDMUNDSON, George. 1892. Reviews
of Books. In The English Historical
Review, Vol. 7, No. 25 (Jan., 1892), pp.
174-176.
Encyclopaedia Britannica [online]. [Cit.
dňa 2021-11-05]. Dostupné online na:
<http://www.britannica.com>. Heslo
Philipp Clüver.
FUSON, Robert Henderson. 1969. A Geography of Geography : Origins and
Development of the Discipline. Dubuque, Iowa : William C. Brown Company,

Jozef Kordoš, Trnavská univerzita, Katedra klasických jazykov
Známi i neznámi autori starej Trnavskej univerzity LXV.

Trnavská historickoprírodovedná rozprava
o podivuhodných vodách Uhorska
„V Uhorsku možno nepochybne nájsť množstvo podivuhodností.
Ako hovorí aj Peter Bizarrus vo svojej knihe o vojne v Pannónii:
Za žiadnou inou krajinou sveta nezaostáva, pokiaľ ide o silu
a odolnosť ľudí, hojnosť stád, úrodnosť pôdy či bohatstvo kovových rúd. Navyše, plným právom ho možno uprednostniť pre
príjemné podnebie ako i krásu krajiny všetkých jeho regiónov.
My sa však radšej zameriame len na to v jeho vodstve, čo zjavne vzbudzuje úžas, aby naša historicko-prírodovedná rozprava
nenarástla do väčšej šírky, ako je vhodné.“
Týmito slovami sa uvádza odborná dizertácia Historicko-prírodovedná rozprava o podivuhodných
vodách Uhorska, ktorá vyšla v Trnavskej univerzitnej tlačiarni v roku 1713 pri príležitosti slávnostnej
promócie bakalárov slobodných
umení a filozofie. Slávnosť sa

konala 30. mája toho istého roku
a promótorom, teda hlavným
akademickým hodnostárom, ktorý
celej slávnosti predsedal, bol doktor slobodných umení a filozofie
a professor ordinarius Filozofickej
fakulty historickej Trnavskej univerzity (1635 – 1777) páter Štefan

január
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 1. 1. 1877 – Zákonom boli
zrušené práva 47 slobodných
kráľovských miest s municipiálnym právom v Uhorsku,
medzi ktorými bola aj Trnava.
Tieto mestá sa stali magistrátnymi mestami, ale mohli i naďalej používať titul Slobodné
kráľovské mesto (145. výročie).
 1. 1. 1972 – Modranka sa
stala súčasťou Trnavy (50.
výročie).
 1. 1. 2002 – Na základe
zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných
celkov vznikol Trnavský samosprávny kraj, ktorý tvorí sedem
okresov: Dunajská Streda,
Galanta, Hlohovec, Piešťany,
Senica, Skalica a Trnava (20.
výročie).
 2. 1. 1667 – Vykonávatelia
testamentu arcibiskupa JURAJA LIPPAIA, ktorý zanechal na
základinu právnického štúdia
15 tisíc zlatých pre plat nových
profesorov, vydali v Trnave
zakladajúcu listinu Právnickej
fakulty Trnavskej univerzity
(355. výročie).
 2. 1. 1897 – V Trnave sa
narodil akademický sochár,
maliar a výtvarný pedagóg JOZEF MACHALA (125. výročie).
 2. 1. 1942 – V Seredi sa
narodil prvoligový futbalista,
reprezentant a tréner ANTON
HRUŠECKÝ, hráč Spartaka
Trnava, s ktorým získal 5
majstrovských titulov (80. výročie).
 3. 1. 1917 – V Spišskej Belej
sa narodil lekár a dlhoročný
prednosta gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
trnavskej nemocnice FRANTIŠEK VAVERČÁK, čestný občan
Trnavy in memoriam (105.
výročie).
december
2021/január
20222022
december
2021/január
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Čiba SJ. Jemu sa v tomto prípade
pripisuje aj autorstvo práce, hoci
titulný list udáva, že ju venovali „k
vavrínom ovenčenej pocte ctihodného a najvznešenejšieho pána
slobodného baróna Žigmunda
Jozefa Beréniho jeho najoddanejší spolužiaci študujúci fyziku,
ktorí sa podpisujú aj pod krátky
predslov ako „trnavskí fyzici“. Pod
pojmom fyzika tu treba, samozrejme, rozumieť nie tú oblasť bádania, ktorú skúma fyzika dnes,
ale skôr ho treba chápať v jeho
pôvodnejšom význame, teda ako
všetko to, čo označuje grécky
výraz fyzis (príroda), teda čo v sebe zahŕňa svet, ktorý vzniká prirodzene, oproti tomu, čo vytvoril
človek. V kontexte univerzitného
kurikula treba potom vnímať fyziku, teda prírodovedu v najširšom
zmysle slova, ako súčasť filozofie,
konkrétne tvorila hlavnú náplň
druhého ročníka štúdia na filozofickej fakulte, preto sa jeho poslucháči nazývali fyzici.
Ako vyplynulo z úvodu dizertácie,
pozornosť autora sa v knihe zameriava na „podivuhodné“ vody
Uhorska. Treba upozorniť, že ide
o technický termín, ktorý sa na
označenie minerálnych, termálnych a iných prameňov so špecifickým zložením a využiteľnými
účinkami používal v latinskej
odbornej literatúre už oveľa skôr.
Ani názov dizertácie nie je žiadnou novinkou, ale celkom otvorene sa hlási k svojmu slávnemu
predchodcovi De admirandis
Hungariae aquis hypomnemation,
najdôležitejšiemu dielu sliezskeho
rodáka, humanistu a vojenského
hodnostára Juraja Wernera (1497
– 1567), priekopníka výskumu
minerálnych vôd na Slovensku,
ktorý väčšiu časť svojho života
strávil na území Spiša a Šariša.
Trnavská dizertácia, podobne
ako Wernerovo hypomnemation,
nie je rozsiahlym spisom. Tvorí ju dovedna jedenásť kapitol,
z ktorých každá sa venuje inému
typu minerálnych či termálnych
prameňov. Horúce, teda termálne
30
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pramene sú obsahom prvej kapitoly, ktorej výklad sa začína charakteristikou kúpeľných prameňov
v Budíne a Pešti, uvádza celkove
desať rôznych lokalít, kde sa
v Uhorsku nachádzajú významné
termálne pramene, pričom len tri
z nich neležia na území dnešného
Slovenska. Medzi slovenskými,
samozrejme, nechýbajú žiadne
z tých, kde sa dodnes nachádzajú
významné kúpele, predovšetkým
piešťanské, ale aj trenčiansko-teplické, v Sklených Tepliciach či
Bojnické kúpele. V ďalších kapitolách sa výklad sústreďuje napríklad na „vody zožierajúce železo“,
kamenejúce vody, smrtonosné
vody a kyslé pramene, soľné vody
alebo studené ozdravujúce vody.
Nejde teda vždy len o liečivé pramene a vody, ale medzi podivuhodné vodstvo patrili aj vody so
špecifickým chemickým zložením
a účinkami.
Každú kapitolu uzatvára séria
otázok a odpovedí, ktoré ponúkajú dobové riešenia odborných
problémov, ako napríklad v prvej
kapitole, odkiaľ pochádza vysoká
teplota týchto prameňov, odkiaľ je
ich liečivá sila, prečo sú niektoré
prihorúce, prečo studené pramene, ktoré sú bežne v blízkosti ho-

január

 8. 1. 2021 – V Trnave umrel historik, múzejník, publicista a čestný občan mesta
Trnava PETER HORVÁTH,
spoluzakladateľ mesačníka
Kultúra a život Trnavy, autor
Malého slovára trnafsko-slovenského a zakladateľ Trnavských dní (1. výročie).
 12. 1. 1642 – Cisár FERDINAND III. vymenoval komisiu, ktorá mala rozsúdiť
dlhotrvajúce spory medzi
mestom Trnava a Trnavskou
univerzitou (380. výročie).
 12. 1. 2007 – V Poprade
umrel akademický maliar
a výtvarný pedagóg LADISLAV ČECH, člen tzv. Trnavskej päťky, ktorý pôsobil
v Trnave ako vedúci Katedry
výtvarnej výchovy a prodekan PdFUK (15. výročie).
 13. 1. 1702 – V Trnave
umrel právnik, teológ a pedagóg LADISLAV SENEI,
profesor Trnavskej univerzity
a jej trojnásobný rektor (320.
výročie).
 14. 1. 1942 – V Cíferi sa
narodil diplomat, zahraničný
spravodajca, redaktor, publicista a hudobník MARIÁN
KRAMÁR, člen známej trnavskej big beatovej skupiny
The Breakers (80. narodeniny).
 16. 1. 1667 – V Trnave
slávnostne otvorili Právnickú
fakultu Trnavskej univerzity,
na ktorej sa o deň neskôr
začali pravidelné prednášky
(355. výročie).
 16. 1. 2017 – V Trnave
umrel lekár a v rokoch 1986
– 1990 riaditeľ OÚNZ v Trnave PETER IVAN STYK, ktorý
sa zaslúžil o dokončenie

história
rúcich, nemajú ani ich teplotu, ani
iné ich účinky, prečo v niektorých
teplých prameňoch ryby dokážu
prežiť a v iných nie, a podobne.
Napríklad na otázku, kde má
pôvod liečivá sila studených vôd,
udáva autor dizertácie nasledujúcu odpoveď:
„Príčinu možno vyvodiť už z toho,
čo sa povedalo o horúcich a smrtonosných vodách, teda že liečivé
účinky získavajú tieto vody tak, že
sa zmiešajú s kovovými výparmi.
Tak podľa zistení lekárov, ako
ich uvádza Kircher v Podzemnom svete, voda s obsahom zlata
posilňuje srdce, medená hruď
a pľúca, železitá slezinu, pričom
prečisťuje brušnú dutinu a čiernu
žlč, voda s obsahom olova a cínu
lieči pečeň a odstraňuje hlien aj
edém, sírna, smolná či s obsahom dusíka pomáha hrubému
črevu a uvoľňuje ho, zmiešaná
s kamenejúcimi substanciami pomáha zbaviť sa kameňov. Liečivé
účinky získava aj z bylín, cez ktoré preteká. Istý bádateľ vo svoje
knihe o vode tvrdí, že voda pretekajúca cez tymian, mätu, nechtík
či mačaciu mätu má močopudné
účinky, ak tečie cez šachor či škoricovník, posilňuje vnútornosti.
Ak tečie cez sitinu, môže z nej
oťažieť hlava, ale prináša spánok,
spomaľuje trávenie a pôsobí močopudne.“
Prírodovedné skúmanie podivuhodných vôd v druhom ročníku
univerzitného štúdia filozofie teda
zjavne zahŕňalo v sebe viac než
len rozjímanie nad nevšednými
prírodnými úkazmi. Je zrejmé, že
formujúci sa odbor na začiatku
18. storočia hľadal oporu vo výsledkoch rôznych iných oblastí
bádania, ktoré dnes patria do
farmaceutickej vedy, botaniky,
chémie, geológie a mineralógie,
ale aj histórie, dejepisu, etnológie,
filológie a iných, v dnešnom ponímaní skôr humanitných disciplín.
Veľavravný je v tomto zmysle
odkaz na Podzemný svet Athanasia Kirchera, v ktorom sa snaha
o spojenie a nachádzanie súvis-

lostí v zisteniach a výsledkoch
najrôznejších smerov bádania
prejavuje azda najvýraznejšie. Ak
dizertáciu vydanú pri príležitosti
slávnostnej promócie bakalárov
filozofie vnímame ako obraz
vzdelanostnej úrovne, ktorá je
štandardom nielen pre profesorov, ale aj absolventov odboru,
môžeme konštatovať, že štúdium
nielenže vybavilo absolventa
dostatočne širokým rozhľadom
o aktuálnom stave vedeckého
bádania, ale dostatočne jasne
mu aj naznačilo smery, ktorými
môže bádanie ďalej postupovať.
Rovnako ako v prípade Rozpravy
o horách Uhorska, ktorá vyšla
o rok neskôr (pozri článok v NzR
február/marec 2021), netreba
posudzovať riešenia odborných
problémov z pozície poznatkov
modernej vedy. Radšej oceňme odvahu hľadať súvislosti aj
v zdanlivo celkom oddelených javoch, pretože práve tento prístup
umožní už čoskoro špecializáciu
bádania a osamostatnenie viacerých moderných vedných odborov. Rozprava o podivuhodných
vodách Uhorska je tak ďalším
cenným svedectvom o formovaní
modernej vedy v prostredí historickej Trnavskej univerzity. 
Literatúra:
Jozef Kordoš: Tyrnavia crescens.
Trnava: Filozofická fakulta, 2019.
Balegová, Jana: Strenuus Musarum
miles Juraj Werner = Georg Werner, ein strenuus Musarum miles.
In: Sambucus 6. Trnava: Trnavská
univerzita 2010. s. 70-87.
Súťažná otázka:
Ktoré sú dva hlavné faktory, ktoré
podľa trnavskej Rozpravy o podivuhodných vodách Uhorska dávajú
studeným vodám ich liečivú moc?
Správne odpovede zasielajte do
20. decembra 2021 na adresu:
Katedra klasických jazykov, Trnavská univerzita, Filozofická fakulta,
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
alebo emailom na klasjaz@truni.sk.
Z účastníkov súťaže vyžrebujeme
jedného, ktorý získa knižnú cenu. 
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výstavby rozsiahleho objektu
Polikliniky Družba (5. výročie).
 17. 1. 1932 – V Trnave sa
narodil divadelný kritik, historik a publicista LADISLAV
ČAVOJSKÝ, riaditeľ Ústavu
divadla a filmu SAV a autor knihy Divadlo v Trnave,
ktorému udelili čestné občianstvo mesta Trnavy za rok
2012 (90. výročie).
 22. 1. 1402 – Kráľ ŽIGMUND udelil mestu Trnava
právo skladu (620. výročie).
 22. 1. 1912 – V Slatinke
nad Bebravou sa narodil
lekár – internista a odborný publicista KOLOMAN
PRÓNAY, v r. 1955 – 80
primár interného oddelenia
Okresného ústavu národného zdravia v Trnave (110.
výročie).
 26. 1. 1902 – V Ľuboticiach sa narodil akademický
maliar, básnik a kňaz JOZEF
TEODOR TEKEL, člen františkánskej rehole, ktorý pôsobil
v Trnave, kde jeho pamiatku
pripomína ulica, pamätná tabuľa vo františkánskom kostole i na budove, kde býval
a kde mu roku 2013 udelili aj
čestné občianstvo in memoriam (120. výročie).
 27. 1. 1957 – V Trnave bol
založený Okresný učiteľský
spevokol (65. výročie).
 28. 1. 2017 – V Trnave
umrel ochotnícky herec a dlhoročný člen divadelného
súboru DISK MILAN BREŽÁK,
nositeľ Ceny Jozefa Krónera
za celoživotný prínos a hereckú tvorbu v neprofesionálnom divadle (5. výročie). 
P.R
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kultúra
BonArt Trnava

Obraz činnosti združenia BonArt vzniká už
dvadsať rokov, podieľajú sa na ňom mnohí umelci
Trnavská jar roku 2001 bola mäkká, slnečná a sľubná zároveň. Kultúrne prostredie v živote mesta nestagnovalo, konali sa koncerty, festivaly a rástol záujem obdivovateľov umeleckého prejavu. Slovenské
mesta pevne držali krok s rozvinutými kultúrnymi vzormi zo susedných európskych štátov, vznikali
nové, nezávislé organizácie a spoločenstvá, rástol aj záujem obyvateľov mesta o výtvarné umenie. Za
takých okolnosti zakladateľom združenia s optimistickým názvom BonArt Petrovi Babkovi, v tom čase
riaditeľovi Základnej umeleckej školy, a trnavským umelcom Oksane Lukomskej a Mykolovi Biloshytskemu pôvodom z Ukrajiny nič nestálo v ceste. Pri zrode združenia zohrali významnú úlohu aj podporovatelia, darcovia a sponzori Jaroslav Plachý, Pavel Bakonyi, Ladislav Zboray, Michal Zajden, John
Lesundak a Ján Matis. V týchto dňoch si spoločne pripomínajú dvadsať rokov od svojho vzniku.

Po sporadických, neformálnych
výstavách a tvorivých stretnutiach
v trnavských kaviarňach a v pivniciach reštaurácii, vo výklade
bývalého obchodného domu
Prior, vo foyeroch divadla a kina
Hviezda začali umelci cítiť potrebu etablovať sa viac a viditeľnejšie
nielen na kultúrnej scéne mesta.
Členovia BonArt-u sa začali zameriavať aj na ďalšie výtvarné
vzdelávanie a na debutové, kolektívne a autorské výstavy na
Slovensku i v zahraničí. Okrúhle
výročie vzniku združenia je príležitosťou na rekapituláciu dvadsaťročnej činnosti jeho členov
a priaznivcov.
V auguste 2001 absolvoval M.
Biloshytsky Letnú akadémiu
umenia v rakúskom Salzburgu,
v novembri sa uskutočnila výstava
Oksany Lukomskej a M. Biloshytskeho v galérii Labyrint v poľskom
Krakove. V januári 2003 sa obaja
predstavili v Dome umenia v Piešťanoch výstavou Nebojte sa snívať,
v roku 2005 nasledovala Výstava
KantatArt 05 venovaná Johannovi
Sebastianovi Bachovi v Spišskom
múzeu v Levoči.
V trnavskej ZUŠ sa v apríli a máji
roku 2006 uskutočnili výtvarné
a hudobno-literárne workshopy
a medzinárodná výstava umelcov
zo Slovenska, Holandska, Ukrajiny,
Nórska a USA pod názvom SpiritualARTT-06. V lete toho istého roku
Oksana Lukomska a Ondrej Lahký
absolvovali štúdium na Európskej
Akadémii kultúry a umenia v Doorne v Holandsku. O rok neskôr
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Portrét Antona Srholca od Oksany Lukomskej prezentovaný v roku 2019 na výstave Ozvena
Novembra 89 v Divadle Jána Palárika

sa v záhrade Galérie J. Koniarka
uskutočnilo performance projektu
JAZZ&ART Mykolu Bilarta – Debut skupiny SilentJAZZ s krstným
otcom CD hudobníkom Danom
Bártom. Jar roku 2008 patrila
workshopom a spoločnej výstave
ART-PLAY členov združenia BonArt

s výtvarnými prácami rómskych
detí v Podtatranskom múzeu v Poprade.
Štyridsiate výročie okupácie Česko-Slovenska si 21. augusta 2008
v Prahe pred Českým rozhlasom
pripomenuli pietnou akciou Mykolu Bilarta MEMORY ZONE 1968

kultúra
– 2008 s hudobným sprievodom
Iky Kraicovej. V pražskej Galérii
U zlatého kohouta sa v tom istom
čase uskutočnila výstava O. Lukomskej, M. Bilarta, D. Mac-Reda
Painting of Music. Výstava MEMORY ZONE 1968 – 2008 s recesistickým proti okupačným autorským
performance Mykolu Bilarta sa
opakovala v novembri v trnavskom
ArtKlube na Hlavnej 17 a v Západoslovenskom múzeu sa uskutočnila
vernisáž výstavy Farby hudby.
V apríli 2010 BonArt vystavovali
v Galérii Slovenského rozhlasu
v Bratislave a na medzinárodnej
výstave Perla dell´ adriatico 2010
v talianskom meste Grottammare
získali O. Lukomska a M. Biloshytsky ocenenia medzinárodnej odbornej poroty.
Desať rokov činnosti si BonArt
pripomenuli spoločne s deťmi
z výtvarného krúžku Rybička výstavou Uhol pohľadu. Rok 2011
zavŕšili workshopmi na Ranči
v Kráľovej Lehote.
Hudba v spojení s výtvarným
umením opäť figurovala v roku 2013 na akcii M. Bilarta a O.
Lukomskej Hudobný Land Art
venovanej pamiatke Ludwiga van
Beethovena v Kaštieli v Dolnej
Krupej.
O tom, že historická pamäť je
dôležitá a niektoré výročia by
sme nemali vnímať len formálne,
presvedčil BonArt opäť v galérii
Fontána v auguste 2013, kde sa
uskutočnila performance a výstava
INVÁZIA 1968/2013 s hudobným
sprievodom trnavskej punk-rockovej kapely The Wilderness. Svoju
angažovanosť v riešení problémov
spoločnosti potvrdili aj v novembri
toho roku v kine Hviezda výtvarno-hudobnou benefičnou akciou
na pomoc týraným ženám a deťom v Azylovom dome TAMARA.
Svoj postoj proti totalite opakovane vyjadrili v roku 2014 vo Viedni
výstavou terčov MEMORY 1968/
1989 a pouličnými umeleckými
akciami Mykolu Bilarta Európa,
zobuď sa!, venovanými obetiam
rusko-ukrajinskej vojny, v Prahe

na Staromestskom námestí akciou
PRAGUE MAIDAN 2014 Česko +
Ukrajina a 17. novembra aj performance venovanou 25. výročiu
Novembra ´89.
Rok 2014 začali v západnom krídle
trnavskej radnice výstavou Majdan
2004/2014 k prvému výročiu Revolúcie dôstojnosti na kyjevskom
majdane Nezávislosti v rokoch
2013 – 2014. Bol to medzinárodný
projekt M. Bilarta v spolupráci
z fotografmi J. Mravcom / SK, J.
Svobodom / CZ, umelcami R. Javorom / SK, a O. Lukomskou / UA
/ SK venovaný civilným obetiam
tejto krvavej drámy.
Spoločenskú angažovanosť a dôležitosť historickej pamäti BonArt
opäť podčiarkol v roku 2016 v západnom krídle radnice projektom
Mykolu Bilarta – výstavou Dekontaminácia svedomia – Černobyľ
1986/2016 venovanou 30. výročiu
černobyľskej jadrovej katastrofy
v bývalom Sovietskom zväze.
Október 2017 patril prezentácii súčasnej slovenskej maľby
ReštARTT-2017 v západnom krídle
radnice, o rok neskôr však členovia združenia znova reagovali
na spoločenský vývoj výstavou
slovenského politického umenia
Červený labyrint umelcov J. Priesola, O. Lukomskej, P. Babku, M.
Bilarta a O. Grečnarovej. Aktuálnu, s Trnavou súvisiacu tvorbu
v oblasti úžitkového umenia
predstavili v novembri na výstave
knižných ilustrácií Ilus-Trnavator
spisovateľky Evy Luky, výtvarníčky
Oksany Lukomskej a študentky
AU v Banskej Bystrici Veroniky
Jablonickej.
V októbri 2019 sa v kaplnke západného krídla radnice zrodilo
bienále ReštARTT-2019, kolektívnej výstavy umelcov z Trnavy,
Trenčína, Bratislavy a z iných
miest Slovenska.
BonArt nemohol chýbať ani na
pietnej pripomienke tridsiateho
výročia Novembra ´89. Pri tejto
príležitosti pripravili v Divadle
Jána Palárika výstavu Ozvena novembra 1989 a v západnom krídle

radnice výstavu Krach Červeného
bludiska.
Po roku v novembri 2020 prepojil
BonArt komorne Trnavu a Kijev
výstavou Trnavské ARTjuvenílie
2020 autorských prvotín ukrajinských umelcov z 50. – 80. rokov
20. storočia z rodinnej zbierky rodín Lukomskych a Biloshytskych.
Na prelome rokov otvorili v kaplnke západného krídla radnice výstavu výtvarných diel z kurzov pre
seniorov organizovaných členmi
združenia BonArt v rámci Participatívneho rozpočtu pre Trnavu
pod priliehavým názvom Umenie
pre radosť.
Dvadsať rokov BonArt-u ubehlo
rýchlo ako sen, ale na rozdiel od
snivých obrazov zanechalo stopu
nielen v pamäti mnohých Trnavčanov, ale aj v kultúrnom a spoločenskom živote mesta.
„Vďaka patrí všetkým umelcom,
ktorí ochotne spolupracovali na
našich podujatiach: hudobníkom
Mariánovi Mrvovi, Petrovi (Bonzovi) Radványimu a Ike Krajcovej,
poetke Eve Luke, umelkyniam
Margaréte Petržalovej, Zuzane
Medzay, Eme Lančaričovej, grafikovi Ondrejovi Lahkému z Trnavy,
Veronike Jablonickej z Brestovian
a bratislavskému grafikovi Jaroslavovi Koprdovi, výtvarníčke
Oľge Grečnarovej z Topoľčianok,
hispánskej umelkyni Márií Jesus
Machek – Rivero, Holanďanovi
Leen La Riviera / IASA, nórskemu
literátovi Egilovi Lejonovi, bratislavskému fotografovi Jurajovi
Mravcovi, umelcovi zo Škótska
Dave Mac-Redovi, Ľubici Vlkovej, Alene Teicherovej a Jozefovi
Vydrnákovi z Trenčína, hudobníkovi, literátovi a umelcovi Jánovi
Priesolovi zo Slovenskej Ľupče,
fotografovi Jiřímu Svobodovi z Brna a českému hudobníkovi Danovi Bártovi. Každý z nich prispel
tónmi, slovom či farbou na obraz
dvoch desaťročí našej činnosti,
bez nich by nebol úplný,“ povedal spoluzakladateľ združenia
umelcov BonArt Mykola Biloshytsky. 
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december
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Martin Jurčo, foto: autor

Ingrid Filanová: V divadle sme si veľmi dobre
rozumeli, išlo nám o to, aby bola inscenácia úspešná
Možno patríte k tým trnavským divákom, ktorí ešte zažili éru Divadla pre deti a mládež. Vtedy boli súčasťou súboru mnohí dodnes populárni herci. Neskôr síce podľahli vábeniu bratislavských divadiel, no
svoje základy a prvú divadelnú atmosféru zažívali práve na trnavských doskách. Už sme na stránkach
Noviniek z radnice predstavili takmer celú túto éru. Poetiku Divadla pre deti a mládež od roku 1974
až do konca 80. rokov tvorili najmä dve línie dôležitých režisérov, a to Juraja Nvotu a Blaha Uhlára.
Súčasťou tohto súkolia bola od konca 70. rokov aj Inge Žirková, neskôr Filanová (nar. 15. apríla 1956
v Bratislave). Od konca 80. rokov sa už nevenuje aktívnej hereckej práci. Aj preto bolo pre ňu trnavské
obdobie z hľadiska herectva najdôležitejšie. Podľa divadelných historikov hrala v detskom repertoári
krehké bytosti, v dospeláckom postavy príťažlivých krásavíc.

 Z akého rodinného zázemia
ste vyšli? Bol niekto vo vašej
rodine hercom?
- Moja mama bola učiteľka, ale
doma bola fantastická parťáčka,
kamarátka, kuchárka, cukrárka.
Ak som mala nejaký problém,
vždy mi vedela poradiť. Mali sme
relatívne voľnosť. Otec bol tiež
z úplne inej oblasti ako umenie.
Bol stavebný inžinier, projektoval
cesty a mosty. Bol spoluautorom
diaľnice Praha – Bratislava
– Vysoké Tatry, a podieľal sa
aj na výstavbe vodného diela
Gabčíkovo. K umeniu som
inklinovala odmalička, chodila som
na balet a klavír, aj keď sporadicky
ma bavili aj iné druhy umení.
Inklinovala som však aj k medicíne.
Chcela som byť lekárka a naši sa
z toho tešili. V štvrtom ročníku
na gymnáziu pred Vianocami
som zahlásila, že z medicíny
nič nebude, idem na herectvo.
Pamätám si otcovu pamätnú vetu,
že nechce mať komediantku, či
som sa načisto zbláznila. Nebolo
to však len tak z ničoho nič, celé
štyri roky som totiž na gymnáziu
chodila na rôzne súťaže, recitovala.
A tak som šla na herectvo.
 Aké boli pre vás prijímacie
skúšky?
- Boli pre mňa stresujúce
a zároveň fantastické. Dostali
sme texty a naučili sa ich... Vtedy
ročník otváral Karol L. Zachar,
pred ktorým som mala veľký
rešpekt. Talentové prijímačky
trvali 3 dni. Keď mi povedali, že
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som ich urobila a prijímajú ma
do prvého ročníka VŠMU, prežila
som nevýslovný pocit šťastia.
Pamätám si, v ten deň som bola
na opere Nabucco. Sedela som na
najvyššom balkóne ako lastovička,
a od šťastia sa mi chcelo lietať,
že skočím dolu, lebo práve mňa
zobrali na VŠMU.
 Niektorí vaši spolužiaci
z VŠMU sa rovnako ako vy
potom dostali do trnavského
divadla.
- Z chlapcov v mojom ročníku boli
Marian Geišberg, Boris Farkaš,
Peter Šimun, Robo Šudík, Tibor
Vokoun, z dievčat okrem mňa aj
Yvetta Waiszová, Anna Semanová
a Anna Šulcová. Do Trnavského
divadla sme išli štyria: P. Šimun, T.
Vokoun, Y. Waiszová a ja.

 Ako vás charakterizovali
režiséri? Na aké postavy ste sa
im hodili?
- To by ste sa museli opýtať ich.
Hrala som cez komédiu, drámu,
až po klauniádu. Ale musím
pripomenúť, že Karol L. Zachar
mi dal veľmi dobré základy
herectva. Vždy nám prízvukoval,
že nemáme nič predstierať, všetko
musí ísť z nášho vnútra. Museli
sme študovať aj psychológiu. Mali
sme si založiť pomyselný herecký
kufrík a tam ukladať svoje zážitky
a pocity pri nich. A vždy, keď to
bude vyžadovať postava, ktorú
stvárňujete, otvorte svoj kufrík
a vyberajte... Bola tým ovplyvnená
moja herecká práca. Myslím si, že
každej postave na javisku musíte
vdýchnuť dušu.

kultúra
 Aká bola vaša cesta do
Trnavy? Bolo to jasné hneď, že
po škole skončíte na trnavských
doskách?
- Keď sa blížil koniec nášho štúdia,
lanárili nás do Prešova. Povedala
som si, že tam nikdy nepôjdem,
pretože budem veľmi ďaleko od
rodičov. Preto sme premýšľali,
čo ďalej robiť. Zrazu prišiel
jeden večer – hrali sme hru Júlia
zomiera každú noc. Režíroval ju
Tibor Rakovský. Hrala som hlavnú
postavu Júliu a partnera – režiséra
hral Boris Farkaš. Dozvedeli sme
sa, že na toto predstavenie príde
Juraj Nvota z Trnavy aj s riaditeľom
Ladislavom Podmakom a budú
vyberať do súboru hercov.
A vyšlo to. Vybrali si ma. Aj keď
v Trnave bolo Divadlo pre deti
a mládež, ale išli o ňom veľmi
dobré chýry a mohla som byť
blízko mojich rodičov a Bratislavy.
Vtedy odchádzali z divadla Maroš
Zednikovič, Zuzana Kronerová
a ďalší. Tak sme doplnili ročník
Juraja Nvotu.
 V trnavskom divadle ste vraj
dokonca mali aj svoj fanklub.
Bolo to vraj preto, že ste boli
najkrajšou herečkou v divadle.
- Najkrajšou? Bolo tam veľa
pekných herečiek (smiech). Ani
neviem, prečo ten fanklub vznikol.
Ale je to pravda, že existoval. Môj
fanklub chodil na každú premiéru,
a vždy s krásnym darom. Dodnes
mám od nich divadelnú masku so
zlatou stuhou.
 S ktorou inscenáciou ste
vlastne vstupovali na trnavské
javisko?
- Prvá bola klauniáda Princezná
Maru, autorská inscenácia Blaha
Uhlára. Scénu robil J. Zavarský.
Inscenáciu som začala skúšať
ešte na VŠMU, mala som pred
štátnicami. Moje obavy pred touto
inscenáciou – klauniádou, boli
veľké. Byť klaunom? To ma nikto
na škole neučil. Ako neplavec
som bola hodená do hlbokej
vody – a plávaj. Učila som sa od
piky, veľmi mi pomohla intuícia
a pomyselný herecký kufrík. Mali
sme aj klaunské kostýmy, červený

nos, topánky. Napokon to dopadlo
veľmi dobre, dostali sme sa
s tým aj do sveta. Takže sme mali
úspech a bola som veľmi rada,
že som to zvládla. Dokonca ma
pripodobňovali k Daše Bláhovej
z Divadla Na provázku v Brne.
 Zažili ste hviezdne obdobie
trnavského divadla.
- Keď som tam nastupovala,
nemala som ani páru o tom, že
sa bude o tomto období hovoriť
ako o hviezdnych rokoch. Rezort
kultúry sa rozhodol, že v divadle
v Trnave, kde nie je stály súbor,
vznikne v roku 1974 divadlo
s repertoárom pre deti a mladých
ľudí. Jedno bolo v Česku a jedno
na Slovensku. Ale inscenácie boli
stavané univerzálne. Napríklad,
hrala som v Malej čarodejnici, čo
bola hra vyslovene pre deti. No
v repertoári hier pre mládež boli
aj hry pre dospelých. Takže tam
sme si prišli skutočne na svoje.
Spomeniem hry Charlie, Traja
mušketieri, Rómeo a Júlia, neskôr
aj Kone sa strieľajú so Zdenou
Studenkovou a mnoho ďalších. Na
tieto predstavenia mohli chodiť
mladí ľudia, ale aj babky.
 Aj si ešte pamätáte nejaké
texty z niektorých hier?
- Repliky neviem, ale veľmi sa
pamätám na Troch mušketierov.
Hrala som kráľovnú Annu, kde
som mohla využiť môj zmysel pre
humor. Spomínam si aj na Malú
čarodejnicu. Tam som sa musela
naučiť rôzne kúzla. Bolo to veľmi
namáhavé a zároveň aj krásne.
Niekedy sme skúšali aj dvanásť
hodín denne. Deň čo deň som
trénovala, učila som sa prepichovať
balóny, chrliť z úst vajíčka, vykúzliť
hrdličku, zajaca a mnoho iných
kúziel. Poradcu sme mali Alexandra
Geriča. Podpisovali sme aj reverz
o mlčanlivosti. Mám na to krásne
spomienky. Úžasná bola celá
zlatá éra tohto divadla. Divadlo je
kolektívne umenie. Veľmi dobre sme
si rozumeli a navzájom si pomáhali.
Išlo nám v prvom rade o výsledok,
aby bola tá ktorá inscenácia úspešná
a našla si diváka. V divadle bola
rivalita, ale malo to taký zdravý

základ. Je to úplne iné, ako keď to
porovnám s terajšou komunikáciou
medzi hercami. Keď chcete poradiť
hercovi o niekoľko desiatok rokov
mladšiemu, tak vám povie, nech sa
nestaráte.
 Aj podľa toho, ktoré hry
spomínate, bolo jasné, že
nvotovský repertoár vám
vyhovoval lepšie.
- Bola mi veľmi blízka jeho
poetika. Uhlár bol svojím
spôsobom rebel, robil
realistickejšie divadlo. Juraj Nvota
sa skutočne vedel hrať s hercami,
dokázal z nás vydolovať to,
čo chcel a čo bolo podľa neho
prínosné pre celok. A robil to
nenásilným spôsobom.
 Skúsili ste v tomto čase film
alebo nakrúcanie pre televíziu?
- Moja prvá veľká príležitosť bola
hlavná postava v pripravovanom
talianskom filme. Lenže?
V období nakrúcania sme mali
ísť s divadlom do Dánska. Už
som mala aj ušité kostýmy. Bola
som vo veľkej dileme. Dánsko,
alebo film pod taktovkou
talianskeho režiséra? Nakoniec
za mňa rozhodlo divadlo.
Neuvoľnili ma na filmovačku,
tak som išla do Dánska. Potom
prišli filmy Služobná cesta
a Hodiny, rovnako aj práca pre
televíziu, rozhlas. Nemohla som
si sťažovať. V divadle ale ťažko
akceptovali, ak som chcela niekde
ísť niečo nakrúcať. Tak som
pendlovala Bratislava –Trnava
– miesto nakrúcania – Trnava
– Bratislava... Bolo to hektické
a namáhavé. Rada spomínam na
spoluprácu s Jurajom Takáčom.
S ním a s Jarom Filipom sme
vytvorili veľmi pôvabné grotesky:
100x bez slov, Svet nemá slzy rád
a Pán panák. Tešilo ma, že som si
mohla robiť vtipy aj sama zo seba.
Keďže som vtedy mala už dieťa,
poslala som ich s manželom
do Tatier a ja som v Bratislave
pokojne nakrúcala.
 Je všeobecne známe, že ste
manželkou Borisa Filana. Ale
v čase divadelného pôsobenia
ste boli ešte Žirková. Vďaka
december
december
2021/január
2021/január
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vám teda poznal Boris Filan
celý trnavský repertoár.
- Už počas divadla som začala byť
aj Filanová. Už profesor Zachar
mi dal do bulletinu meno Inge,
nie Ingrid. A to mi ostalo dodnes.
Boris teda poznal všetky trnavské
predstavenia. Bol na každom,
v ktorom som účinkovala,
dokonca aj s mamou, a veľmi sa
tešili.
 Neskôr ste z trnavského
divadla odišli. No nie z toho
dôvodu, že by ste odišli do
iného divadla. Uprednostnili ste
rodinu.

- Bolo to tesne pred revolúciou.
Mala som dieťa, ktoré začalo
vyrastať z bábätkovských rokov.
Syn Oliver sa chystal do školy.
Cítila som, že nezvládnem sedieť
na dvoch stoličkách. Lietali sme
totiž neustále na linke Bratislava
– Trnava a späť, dvakrát denne.
Jaro Filip naštartoval auto a išlo
sa. Vôbec to nebolo jednoduché.
Preto som sa rozhodla dať svojmu
synovi – Oliverovi všetko, čo bolo
potrebné. Jednoducho, nechcela
som, aby ho vychovávala ulica.
Do Trnavy som sa vrátila po
mnohých rokoch. Bola veľká

oslava divadla, na ktorú prišli aj
zahraniční Slováci. Na vyžiadanie
som odohrala výstup zo
Štepkovej hry Ako sme sa hľadali.
Adelu Ostrolúcku s Ľudovítom
Štúrom, ktorá bola inscenovaná
v trnavskom divadle v roku 1983.
Neskôr som prijala ponuku
hosťovať vtedy už v Divadle Jána
Palárika. Od roku 2004 som bola
súčasťou divadla. Na Novej scéne
som hosťovala v muzikáli Fontána
pre Zuzanu, keď Karol Vosátko
robil javiskovú verziu známeho
rovnomenného filmu. Bola to
veľmi príjemná skúsenosť. 

Martin Jurčo, foto Peter Babka

Ika Kraicová a jej album Zlatá panna:
Slobodu treba viac hľadať, ako o ňu bojovať

Jej meno už neodmysliteľne
patrí k interpretom, ktorí sa
hlásia k nášmu mestu, no zároveň prekročili jeho pomyselný rubikon. Napriek rôznym
protipandemickým obmedzeniam sme ju aj v poslednom
období mohli počuť viackrát,
no najčastejšie na sociálnych
sieťach, kam presunula časť
svojej tvorby. Ildikó Kali a jej
kapelu Romanika poznajú mnohí aj z ich CD platní.
K Vlčím baladám, Milenke
všetkých, V hlbinách a La Loba
pribudol tento rok ďalší album
s romantickým názvom Zlatá
panna. Nielen o ňom nám Ika
Kraicová povedala viac.

 Všetci žijeme už druhý rok
obmedzeniami, najmä v oblasti
kultúrnych podujatí. Aké boli
tieto dva roky pre teba?
- Do prvého lockdownu som popri
svojich hudobných aktivitách aj
pracovala. No o prácu som prišla
hneď na začiatku pandémie. Bola
tu zrazu šanca posadiť sa na
stoličku a venovať sa iba hudbe.
Navyše, môj manžel a kontrabasista Roman začal mať vážne
zdravotné problémy. Kvôli nim
v súčasnosti nehrá na nástroj. Bola
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som postavená pred otázku, čo
bude ďalej s našou kapelou Romanikou. Prirodzene som upriamila svoju pozornosť na svoje sólo
aktivity a začala koncertovať sama,
takže mám za sebou niekoľko

vystúpení s programom Pieseň
pohanky, to sú zhudobnené básne
poetiek z knihy Potopené duše.
V súčasnosti koncertujem s gitaristom Petrom Luhom s novým
programom. V lete sme zahrali
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zopár koncertov na letných festivaloch, na jeseň sme mali koncert
v Česku, konkrétne na Morave.
Tam máme veľa priateľov. Prijali
sme pozvanie od Sone Horňákovej
do relácie Folkfórum live v Slovenskom rozhlase. Pekne sa nám
to rozbehlo, ale rovnako rýchlo
zastavilo. No riadim sa heslom:
Nikdy sa nesťažuj. Beriem život
taký, aký je. Akokoľvek je šťastie
pre nás prospešné, je to práve
utrpenie, čo nás posilňuje. Tvorivé
obdobie mi pomohlo vymaniť sa
zo skľúčenosti, ktorú občas prežívam.
 Veľa umelcov v tomto čase
využilo medziobdobie na
tvorbu, písanie a nahrávanie.
Ty si tiež vytvorila nové skladby. Čo všetko sa podarilo?
- Na začiatku tohto roka som sa
rozhodla, že začnem robiť paralelne na dvoch projektoch. Prvý
a druhý lockdown mi priniesol
bohatú úrodu piesní. Mali to
byť piesne s klasickou piesňovou formou a experimentálne
skladby, ktoré sa voči tejto forme
vymedzili. V apríli, keď som sa
dozvedela, že nedostanem grant
z Fondu na podporu umenia,
som nahrávanie väčšieho projektu zastavila a upriamila pozornosť iba na jeden. Myslím, že to
bolo správne rozhodnutie, ešte
viac som spomalila. Začala som
spoluprácu s Milanom Tökölym
zo Štúdia J, ktorému som poslala
svoje experimentálne skladby.
Tie sme nahrali spolu s Romanom u nás v štúdiu. Bol pre mňa
vzrušujúci zážitok otvoriť sa
spolupráci a zároveň robiť všetko
pomalým tempom a postupne,
s oddýchnutými ušami. Navyše,
veľa sa o skladbách rozprávať.
To bolo to niečo nové. Dovtedy
som nahrávala albumy medzi
prácou, rodinou a limitovaným
časom v štúdiu. V chvate a strese,
aby sa to všetko stihlo. Táto nová
skúsenosť s nahrávaním a taktiež pretrvávajúca spoločenská
kríza ma utvrdili v presvedčení,
že sa niet kam ponáhľať. Niet
nad chvíle strávené v prítomnosti,

keď sa čas spomalí alebo úplne
zastaví, a ty si môžeš naplno vychutnať medzipriestor. Z tejto pre
mňa obohacujúcej spolupráce
vznikol album Zlatá panna, ktorý
vyšiel koncom novembra. Za to,
že sa podarilo veci dotiahnuť do
úplného záveru, vďačím i nezištnej pomoci, ktorú mi poskytli
moji priatelia a spolupracovníci:
Oksana Lukomska ako autorka
návrhu na obal, grafický dizajn
pripravil Samuel Ryba, videoklip
Ferdinand Brezovský, teaser
Tomáš Köppl, preklady básní
Zuzana Kučerová, Katarína Pániková, Dagmar Hedger, Graeme
Mc Donaldson a fotky Peter
Babka.
 Aký je nový album z pohľadu tvojej doterajšej tvorby?
Naposledy sme sa rozprávali
o nahrávkach, ktoré vychádzali
zo vzťahu k rôznym mýtom
a mytologickej tvorby. Tento sa
zrejme veľmi nevzdialil od toho
pôvodného, a to je dobre.
- Album prináša nové piesne,
nový zvuk, novú spoluprácu
a univerzálne témy. V dvoch
piesňach účinkujú prizvaní hudobní hostia – Stanislav Palúch,
Peter Luha, Peter Korman a Michal Fedor. Oprašuje tvorbu
romantického básnika Jána
Botta. V dobovom obraze, ktorý
vytvoril, nachádzam nadčasové
súvislosti. Povzniesli ma nad
udalosti, ktoré neviem ovplyvniť. Názov albumu Zlatá panna
metaforicky odráža chápanie
slobody, ktorú treba viac hľadať,
ako o ňu bojovať. V hľadaní je
nádej, že všetko sa na dobré
obráti. Pre svoje hudobné
motívy som si predstavovala
baladické príbehy. S prvkami
ľudovej slovesnosti mi ich v hojnosti poskytla básnická tvorba
romantikov. Vždy sa mi páčilo
povedať veci piesňou tak, aby
textová časť a hudobná časť boli
v rovnováhe. Ide o zhudobnené veršované povesti. Protiklad
svetla a tmy, ktorým je pretkaná
Bottova tvorba, tvorí základnú
hudobnú líniu. Album je výle-

tom do minulých čias, v ktorých cit hrdinu je v konflikte so
svetom, napriek tomu sa pokúša
dospieť k svojmu ideálu. Hádam
sa opatrenia trochu zmiernia
a 12. februára sa stretneme
v Malom Berlíne, aby sme tento
album uviedli do života. Toto
stretnutie by malo predznamenať sériu vystúpení na jeho
odprezentovanie na Slovensku
i v zahraničí.
 Aký je tvoj plán na rok 2022?
Máš nejaký krízový variant?
- V súčasnosti si organizujem
jarné turné po slovenských a českých mestách. V spolupráci s gitaristom Petrom Luhom budeme
hľadať koncertnú podobu, s akou
odprezentujeme album Zlatá
panna. Ak by pretrvávali protipandemické opatrenia i v budúcom
roku a koncerty by sa neuskutočnili, nadviažem na pozastavený
projekt a skúsim opäť pomalým
a postupným tempom nahrávať
nové skladby. Mám veľa v zásuvke. Napríklad už spomenutý
projekt Pieseň pohanky alebo
zhudobnené Lorcove Cigánske romance. V auditóriu môjho sluchu
je veľa hudby, pokúsim sa ju zachytávať a pretavovať k poslucháčom. Verím, že im urobí radosť,
tak ako robí radosť mne. Víziou
pre mňa je neklesať na mysli a žiť
svoj hudobný život, s láskou a radosťou.
 Ako prežívaš Vianoce? Budú
niečím iné v tejto zvláštnej
dobe?
- Mám moderne zmýšľajúce deti
a rodičov, ktorí tradičnejšie uvažujú. Vianoce prežívame spolu
a dodržujeme zvyky a obyčaje,
ktoré sme zaviedli, keď boli ešte
deti malé. Stretávame sa s blízkymi, spoločne spievame, chodíme
do prírody, obdarovávame sa
hand-made darčekmi. Duchovný
odkaz Vianoc je darom pre ľudstvo. Ak sme takto obdarovaní, je
na mieste každodenná modlitba
vďačnosti, nielen cez Vianoce,
ale po celý rok. No počas Vianoc
cítim spojenie s vďakou oveľa silnejšie. 
december
december
2021/január
2021/január
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Sergej Mironov má v srdci nielen zborový
spev, ale aj Trnavu a futbal
Jeho životom je hudba, a hoci žije rôznymi hudobnými žánrami, v srdci má najmä zborovú tvorbu. Hovoríme o dirigentovi Sergejovi Mironovovi. Rusky znejúce meno napovedá, že rodiskom jeho nositeľa je
lokalita kúsok od Moskvy. V ruskom hlavnom meste vyštudoval Hudobnú fakultu v odbore zborové dirigovanie. Väčšiu časť svojho života však strávil v Trnave a dnes bez váhania s úsmevom hovorí, že je Trnavčanom s ruským prízvukom.

Docent Sergej Mironov (nar.
24. december 1949) sa do
nášho mesta priženil. A keďže
aj tu boli možnosti hudobného uplatnenia, v rokoch 1974
– 1983 pôsobil na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej
fakulty v Trnave. Už tam viedol
dievčenský spevácky zbor.
Neskôr bolo toto pracovisko
zrušené a odbory presunuté
do Bratislavy, ale Sergej Mironov už medzitým pokračoval
v svojich aktivitách na Katedre
hudobnej výchovy vtedajšej
Pedagogickej fakulty v Nitre. Od
roku 1990 pôsobí na rovnakom
pracovisku na Pedagogickej
fakulte UK v Bratislave a diriguje tam aj zbor Comenius.
Len za prvé desaťročie v tomto
zbore získal ako dirigent na
medzinárodných súťažiach
štyridsaťjeden ocenení. Meno
Sergeja Mironova je zapísané aj
v kronikách trnavského speváckeho zboru Bradlan. Rovnako
dirigoval spevácky zbor Zvon
a v súčasnosti je dlhé roky pevnou súčasťou speváckeho zboru Ozvena. Je to spevácky zbor
slovenských učiteliek, ktorý už
oslávil 75 rokov od založenia.
Žiaľ, pracoviská Sergeja Mironova sú dnes mimo Trnavy,
a tak je nútený dochádzať. No
ako nám v rozhovore povedal,
prijal by aj nejakú „trnavskú“
ponuku na dirigovanie.
 Aká bola tá vaša cesta do
Trnavy?
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- Počas štúdia v Moskve som
sa stretol s neskoršou manželkou, ktorá je Slovenka.
Rozhodli sme sa, že sa presunieme do Trnavy. Bolo to dané
aj tým, že tu bola spomínaná
fakulta. Takže tam sa začalo aj
moje pedagogické a hudobné
pôsobenie. Škoda, že odbory
boli v polovici 80. rokov na
trnavskej fakulte zrušené. Do
Bratislavy sa presunuli len odbory špeciálnej a liečebnej pedagogiky. Ostatné tam museli
začínať celkom od nuly.
 Aké bolo trnavské pracovisko Katedry hudobnej výchovy?
- Pôsobilo tam viacero Trnavčanov, predovšetkým si spomínam
na skladateľa a pedagóga Ivana
Konečného. No veľkou osobnosťou tohto pracoviska bol Hanzi,
teda Ján Albrecht. Bol to jeden

z hudobných géniov s množstvom vedomostí a zároveň bol
aj hudobník. Zakladateľom našej
fakulty bol prof. Strelec, ktorý
aj spoluzakladal Vysokú školu
múzických umení. Bolo to veľmi
dobré a podnetné obdobie, keď
bola katedra vybudovaná tak, že
tam boli všetky nástroje symfonického orchestra. Boli sme síce
pedagogickým pracoviskom, ale
mali sme všetko k dispozícii ako
hudobnícke pracovisko. Napríklad bola k dispozícii aj harfa.
Myslím, že zrušenie fakulty bolo
politickým rozhodnutím a tak
bola kontinuita narušená. Narušené boli aj programové nároky
na túto oblasť, teda výchova
a vzdelávanie v oblasti hudobnej
pedagogiky.
 Aké boli vaše trnavské hudobné aktivity?
- Dirigoval som školský zbor,

kultúra
ale vystupovali sme len v rámci
interných podujatí a na príležitostných vystúpeniach. Nebolo
to konštantné teleso, keďže študenti prichádzali a odchádzali.
Pokiaľ ide o Bradlan, nevedel
som pôvodne, do čoho idem.
No všetko sa zmenilo pri prvom stretnutí. Zistil som, že ide
o veľmi úrodnú pôdu v oblasti
zborového spevu. Takže sme
s vtedajšími spevákmi našli spo-

ločnú reč a veľmi dobre sa nám
darilo prezentovať toto umenie
nielen v Trnave. Bradlan som dirigoval sedem rokov. No všetko
má však svoje limity a črtal sa
ďalší priestor, keďže mi ponúkli
miesto v Bratislave. Tam vznikol
študentský spevácky zbor Comenius.
 Ste Trnavčanom, no vaše
hudobné aktivity sa v súčasnosti odohrávajú inde.

- Bývam v Trnave a našiel som
si silný vzťah k tomuto mestu.
Nemyslím len, pokiaľ ide o umeleckú činnosť a etapu s Bradlanom. Celé desaťročia sledujem
tep mesta a páči sa mi aj jeho
súčasnosť. Mám ho rád a najmä
fandím Spartaku Trnava. Možno v budúcnosti príde na rad
aj moje umelecké uplatnenie
v Trnave, v ktorej žijem už polstoročie. 

Martin Jurčo, foto: Lenka Filipeje

Robo Opatovský si na koncerte v Trnave
zahrá a zaspieva aj so svojím otcom Pavlom
Spevák a hudobník Robo Opatovský sa k svojmu mestu hlási pri každej príležitosti. Dlhé roky žije inde
(momentálne s rodinou v Skalici). Jeho otec Pavol sa na rôznych podujatiach v Trnave predstavuje ako
gitarista a spevák s Jozefom Pagáčom ako Duo Live Guitars. Pred časom spomínal aj na éru trnavských
diskoték. Robo najnovšie uvádza vianočný album Šťastné a veselé – a účinkuje na ňom s rôznymi hosťami. Tak napríklad okrem speváčky Mirky Partlovej a hudobníka Ondřeja Gregora Brzobohatého si
v jednej pesničke albumu zaspieva aj jeho otec. Rovnako si s Robom zaspieva aj na trnavskom koncerte
13. decembra v Kine Hviezda.

 Pre teba sa Vianoce teda
začali ešte koncom leta, keď si
chystal tento album.
- Album Šťastné a veselé vyšiel
v novembri, preto chcem tak
ako každý rok urobiť zopár vianočných koncertov. Uskutočnia
sa v troch mestách – Trenčín,
Trnava a Bratislava. V Trenčíne si
zaspievam s Mirkou Partlovou,
s Bystríkom a mojím otcom v kine Hviezda v Trnave, napokon
20. decembra v Bratislave vo
Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Tam budeme
mať koncert všetci spolu – okrem
otca aj s á capella formáciou For
You, Bystríkom a Mirkou Partlovou. Teším sa na koncerty, aj
keď táto doba je neistá. Verím, že
koncerty v rámci opatrení a režimov azda vyjdú podľa našich
predstáv a vytvoria aj príjemnú
vianočnú atmosféru. Parafrázoval by som to piesňou z tohto
môjho albumu Šťastné a veselé
ako spievam aj s Ondřejom Gregorom Brzobohatým: Poďme si
priať – lásku, šťastie, zdravie...

Budem rád, keď ľudia na mojich
koncertoch zabudnú na nepríjemné veci, negatívne správy,
zrelaxujú a pozitívne sa naladia
na adventné obdobie.
 S kým všetkým si spolupracoval na tomto novom albume?
- Chcel by som predovšetkým

vyzdvihnúť Symfonický orchester
Slovenského rozhlasu, s ktorým
som nahral tri pesničky. Tono
Popovič sa bravúrne ujal úlohy
aranžéra a dirigenta. Rovnako
je príjemnou vianočnou veselou
pesničkou moje dueto s Bystríkom s názvom Na kopce! Mysdecember
2021/január
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lím, že by sa k nej hodil aj nejaký
pekný klip. Ak všetko dobre dopadne, chceli by sme sa ísť zabaviť a nakrútiť s našimi rodinami
videoklip na Oravu, kde verím, že
bude veľa snehu. Album je veľmi
pestrý a uzatvárajú ho dve bonusové skladby. Túto časť albumu
som nazval Moje rodinné Vianoce. Pesničku Snehuliak spievam s dcérou Hankou a s mojím
otcom Paľkom som naspieval
skladbu Vianoce s otcom. Vo
svojich 69 rokoch veľmi dobre
spieva, preto som bol rád, keď
prijal moje pozvanie na naspievanie našej spoločnej skladby.
Okrem spevu si v nej otec zahral

aj na ústnej harmonike. Pesnička
ma vracia do detstva, keď sme po
rozvode rodičov s otcom trávili
Vianoce. Krásne spomienky mám
aj na mojich starých rodičov.
 Aké sú tvoje návraty do Trnavy?
- Žijem Skalici, takže nie je to
tak ďaleko do Trnavy. Podobná
vzdialenosť je aj do Bratislavy.
Chodíme do Trnavy na návštevy a máme s otcom Paľkom
a mamou Beátou krásny vzťah.
Mám silný vzťah k Trnave. Vždy
navštívim aj centrum mesta. Je
veľmi pekne vybudované a má
svoje čaro nielen počas vianočnej výzdoby. Trnava mi zostala

v srdci, je to moje rodné mesto.
Takže, keď robím koncerty,
Trnavu nikdy nevynechám. Naposledy to bolo veľmi príjemné
v lete v Dome Mikuláša Schneidera Trnavského s formáciou For
You. Dúfam, že takto spoločne
oslávime moje okrúhle narodeniny. Budúci rok by sme chceli
urobiť také dodatočné oslavy
mojej päťdesiatky – samozrejme, ak to pôjde – nielen s Bystríkom, mojím otcom a Mirkou
Partlovou, ale aj s Ondřejom
Brzobohatým, Máriou Čírovou
a ďalšími. Držte mi palce, aby sa
situácia natoľko zlepšila, že sa
nám plány podarí uskutočniť. 

Martin Jurčo, foto: autor

Oliver Rogovský: Svetlá reflektorov pre mňa nie
sú dôležité, ide mi o žiakov a ich napredovanie
Zaiste patríte medzi častých návštevníkov kultúrnych podujatí v našom meste. Na nich sa často, už
takmer štvrťstoročie, predstavuje gitarista Oliver Rogovský. Najčastejšie znie jeho gitara v kombinácii
so sólovou flautou, kedysi najmä so Zuzanou Zacharovou, prípadne s inými nástrojmi. Naposledy sa
takto predstavil na prezentácii obrazov svojej mamy Ľudmily Rogovskej, ktorá aktuálne vystavuje výber z tvorby v Západoslovenskom múzeu v Trnave.

Oliver Rogovský (nar. 22. februára 1976 v Trnave) je však hlavne
pedagóg. Dlhé roky pôsobil na
hudobnom odbore v Základnej
umeleckej škole M. Sch. Trnavského v Trnave. Po rokoch vymenil
toto pôsobisko za podobné pracoviská v Senci a v Cíferi. Vyrastal na
Vodárni, navštevoval ZŠ na Atómovej ulici a v mladosti ho inšpirovalo najmä podhubie trnavského
Káčka. Absolvoval hru na gitare
na bratislavskom Konzervatóriu.
Študoval najprv u Vladimíra Tomčányiho, neskôr u Jany Mazákovej
a Márie Sedlákovej. Už počas
štúdia sa predstavil na viacerých
súťažiach. Dostal zlatú cenu na
súťažiach konzervatórií v Bratislave
a zúčastnil sa aj na medzinárodnej
súťaži v Kutnej Hore v r. 1992.
 Ako ste sa dostali k hudbe?
Máte ju v génoch, alebo ste v
rodine v tomto osamotený?
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- Najprv to skôr bola záľuba v
kupovaní platní. Neboli to ešte
cédečka. Bol som teda hlavne
poslucháč hudby. Bola to moja
vášeň už odmala, od nejakých

piatich rokov. V Trnave nebolo
veľa miest, kde sa dali kúpiť – v
predajni Opusu na Hlavnej ulici,
v OD Jednota a na niekoľkých
miestach, napríklad v kníhku-
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pectve. To výmyselné chlapča si
raz vymyslelo, že si chce kúpiť
platňu Johanna Sebastiana Bacha. Mama sa čudovala, kde
sa to mohlo v tej detskej hlave
objaviť. Na základe tohto môjho
poslucháčskeho záujmu ma prihlásila do vtedajšej ľudovej školy
umenia. Myslím, že som vtedy
ani nevedel, čo to vlastne chcem. Takže to bola akási zhoda
náhod. Urobil som talentovky,
no nedostal som sa na prípravné
štúdium z dôvodu nedostatku
talentu. Na základnej škole bola
však jedna prísna učiteľky hry
na gitare. A možno aj pre prísnosť mala okno v svojom úväzku. Takže museli byť zmobilizovaní aj neprijatí frekventanti.
A úplne náhodou padol žreb na
mňa. Vtedajší riaditeľ ĽŠU Ervín
Blažek mi zavolal osobne, či by
som nechcel predsa len študovať hru na gitare. Tak sa začalo
moje štúdium.
 Čím to bolo, že ste sa gitare
zrazu venovali cieľavedomejšie?
- Venovala sa mi Zuzana Balgavá. Má za sebou nejeden
úspech, pokiaľ ide o súťažné
ocenenia pre svojich študentov.
Najmä na konzervatóriu som sa
venoval aj populárnej hudbe,
počúval som najmä platne – napríklad elektronickú hudbu. Bol
som aj akýmsi zradcom klasickej
hudby. Takže som zrejme do
kolektívu mojich spolužiakov na
konzervatóriu nezapadal. Nielen
prístupom k žánru, ale ani pokiaľ ide o spoločenský život.
 Asi v tomto čase ste sa začali viac predstavovať v Trnave aj na rôznych vernisážach
či predstaveniach kníh.
- Keď som začal vyučovať na
trnavskej ZUŠ, v tom období
bola príležitosť účinkovať na
nespočetnom množstve vystúpení, najmä v kombinácii s flautou a husľami. Tých príležitostí
bolo toľko, že niekedy som ani

mame nevedel odpovedať na
otázku, kde všade sme účinkovali (smiech). Keď sme hrali
niekomu známemu v hľadisku,
mal som trochu rešpekt, ale inak
to bolo hranie ako každé iné.
Najčastejšie vernisáže a prezentácie kníh. Gitara je totiž najmä
komorný nástroj.
 Podľa čoho si vyberáte
repertoár na takéto verejné
účinkovanie?
- Nie vždy sa ľahko nachádza
nejaký styčný bod, aby muzikant hral repertoár, v ktorom sa
pohodlne cíti, a aby si nenechal
diktovať, čo má hrať. Samozrejme, treba prispôsobovať
repertoár danému podujatiu.
Keď napríklad účinkujeme na
svadbách, tam by nebol dobrý
nápad hrať napríklad repertoár
baroka. Musí to byť rezkejšia
hudba. Podujatia ako pietne
spomienky – tam je to presne
naopak. V repertoári sa vždy
nachádza z každého rožku trošku. Klasická gitara má najväčšie
obmedzenie v tom, že je to tichý
nástroj. Keď ju neozvučíme, tak
je najlepšia kombinácia v duu
s flautou. Veľmi dobré spojenie
je aj s husľami a so spevom.
Horšie je to zvukovo s klavírom.
Vtedy potrebuje klasický gitarista ozvučenie. Pokiaľ ide o iné
nástroje, všade sa zvuk klasickej
gitary stráca.
 Čo najradšej hráte zo svojho
repertoáru?
- Najviac sa mi páči hlavne
hudba južnej Ameriky, Argentína, skrátka, autori, pre ktorých
je typický svet hudby v štýle
tanga ako Astor Piazolla. Mimochodom, tento rok je sté výročie
jeho narodenia. Takže ho často zaraďujem do repertoáru a
chcem ho trocha propagovať.
Uvedenie skladby Liber tango
na vernisáži mojej mamy nebola náhoda. Momentálne so
Seneckým gitarovým súborom
pripravujem túto skladbu v

úprave pre päť gitár. Uvidíme, či
nám to vyjde. Pre mňa je jedno,
z akého obdobia je repertoár,
dôležité je, že ma to nejakým
spôsobom inšpiruje.
 Nemali ste ambície ísť na
VŠMU, keďže ste napokon
zakotvili ako pedagóg?
- Už v osemnástich som začal vyučovať hru na gitare.
Myslím, že som vtedy neriešil
nejaké svoje ambície. Raz som
skúsil prijímačky na štúdium
na VŠMU hru na gitare u prof.
Jozefa Zsapku, ale neprijali ma.
Ďalej som už neskúšal. Podľa
mňa to tak malo byť, aby som
sa venoval najmä pedagogickej
práci. Pre mňa vlastne ani nie sú
dôležité svetlá reflektorov, skôr
mi ide o žiaka a o jeho napredovanie. Pokiaľ ide o trnavskú
ZUŠ, mala vždy dobré meno a
osobnosti – Gabriel Kalapoš,
Jozef Kudri, Alžbeta Ševečková
– takto by sme vo vymenúvaní
mohli pokračovať.
 Po dvadsiatich rokoch ste
zmenili pôsobisko, ale rovnako učíte hru na gitare.
- Logicky sa ponúka otázka,
prečo som odišiel. No odpoveď
je jednoduchá. Dlhé pôsobenie
na každom pracovisku nanucuje
tému zmeny. Začiatok je vždy
poznačený eufóriou. Strhne vás
a dá sa na nej tvorivo stavať. A
potom to prenášate na žiakov.
Postupne to však slabne a potrebujete nový impulz. Napríklad
teraz v Cíferi a Senci sú to mladí
žiaci, ktorí sú sami strojcami
rôznych projektov a sú pre mňa
inšpiráciou. Rád sa ich nápadmi
nechám strhnúť. Len škoda, že
viacerí absolventi ZUŠ to berú
len ako koníček a vracajú sa k
svojim civilným povolaniam.
Mnohí majú šancu dostať sa
aj na konzervatóriá, ale ich
uplatnenie po skončení takejto
školy je dosť úzko vymedzené,
najmä pokiaľ ide o pracovné
príležitosti. 
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Miroslava Kuracinová Valová, foto: Ľuboš Kotlár

DISK vytvoril Nový priestor
Nový priestor je nová hra divadelného súboru DISK uvedená ako 75. premiéra v 66. sezóne v Divadelnom štúdiu DISK v Trnave. Réžia a svetlá: Blaho Uhlár; zvuk: Michal Žák; výtvarná koncepcia: Miriam
Struhárová; hudba: Lucia Piusi (Amore mio) s použitím skladieb iných autorov. Scenár vznikol od 15.
mája do 24. júla 2021. Účinkujú: Monika Babicová, Daniel Duban, Zuzana Jankowská, Braňo Mosný,
Veronika Ostatníková, Ján Rampák a Peter Tilajčík.

V tme undergroundu (po našom pivnice, prvého podzemného podlažia) kultúrneho
domu na Kopánke, kde už dlhé
roky pôsobí amatérsky divadelný súbor DISK, zaznieva
psychedelická hudba – kým
sa rozsvieti a zaznie prvý monológ, prvá scénka v podaní
Moniky Babicovej, potom Zuzany Jankowskej, neskôr Braňa
Mosného. Slová monológu sa
pokúšajú o zachytenie hlbokej
podstaty bytia, aby ju vzápätí
blasfemicky otočili a na jednom
slovíčku (ako kabát) vyvrátili
naše očakávanie veľkej hĺbky,
tej do neba povznášajúcej,
múdrej, divadelnej. Stočia sa
k niečomu „ľudskejšiemu“:
„Chcela by som vám povedať
niečo veľmi múdre, obohacujúce, motivujúce, zároveň aj vtipné, avšak nie som ani múdra,
ani obohacujúca, ani motivujúca, ba ani vtipná. A tak vám
poviem nič. Mám prázdny život,
Slovenku, Evu, Emmu, In star
magazín. Mám prázdnu dušu...
na bicykli, mám prázdnu hlavu
XXII, som vyprázdnená. Áno.
Podarilo sa mi ráno. A to je
všetko.“ Diváci sa bavia – na
samotnom vtipe, na vlastnom
očakávaní, na neočakávanom
zvrate.
Smiech v predstavení vyvoláva
aj naša každodennosť, ktorá
nám v behu súčasných dní
vôbec nie je na smiech: „Hallo
všetci, info pre @cheril romanowski Cheryl sorry, ale Kornel
je pozitívny. Takže ja a Alice
zostaneme at home čakať na
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testing and checking. Po calle
s Dianou nie je teraz neccessary, aby náš team zostal na
home Office. Je possible pokračovať v doterajšom setupe
Office/HO.“ Korporačný jazyk vyjadruje absurdnosť bytia aj mimo
pandémie, dnes však nadobúda
obludné rozmery. V bežnom
živote sa jej (absurdnosti bytia)
pokúšame nepoddať, ale v týchto
dňoch to už nejde inak, len ju
priamo nastoliť. Teda položiť na
stôl, obzrieť si ju, nezľaknúť sa jej
a vysmiať ju, aby sme v akomsi
karnevalovom ošiali, schovaní

za maskami (angl. mask = slov.
rúško), prečkali do návratu normálnych čias. Kým sa dozvieme,
že už nikdy neprídu, máme tu
divadlo DISK, ktoré o čosi viac
ako iné divadlá kričí do sveta, že
nič ľudské mu nie je cudzie. Ani
bolesť samoty, ani nemožnosť
si porozumieť, ani neschopnosť

vôbec sa dorozumieť, ale ani
snaha predsa to skúsiť. A osloviť
divákov.
Blaho Uhlár a kolektív DISKu
vytvorili Nový priestor metódou
kolektívnej tvorby v devätnástich scénkach predeľovaných
tmou a hudbou. Niektoré sú
krátkymi monodrámami, iné

šport
stoja na (absurdnom) dialógu,
niektoré odkazujú na patetickosť „klasického divadla“, napr.
heroických scén. Znova z nich
čerpajú, aby obrátili ich zmysel
na nezmysel, poľudštili ich. Nevyhýbajú sa sexuálnym narážkam alebo aj otvorenej nahote,
nepotrebujú takmer žiadne rekvizity. Aby sa „zemitosť“ ľudskej
existencie ešte viac zdôraznila,
aj kostýmy sú v hnedej, béžovej
a inej zemitej farebnosti. Spolu
s replikami postáv aj ich odevy
stierajú rozdiely medzi mužmi a ženami, čím vyvracajú aj
„trampoty s rodom“ a zároveň
prekladajú ženskú a mužskú
skúsenosť do skúsenosti univerzálnej – znovu „len“ ľudskej.
Ako napríklad, keď Peter Tilajčík
hovorí: „Včera večer, keď som

skončila, tak som išla autom...
išla som autom... a som tak
cítila... Asi tak... Cítila som také
vlnenie... a nevedela som, čo

mám robiť... Tak som si začala
spievať. Začala som si spievať.
A som si vytvárala predstavy,
že... Že...“
Ak sa aj vy chcete zasmiať a obja(vi)ť vlastné „spodné tóny“
ľudskosti, priznať sa k nim
a nehanbiť sa za ne, príďte sa
pozrieť na Nový priestor... A objavíte nový (celkom obchádzaný
prázdny) priestor v sebe.
(Poznámka: Inscenácia je venovaná Hugleikurovi Dagssonovi.
Hugleikur Dagsson je islandský
karikaturista, spisovateľ a komik,
ktorý sa narodil v roku 1977
a odvtedy dýcha vzduch a robí
vtipy. A nie sú to vtipy pre deti.)
Projekt finančne podporili
Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj a PwC Nadačný
fond v Nadácii Pontis. 

Martin Jurčo, foto archív rodiny Ulašinovej

Alexander Ulašin venoval celý život
hádzanej, ako senior trénoval deti

Jeho meno je spojené predovšetkým s hádzanou. Alexander Ulašin (*16. máj 1942 Trnava – †19. február 2021 Trnava) sa v seniorskom veku venoval najmä organizácii rôznych foriem pohybovej kultúry
mladých. Bol jedným z tých, ktorí pripravovali Memoriál Marián Hirnera. Priložil ruku k dielu aj pri
príprave Župnej olympiády Trnavského samosprávneho kraja, i v športových aktivitách v trnavskej
Kalokagatii. Keďže oficiálna rozlúčka s Alexandrom Ulašinom sa pre opatrenia neuskutočnila, zaspomínali si naňho v úzkom kruhu jeho priatelia.

Alexander Ulašin začínal so žiackym futbalom. Od svojich trinástich rokov začal hrať hádzanú vo
vtedajšej Slávii Trnava. Študoval
na SVŠT a počas tohto obdobia
bol členom družstva trojnásobného akademického majstra republiky. Po ukončení štúdia ako
odborník na opravárenské stroje
v oblasti železničných vozidiel
začas pracoval v Železničných
opravovniach a strojárňach Trnava (vtedajšej Vozovke). V roku
1969 bol pri transformácii hádzanárskeho oddielu Slávia Trnava
do oddielu Lokomotíva Trnava.
Spojené družstvo zaznamenávalo
viacero úspechov, medzi iným
bolo jedným z najlepších celkov

vo vtedajšej spoločnej republike.
V jeho hesle v publikácii Šport
v Trnavskom samosprávnom kraji
sa dočítame, že Alexander Ulašin
bol dlhoročným funkcionárom
oddielu a vďaka nemu sa úspechy dostali aj za hranice republiky – v kronikách zostáva natrvalo
jeho úspešná oddielová reprezentácia v európskych súťažiach
i v zájazdoch do Kanady a USA.
„Postupne vtedy hrali v Lokomotíve Trnava úspešní reprezentanti
Marián Hirner, Milan Brestovanský, Juraj Šimek, František Šulc,
Peter Mesiarik Miloš Bardiovský, Peter Kalafut, Peter Dávid
a ďalší,“ spomína encyklopédia.
Keďže profesionálne aktivity

Alexander Ulašin pred desiatkami rokov
s Jozefom Hirnerom, s ktorým študoval na
vysokej škole (zomrel v januári tohto roka).
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Alexandra Ulašina boli úspešné,
po čase začal pracovať na riaditeľstve železníc v Bratislave. Jeho
funkcionárska dráha sa v Lokomotíve Trnava síce skončila, ale
napokon ho situácia privolala
späť. Do roku 2011 tam pôsobil
ako funkcionár, keď nástupník
pôvodného oddielu – HK 47 Trnava ukončil svoju činnosť. Až
do konca života bol hrdý na viacerých svojich zverencov. Jedným
z nich bol Michal Konečný, ktorý
pôsobil v maďarskej Tatabáne
a v súčasnom období pôsobí ako
brankár v Španielsku. 

Alexander Ulašin ako reprezentant – vľavo dole.

Jaroslav Lieskovský

Perličky z trnavského futbalu
Úsmevné epizódy spod silvestrovskej klávesnice
Roky strávené v telovýchovnom
prostredí priniesli veľa zážitkov
a príhod. Tiež úsmevných.
Dve vám ponúkam na
prečítanie. Pochádzajú z môjho
štvorročného pôsobenia na
hovorcovskom poste Futbalového
klubu a. s. Spartak Trnava. Keďže
obaja autori týchto pokrikov sú
už po smrti, nemenujem ich.
 Názor z čestnej tribúny
Počas medzinárodných a
majstrovských zápasov bílích
andelov bolo nezriedka počuť

teatrálne reakcie popredného
klubového činovníka. Okolie sa
nad jeho búrliváckymi spôsobmi
pousmialo, prípadne iba
pohŕdavo mávlo rukou.
Aj vtedy, keď vyskočil zo sedadla
čestnej tribúny, naklonil sa cez
zábradlie a skríkol smerom k
domácej náhradníckej lavičke:
„Daj tam teho Mikiniča, alebo ho
pošli nacírat vagóne do fabriky!“
 Trénerov pokyn
Hoci dianie na hracej ploche vie
členov realizačných tímov neraz

rozohniť, svoje pocity poväčšine
nedávajú najavo. Medzi trénermi
však nechýbajú výnimky.
Jeden z nich kormidloval svojho
času spartakovských zverencov.
Na mazákov v A-mužstve si
netrúfol, preto svoje hlasné
pokyny radšej adresoval mladým.
„Mišóóó, beháááj,“ opäť raz
zakričal pri ligovom zápase na
opačnú stranu ihriska.
„Toho si pred chvíľou vystriedal,“
pomohol mu asistent.
„Či ozaj,“ uvedomil si chybu
impulzívny kouč. 

Jaroslav Lieskovský

Jozef Herda aj po Tokiu zostal jediným
trnavským rodákom s olympijskou medailou
Od prvého vystúpenia zápasníkov Ťažkoatletického klubu Jánošík v Orolskej záhrade uplynulo deväťdesiat rokov

Pandémiou skúšaná olympijská
komunita sa s ročným odkladom
predsa len stretla v krajine vychádzajúceho slnka, hoci bez diváckej kulisy. Atmosféru tokijského
festivalu pod piatimi kruhmi zažil
i Trnavčan Vladimír Gubrický,
pôsobiaci vo funkcii generálneho
sekretára Slovenského atletického
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zväzu. „Japonskí organizátori aj
za sťaženej situácie zvládli náročnú úlohu na výbornú,“ povedal pre našu redakciu.
Výsledkový servis Hier XXXII.
olympiády je športovým priaznivcom dôverne známy, preto
zameriame našu optiku do inej
sekcie, historickej. Za povšimnu-

tie totiž stojí neprehliadnuteľný
fakt. Tiež po OH v Tokiu má
Trnava naďalej jediného rodáka
s olympijskou medailou. Táto
pocta sa spája so zápasníkom
Jozefom Herdom (* 21. apríl 1910,
Trnava – † 4. október 1985, Bratislava). V Berlíne 1936 obsadil
československý borec strieborný

šport
stupienok po súťaži v gréckorímskom štýle hmotnostnej kategórie
do 66 kilogramov.
Na olympijskej žinenke vyhral
Herda štyri zápasy. Postupne
triumfoval nad Švajčiarom Hollingerom, Maďarom Kálmánom
a po voľnom kole vyradil zo
súťaže Taliana Molfina. Podľa
rozhodcovského rezultátu nestačil náš reprezentant iba na
neskoršieho olympijského víťaza
Koskellu, hoci ich súboj sa skončil nerozhodne. Očití svedkovia
spomedzi odborníkov tvrdili, že
Čechoslovák bol prinajmenej
vyrovnaným protivníkom severského zápasníka. V následnom
hlasovaní sa však arbitri tesne
priklonili na stranu fínskeho
súpera (2:1). Záverečný súboj
o striebornú medailu medzi Herdom a Estóncom Vällim už bol
v réžii Trnavčana.
Žiada sa dodať, že slávny ro-

Strieborný olympionik Jozef Herda, od
roku 1970 nositeľ čestného titulu Zaslúžilý
majster športu. Foto: zdroj Henry Herda

dák zo slovenského Ríma mal
ambície na úspešné štarty pod
olympijskou vlajkou ešte dva

razy. Po získaní prvenstiev v majstrovstvách Československa 1931
a 1932 sa oprávnene uchádzal
o nomináciu na OH 1932 v Los
Angeles. Do výpravy za more
však Herdu nezaradili údajne
kvôli chýbajúcim financiám. No
a jeho ďalšie medailové predstavy na záver úspešnej pretekárskej
kariéry, smerujúce k letnej olympiáde 1940, zmaril požiar druhej
svetovej vojny.
Spomeňme ešte trnavské jubileum spred deväťdesiatich rokov.
V auguste 1931 mal Ťažkoatletický klub Jánošík svoju premiéru
na žinenkách v Orolskej záhrade.
Ako uviedla vtedajšia športová
tlač, za rekordnej účasti obecenstva zvíťazili domáci borci v kvalitnom meraní síl nad popredným
ŤAK Modra 5:2. Rozhodcom
úvodného zápasníckeho stretnutia v našom meste bol J. Herda,
v tom čase žijúci v Prahe. 

Jaroslav Lieskovský

Za priehrštie telovýchovných výročí

Končiaci sa rok 2021 nám ponúkol viacero zaujímavých návratov do histórie
trnavského športového diania
 Sto rokov FRTJ v Trnave
– Pobočka Federovanej robotníckej telocvičnej jednoty vznikla v našom meste 17. augusta
1921. Na ustanovujúcej schôdzi
si šesťdesiat členov zvolilo za
predsedu J. Daneša. Činnosť bola
orientovaná predovšetkým na základný telocvik, ale i na osvetovú
a prednáškovú oblasť. Priestor
dostalo založenie knižnice, čitárne, usporadúvanie kultúrnych
a spoločenských večierkov či
nácvik divadelných hier. Trnavskí
priekopníci poslúžili za vzor aj
okolitému regiónu. Najaktívnejšia
dedinská RTJ pôsobila v susednom Ružindole. Uprostred tohtoročného septembra zorganizovala tamojšia obecná samospráva
trojdňové oslavy storočného
jubilea. V diskusných návratoch

do histórie telesnej kultúry neprehliadnuteľne rezonovala účasť
ružindolských cvičencov na celoštátnej robotníckej spartakiáde
1933 v Prahe. Viedol ich cvičiteľ
F. Moncman.
 Prvý polmaratón v ČSSR
– Vytrvalostný cestný beh o dĺžke 21,1 km debutoval na území
Československa v nedeľu 28.
júna 1981. Celoštátnu ouvertúru
založila dvojica Ernest Sukop (TJ
Skloplast Trnava) – Jaro Lieskovský (Klub rekreačného behu
Trnava). Na úvodné preteky
cez Voderady do Pavlíc a späť
sa prihlásil 78-členný pelotón.
Štart a cieľ bol pri futbalovom
štadióne v Hrnčiarovciach nad
Parnou, vtedy súčasti Trnavy.
V takmer 30-stupňovej horúča-

ve a bezvetrí sa vzdal iba jeden
bežec. Najrýchlejší čas 1:17:25 h
dosiahol Jaroslav Šiška (Lokomotíva Bučina Zvolen). V kategórii
M40 nenašiel premožiteľa Ervín
Páleník st. (Lokomotíva Trenčín,
1:24:29). Premiéru Polmaratónu
Skloplastu absolvovalo pred 40
rokmi aj nežné pohlavie. Víťazkou bola Helena Varinská, prvoligová hádzanárka Odevy Hlohovec (1:44:21).
 Tenis aj na ľade – Pred dvadsiatimi piatimi rokmi mali Trnavčania možnosť sledovať dva päťdielne zápasy Davisovho pohára.
Slovenská reprezentácia v nich
ťahala za dlhší koniec tenisového
povrazu. Výber olympijského
víťaza Miloslava Mečířa vyhral
v júli 1996 nad Portugalskom 5:
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0 a v septembri nad Poľskom 4:1.
Išlo o súboje 2. skupiny Euroafrickej zóny. Oba víkendové sviatky mužského tenisu boli v hlavnej hale mestského zimného
štadióna. Nemožno nespomenúť,
že meranie síl s našimi severnými susedmi pripadlo na termín,
keď hraciu plochu MZŠ už pokrýval ľadový povrch. Jeho premenu z hokejového na tenisové
prostredie umožnila trojitá vrstva
(preglejka, polystyrén, supremový koberec). Slávnostné žrebovanie daviscupových konfrontácií,
júlovej aj septembrovej, prebehlo
v obradnej sieni mestskej radnice
a na túto rolu sa podujala populárna herečka Soňa Valentová,
rodáčka z Trnavy.
 Dve hokejové generácie – Na
jeseň 2011 uviedli bývalého
učiteľa Ľubomíra Kobetiča z Trnavy-Modranky do Siene slávy
trnavského ľadového hokeja.
Hráčska i trénerská legenda
oslávila tento rok 80. narodeniny. Koncom mája sa počas Dňa
hokejových gladiátorov zvítali

Osemdesiatročný Ľubomír Kobetič (vpravo) a jeho hokejový odchovanec Václav Stupka. Foto:
Marta Országhová

v klubovni mestského zimného
štadióna úspešní predstavitelia dvoch generácií. So svojím
nezabudnuteľným trénerom zo
žiackeho družstva KĽŠ Trnava
si po dlhom časovom odstupe
veľmi rád podebatoval 35-ročný
Václav Stupka, v ostatnej sezóne
člen majstrovského kolektívu
HKM Zvolen. Útočník spod stredoslovenského Pustého hradu

priniesol v ten deň ukázať do
rodného mesta víťazný pohár,
o ktorý sa výrazným dielom pričinil v dominujúcej zvolenskej
zostave. Vedno so Stupkom prišiel na májovú oslavu aj 18-ročný
spoluhráč v mužskom HKM
Maroš Jedlička. Tiež tento juniorský reprezentant SR vyrástol na
kvalitné krídlo útočnej formácie
v trnavskej hokejovej liahni. 

Jaroslav Lieskovský, čestný člen MOV a SOŠV

Regionálne míľniky spod piatich kruhov
Danku Bartekovú najnovšie zvolili za viceprezidentku Slovenského olympijského a športového výboru,
pred 25 rokmi bola v Kalokagatii – Centre voľného času na Streleckej ulici ustanovujúca schôdza Trnavského olympijského klubu

V októbrových Novinkách z radnice sme informovali o Malženičanke Danke Bartekovej, okrem iného
držiteľke bronzovej medaily z londýnskych OH 2012 v streľbe na
skeet, ktorej sa po ôsmich rokoch
skončil mandát v komisii športovcov Medzinárodného olympijského výboru. Dlhoročná členka ŠKP
Trnava bude môcť využiť svoje
bohaté skúsenosti z diplomatického pôsobenia v novej funkcii.
Valné zhromaždenie Slovenského
olympijského a športového výboru
totiž zvolilo na jesennom snemovaní troch viceprezidentov: Danku
Bartekovú, atléta Petra Korčoka
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a hokejistu Miroslava Šatana.
Obísť nemožno ani finále Svetového pohára v cyperskej Larnake, kde D. Barteková položila
koncom októbra skvelú bodku
za pretekárskou sezónou 2021.
V skeete žien o Prezidentský
pohár si vystrieľala strieborný
stupienok a druhé miesto patrilo našej zástupkyni aj v súťaži
miešaných dvojíc. Jej partnerom
v mixe bol dánsky reprezentant
Jesper Hansen.
Z domáceho diania pod piatimi
kruhmi sa núkajú do pozornosti
ešte iné míľniky na regionálnej
úrovni. V druhej polovici júna

1992, teda pred takmer tridsiatimi
rokmi, privítala Trnava účastníkov
prvej celoslovenskej olympiády detí a mládeže pod názvom
Kalokagatia. Okresná generálka
dostala priestor 9. mája. Z tohto
projektu sa vyprofiloval telovýchovný festival svetovej úrovne.
Pri oslavách storočnice MOV
(1994) dokonca zaradili mládežnícku olympiádu v Trnave do
zoznamu desiatich podujatí celej
planéty pod záštitou jubilujúcej
ustanovizne.
Rok 2022 bude aj v znamení
štvrťstoročia Trnavského olympijského klubu. Na zakladajúcej

šport
schôdzi v centre voľného času
Kalokagatia sa delegáti stretli
v lete 1997. Za predsedu sme si
zvolili Antona Javorku, bývalého
piešťanského reprezentanta ČSSR
v behoch na dlhé trate. Aktuálne
osemdesiatročný jubilant (nar. 12.
októbra 1941 v Moravanoch n. V.)
je lodivodom TOK-u doteraz. 
November 2010: Anton Javorka (vľavo),
predseda Trnavského olympijského klubu,
pri 40. ročníku Behu priateľstva odovzdal
na Slávii spomienkové darčeky Jankovi
Szabovi (v strede) a Jarovi Lieskovskému,
autorom jesenného krosu i dlhoročným
organizátorom olympijského hnutia. Foto:
Marta Országhová

Jaroslav Lieskovský

Tirnavia Ice Cup so 170 krasokorčuliarmi
zo štrnástich krajín starého kontinentu

Historické prvenstvo pätnásťročného Trnavčana Adama Hagaru v kategórii mužov 13. ročníka medzinárodných pretekov ISU

Po ročnej odmlke opäť zavítala do Trnavy krasokorčuliarska
Európa. Mestský zimný štadión
patril od 28. do 31. októbra trinástej edícii známeho podujatia
Tirnavia Ice Cup. Na ľadovom
zrkadle krútilo piruety 170 štartujúcich zo všetkých častí starého
kontinentu. Pod strechou krytej
arény viseli účastnícke zástavy Bulharska, Česka, Fínska,
Chorvátska, Maďarska, Írska,
Poľska, Rakúska, Slovinska,
Srbska, Švajčiarska, Talianska,
Veľkej Británie a SR. Štvordňový program pamätal na všetky
vekové zastúpenia, počnúc sedemročnými nádejami a končiac
elitnou skupinou dospelých.
Hlavné kategórie súťažili o body
do renkingov Medzinárodnej
korčuliarskej únie (ISU). Z obsiahlej výsledkovej listiny spomeňme aspoň celkových víťazov
TIC 2021. Ženský primát si odniesla Kristen Spoursová (Veľká
Británia) a medzi mužmi triumfoval s výrazným náskokom iba
15-ročný mládežnícky reprezentant SR Adam Hagara, člen

Skvelý výkon krasokorčuliara Adama Hagaru, mladý Trnavčan triumfoval medzi mužmi.

domáceho KK. Jeho trénerom je
Vladimir Dvojnikov.
Hagarov výkon vojde do športovej histórie Trnavy, veď podobný
úspech v tomto olympijskom
odvetví doteraz nedosiahol na
krasokorčuliarskej scéne žiaden
rodák z malého Ríma. Medzinárodná porota ocenila krátky
program a voľnú jazdu trnavského pretekára výnimočným súčtom 189,47 boda, čím sa študent

Strednej športovej školy Jozefa
Herdu v Trnave ponúkol kompetentným funkcionárom Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu
na nomináciu pre mužské ME
a MS. Divákom umožnili technickí realizátori voľný vstup do
hľadiska MZŠ. Vďaka takémuto
sympatickému gestu od usporiadateľov mohli priaznivci naživo
sledovať vystúpenia viacerých
popredných zahraničných krasodecember
2021/január
20222022
december
2021/január
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korčuliarov, ktorí majú oprávnené
ambície aj smerom k ich účasti
vo februárových ZOH v čínskom
Pekingu.
V závere októbra teda pulzoval
v našom starobylom meste vrcholný festival telesnej kultúry.
Početný štáb viedol s predsedníckou taktovkou Jozef Čurma.
„Predvlani sme zaregistrovali
110 súťažiacich. Teraz ich bolo
oveľa viac, keďže niektoré preteky v zahraničí zrušili,“ vysvetlil.
Treba však dodať, že chýr o precízne pripravených podujatiach
v Trnave prenikol do európskej
krasokorčuliarskej komunity už
dávnejšie.
Oporou J. Čurmu počas predĺženého telovýchovného víkendu bola manželka a oddielová
trénerka Jana, bývalá krasokorčuliarka pod dievčenským

priezviskom Adamovská. Spolu
majú štyri deti. Tie vo chvíľach
voľna – ako inak – sa usilovne
venujú nácviku piruet. Dcéry
Evka a Janka súťažili v domácich
pretekoch i teraz. Pomocnú ruku
podali Čurmovcom viacerí rodičia klubových členov. Tiež Pavol
Boďa, ktorému zverili stravovanie
účastníkov. Jeho 20-ročný syn
Kristián zasa využil znalosť angličtiny ako tlmočník i spolumoderátor, no a 17-ročná dcéra Diana
sa predstavila v súťaži junioriek.
Súčasná generácia je teda úspešnou pokračovateľkou takmer storočnej tradície podmanivých piruet v našom kráľovskom meste.
Pohľad do histórie totiž prezrádza, že prvé súťaže v rýchlokorčuľovaní a krasokorčuľovaní na
prírodnom ľade sledovali trnavskí
diváci v januári 1924. Tej zimy

vybudoval tamojší ŠK v Orolskej
záhrade hokejové ihrisko s rozmermi 60 x 30 metrov.
A prítomnosť? Podľa slov skúseného šéfa Jozefa Čurmu,
registrujú v klube 45 členov,
z nich je 32 pretekárov. Medzi
ich oddielové akcie patrí aj škola
korčuľovania pre deti a dospelých. Na túto zimnú sezónu
pripravili štyri turnusy, so záverom 19. marca. „Ak nám pandemická situácia neskríži zámery,
dáme verejnosti takúto šancu
na pohybové aktivity aj počas
koncoročných a novoročných
dní, v období od 4. decembra
do 10. januára. Na ľadovej ploche krytého MZŠ poskytneme
záujemcom korčuliarske lekcie
v pondelok od 17.15 do 18.00 h,
v sobotu od 7.45 do 8.30 a od
8.30 do 9.15,“ dodal J. Čurma. 

(GK)

Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
Záver šachovej partie: Sergej Movsesian – Samir Sahidi, Skalica Masters – 17. ročník Tirnavie
2021, postavenie po ťahu 38. – d3

Aj napriek hrozbe v podobe
pandémie spôsobenej delta
vírusom sa podarilo v skalickom hoteli Svätá Ľudmila opäť
po roku usporiadať (21. – 29.
8. 2021) 3. ročník šachového
festivalu s riaditeľom Milanom
Romanom a hlavným organizátorom Tomášom Peričkom, súčasťou ktorého bol aj uzatvorený
veľmajstrovský turnaj Tirnavia
– 17. ročník Memoriálu Richarda
Rétiho (Skalica masters 2021),
ktorý sa už druhýkrát hral mimo
krajského mesta Trnavy, s priemerným ratingom 2 489 bodov.
Podobne ako roku 2019 v Divadle
Jána Palárika, tak aj v Skalici sa
zišlo desať pozvaných šachistov
(z nich bolo päť veľmajstrov, traja
medzinárodní majstri, jeden FIDE
majster) z domova (traja) i zo zahraničia (siedmi) – Česka (dvaja),
Ukrajiny (dvaja), Ruska (jeden),
Arménska (jeden), Indie (jeden),
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šport
ktorí medzi sebou súperili v deväťkolovom turnaji s tempom
hry: 90 min. na 40 ťahov a 30
min. do konca partie s bonifikáciou 30 sek./ťah. Hralo sa jedno
kolo denne. Nakoniec zvíťazil A.
Korobov z Ukrajiny (6 b.). Na 9.
priečke skončil trnavský medzinárodný majster Samir Sahidi
(3,5 b., +2 - 4 = 3). Riaditeľom
turnaja bol Ján Kišon a rozhodcom František Jablonický. Aj v 5.
kole súperilo medzi sebou päť
dvojíc a medzi nimi tiež arménsky a trnavský šachista, ktorých
nekompromisný duel plný zvratov si môžu naši čitatelia prehrať
na šachovnici.

Sergej Movsesian (2638) – Samir
Sahidi (2437) C45

Skalica Masters – 17. ročník Tirnavie, Skalica 25. 8. 2021
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 e:d4 4.J:d4
Jf6 (4. - Sb4+ 5.c3 Sc5 6.J:c6 b:
c6 7.Sd3 Dh4 8.De2 Jf6 9.h3 00 10.g3 Dh5 11.g4 De5 12.g5 J:
e4 13.S:e4 Ve8 14.Sf3 D:e2+ 15.S:
e2 Sa6 Kasparov vs. Léko, Tilburg
1997; 4. - Sc5 5.Se3 Df6 6.c3
Jge7 7.g3 d5 8.Sg2 d:e4 9.Jd2 Sb6
10.Je4 Dg6 11.Jb5 0-0 12.Sb6 Sh3
13.J:f6 D:f6 14.Sh3 c:b6 15.00 Vad8 Svešnikov vs. Balašov,
Moskva 1989; 4. - Df6 5.Se3
Sc5 6.c3 Dg6 7.Jd2 Jf6 8.f4 J:d4
9.c:d4 Sb4 10.f5 Dg4 11.e5 De4
12.Ke2 S:d2 13.K:d2 Jd5 14.Df3
D:f3 15.g:f3 d6 16.Sd3 d:e5 17.d:
e5 Sd7 18.Vhg1 0-0-0 Nataf vs.
Hector, Štokholm 1998/1999) 5.J:
c6 [5.Jc3 Sb4 6.J:c6 b:c6 7.Sd3 d5
8.e:d5 De7+ (8. - c:d5 9.0-0 00 10.Sg5 Se6 11.Df3 Sd6 12.Ja4
Se5 Godena vs. Piket, Linares
1995) 9.De2 D:e2+ 10.K:e2 J:d5
11.Je4 0-0 12.a3 Se7 13.Ve1 a5
14.Sd2 a4 15.c4 Jb6 Žuravlev vs.
Geller, Ľvov 1977] 5. - b:c6 6.e5
De7 (6. - Jd5 7.h4 d6 8.c4 Jb6
9.c5 Jd5 10.Sb5 Sd7 11.e6 De7?!
12.Dd5! Staniševskij vs. Gordienko, kor. p. 1987/89) 7.De2
Jd5 8.c4 (8.Jd2 g6 9.c4 Sa6 10.b3
Sg7 11.Sb2 Jb4 12.Jf3 c5 13.g3

0-0 14.Sg2 d5 15.0-0 Vad8 Svidler vs. Adams, Tilburg 1997) 8.
- Jb6 [8. - Sa6 9.b3 g6 10.f4 Db4+
11.Sd2 Db6 12.De4 f5 13.Df3 Dd4
14.Jc3 J:c3 15.S:c3 Sb4 Kasparov
vs. Bacro, Sarajevo 2000; 9.g3 g6
10.b3 Sg7 11.Sb2 0-0 12.Sg2 Vac8
(12. - Vfe8 13.0-0 Jb6 14.Ve1 d5
15.Dc2 Vad8 Kasparov vs. Sokolov, Jerevan 1996) 13.0-0 S:e5
14.D:e5 D:e5 15.S:e5 V:e5 16.c:
d5 S:f1 17.K:f1 c:d5 18.Jc3 c6
19.Ja4 Vb8 20.Vc1 Kf8 Rublevsky vs. Nikolič, Polanica Zdrój
1996; 9.Jd2 Jb4 10.Jf3 c5 11.a3 Jc6
12.Sd2 0-0-0 13.Sc3 d5 14.e:d6
V:d6 15.D:e7 S:e7 Oll vs. Kalinin,
ZSSR 1986] 9.Jc3 (9.Jd2 Sb7 10.b3
a5 11.Sb2 a4 12.f4 a:b3 V:a1+
14.S:a1 Da3 15.Dd1 Sb4 16.Sd3
Da5 17.Ke2 d6 18.Dc2 h6 19.Sd4
Da8 20.e:d6 0-0 21.d:c7 Ve8+
Dočev vs. Kažgalejev, Pardubice
1996) 9. - Sb7 (9. - De6 10.De4
Sb4 (10. - Sa6 11.b3 0-0-0 12.Sb2
Sb7 13.0-0-0 Ve8 14.f4 d5 15.c:
d5 c:d5 16.Dc2 Kb8 Kasparov
vs. Adams, Wijk aan Zee 2000)
11.Sd2 Sa6 12.b3 S:c3 13.S:c3 d5
14.Dh4 d:c4 15.Se2 Jd5 16.S:c4
g5 17.Dd4 S:c4 18.D:c4 Kasparov
vs. Timman, Wijk aan Zee 2000)
10.Sf4 (10.b3 0-0-0 11.Sb2 Ve8
12.Je4 f6 13.Dd2 f:e5 14.Sd3 d5
15.Jg3 e4 16.Se2 e3 17.f:e3 D:e3
18.D:e3 V:e3 19.Sd4 Ve8 20.00 d:c4 21.Vf7 a:b3 22.a:b3 Kb8
23.S:g7 S:g7 24.V:g7 Ve3 25.Vf1
V:b3 =/+) 10. - 0-0-0 11.0-0-0
g5 12.Sg3 h5 13.h4 g4 14.f4 d5
15.Dc2 Sg7?! (15. - Sh6 16.Kb1
d4 17.Je4 c5 18.Sd3 Kb8 19.Vhe1
Jd7 20.Jg5 S:g5 21.f:g5 De6 22.Sf5
Dc6 23.Vd2 Vde8 24.Vde2 Jf8
25.Vf2 Ve7 +/-) 16.c:d5 c:d5
17.Jb5 Kb8 18.Jd4 Sh6 19.Kb1 c5
20.Jf5 Dc7 21.Jd6 V:d6?! 22.e:
d6 D:d6 23.Dc3 d4 24.f5 Se4+
25.Ka1 Sf4 26.De1 Ve8 27.S:
f4 D:f4 28.Sb5 Ve5 29.Vf1 De3
30.Da5?! (30.D:e3! d:e3 31.Vfe1
Jd5 32.Vc1 V:f5 33.Sc6 S:g2 34.S:
d5 S:d5 35.V:e3 c4 36.Vce1 f6
37.Ve7 a5 38.Vh7 Sc6 39.b3 c3

40.Kb1 Vf4 41.Kc1 Se4 42.V:h5
g3 43.Vh8+ Kc7 44.Vg8 g2 45.V:
e4 V:e4 46.V:g2 V:h4 47.Vf2 Kd6
48.V:f6+ Kd5 49.Kc2 Vh2+ 50.K:
c3 V:a2 =) 30. - f6 31.Vde1 Dg3
32.Dd2 Jc8 33.Sd7 Jb6 34.Se6 D:
h4? (34. - Kb7 35.Vg1 S:f5 36.S:
f5 V:f5 37.Ve7+ Ka6 38.b3 Ve5
39.Vf7 Jd5 40.Vc1 Kb6 41.Dc2
Dc3+ 42.D:c3 d:c3 43.Kb1
Ve2 44.Vc2 V:c2 45.K:c2 f5 =)
35.Df4 S:g2 36.V:e5 f:e5 37.D:
e5+ Kb7 38.Vc1 d3 (Pozri diagram!) 39.D:c5? Dd8 40.Sb3 d2
41.Vg1 h4 42.Df2 h3 43.Vd1?!
(43.f6 Dd6 44.f7 g3 45.De2 Sc6
46.V:g3 h2 47.Vh3 h1D+ 48.V:
h1 S:h1 49.Kb1 Df4 50.Ka1 Jd7
51.Db5+ Kc8 52.a3 Sf3 53.Df1
D:f7 54.S:f7 d1D+ 55.D:d1 S:d1
56.b4 Je5 s nádejou na remízu.)
43. - Dc7 44.D:d2 Sf3 45.f6 S:
d1 46.f7 (Už by nepomohlo:
46.D:d1 h2 47.Sd5+ J:d5 48.D:
d5+ Dc6 49.Db3+ Kc7 50.Df7+
Kd6 51.De7+ Kd5 52.Df7+ Ke4
53.Dg6+ Kf4 54.Dh6+ Kg3
55.De3+ Df3 56.De1+ Kh3 - +)
46. - Sf3 47.f8D h2 48.a4? (Záchranu bolo treba hľadať vo
večnom šachu: 48.Df3+ g:f3
49.Sd5+ Kc8 50.S:f3 Dg3 51.Dc3+
Kb8 52.a3 h1D+ 53.S:h1 Dg1+
54.Ka2 D:h1 55.De5+ Kc8 =/+,
49. - J:d5 50.D:d5+ Dc6 51.Db3+
Kc7 52.Df7+ Kd6 53.Df6+
Kd7 54.Df7+ Kd8 55.Df8+ Ke8
56.Dd6+ Dd7 -/+) 48. - h1D+
49.Ka2 Sd5 50.Dfb4 Df7 (51.S:
d5+ Df:d5 52.b3 D:d2+ 53.D:
d2 Df3 54.Dd6 g3 55.De7+ Ka6
56.a5 K:a5 57.De5+ Ka6 58.Da1
g2 59.Kb1+ Kb5 60.De5+ Dd5
- +) 0:1
V XIX. storočí boli veľmi populárne korešpondenčné duely
medzi veľkými mestami. Tak sa
stalo aj v rokoch 1824 – 1828
medzi Londýnom a Edinburgom
(Škótsko). Nakoniec Škóti pokrstili otvorenie podľa svojho kraja,
hoci hrali s čiernymi figúrami.
Biely sa snaží hneď od začiatku
december
2021/január
20222022
december
2021/január
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získať prevahu v strede šachovnice, čím však zruší napätie v centre. Koncom XX. storočia Garri
Kasparov prišiel s novými myšlienkami, a preto sa opäť začala
škótska hra (C45) objavovať aj
na svetových turnajoch. Ideovo
je jej blízky a pravdepodobne
aj oveľa starší škótsky gambit
(C44): 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 e:
d4 4.Sc4, v ktorom biely obetuje
jedného alebo aj viacej pešiakov,
aby zaútočil na čiernu pozíciu.
V našej komentovanej partii mohol čierny miesto 4. - Jf6 zvoliť aj
iné možnosti: 4. - Df6, 4. - Dh4,
4. - Sb4+, 4. - Sc5. Po 8.c4 sa dá
hrať miesto 8. - Jb6 aj 8. - Sa6.
V 14. ťahu sa dalo použiť branie
mimochodom: 14. - g:f3 15.D:
f3 De6 16.b3 Sg7 17.Ve1 f6 18.e:
f6 D:f6 19.D:f6 S:f6 20.Je4 Sd4
21.Se2 c5 22.Sf3 d6 23.Sf4 Vde8
24.Vhf1 Jd7 25.Kc2 Vhf8 26.g3
Vh8 27.Jg5 S:f3 28.J:f3 Jb8 s pravdepodobnou remízou. Bielemu
by použitie en passant neprinieslo výhodu po 14. - d5: 15.e:d6?!
V:d6 16.f5 V:d1+ 17.K:d1 D:e2+
18.S:e2 c5 19.Se5 Vg8 20.Sf1 Jd7
21.Sf4 Sg7 22.Jb5 S:b2 23.J:c7 Se5
24.S:e5 J:e5 25.Jb5 Vd8+. Miesto
obete veže za jazdca a pešiaka
(21. - V:e6) mohol postupne
prejsť do koncovky, v ktorej by
mal za chýbajúceho strelca troch
pešiakov: 21. - Sf8! 22.Jb5 Dc6
23.e6 Ka8 24.f5 Vc8 25.Ve1 c4
26.Jd4 De8 27.e7 Sg7 28.f6 S:
f6 29.Jf5 Da4 30.D:a4 J:a4 31.Jd6
Vhe8 32.J:e8 V:e8 33.Ve2 S:b2
34.V:b2 J:b2 35.K:b2 V:e7 36.Sf2
Sc6 37.Sd4 f5 38.Kc3 f4 39.Kb4
Kb7 40.Vg1 Ve1 41.Kc5 Kc7 s remízou. Branie pešiaka 34. - D:
h4 nebolo nutné, ale Samir mal
hrať ihneď 34. - Kb7. V postavení
zobrazenom na diagrame vykonal Sergej fatálnu chybu (39.D:
c5), keď mohol vyhrať partiu.
Akým spôsobom? Otázku kladieme našim čitateľom - riešiteľom
Odpoveď sa dozvedia v ďalšom
čísle NzR.
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Ján Brhel (2049) – Samir Sahidi
(2437) A09

Skalica Masters 21. 8. 2021 – 17.
ročník Tirnavie
1.Jf3 Jf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Sg2
Se7 (4. - d:c4 5.Da4+ Jbd7 6.D:
c4 c5 7.Db3 Vb8 8.d3 Sd6 9.Jc3
a6 10.Jg5 De7 11.0-0 0-0 12.Jge4
Se5 13.a4 b6 14.Dc4 J:e4 15.S:e4
Jf6 Vaganjan vs. Salov, Moskva
1988) 5.0-0 0-0 6.b3 d4 (6. - b6
7.Sb2 Sb7 8.e3 Jbd7 9.Jc3 Je4
10.Je2 a5 11.d3 Sf6 12.Dc2 S:b2
13.D:b2 Jd6 14.c:d5 S:d5 15.d4
c5 16.Vfd1 Vc8 17.Jf4 S:f3 18.S:
f3 De7 19.Vac1 Vfd8 20.d:c5 J:
c5 Kasparov vs. Karpov, Sevilla
1987; 6. - c5 7.Sb2 Jc6 8.e3 b6
9.Jc3 Sb7 10.d3 Vc8 11.Vc1 Vc7
12.De2 Vd7 13.Vfd1 Botvinnik
vs. Larsen, Palma de Mallorca
1967) 7.d3 Jc6 8.e3 e5 9.e:d4 e:d4
10.Ja3?! (10.Sb2! Sg4 11.h3 Sf5
12.Ve1 Sb4 13.Ve2 Dd7 14.a3 Se7
15.b4 a6 16.b5 a:b5 17.c:b5 Ja5
18.J:d4 Sg6 19.Dc2 Je8 20.Jc3 Jf6
+/-) 10. - Sf5 11.Jc2 a5 12.a3 Vb8
13.Ve1 Dd7 14.Sf4 Vfe8 15.Je5 J:
e5 16.S:e5 Jg4 17.Dd2 a4?! 18.b4?
S:b4! 19.a:b4 J:e5 20.Va3 h6
21.b5 c6 (21. - c5 22.Vea1 De7
23.Je1 Va8 24.f4 Jg4 25.Sf3 Je3
26.V:a4 V:a4 27.V:a4 Sh3 28.Va2
g5 29.f:g5 h:g5 30.Va1 Sf5 31.Va7
Jg4 32.Va1 f6 33.Jg2 Dh7 34.S:
g4 S:g4 35.Ve1 V:e1+ 36.D:e1 D:
d3 =) 22.Kf1 (22.V:a4 J:d3 23.V:
e8+ V:e8 24.Va7 Dc8 25.b:c6 b:
c6 26.Sf1 Je5 27.J:d4 c5 28.f4 c:
d4 29.f:e5 d3 30.Db4 De6 -/+)
22. - c:b5 23.Sd5 (23.c:b5 Vbc8
24.g4 Sg6 25.Jb4 D:b5 26.Vea1
Vc3 27.V:c3 d:c3 28.D:c3 J:d3
29.J:d3 S:d3+ 30.Kg1 Db3 - +)
23. - Sh3+ 24.Sg2 S:g2+ 25.K:g2
Dc6+ 26.Ve4 J:c4 0:1
Ťah 1.Jf3 je spojený s menom
Richarda Rétiho (*1889 – †1929),
priekopníka hypermodernej
šachovej školy na počiatku XX.
storočia. Turnaje Tirnavia sa od
svojho začiatku konajú ako jeho
memoriál. Naši duelanti v 1. kole

nevedomky kopírovali do 6. ťahu
súboj Botvinnik vs. Stahlberg na
ŠO v Amsterdame 1954, ktorý
ďalej pokračoval: 7.e3 Jc6 8.e:
d4 J:d4 9.Sg2 J:f3+ 10.D:f3 Vb8
11.De2 b6 12.Jc3 Sb7 13.Vad1 S:
g2 14.K:g1 c6 15.Je4 a po ďalšom
braní jazdca jazdcom mohla
byť hra vyrovnaná. Pripravované obojstranné fianketo bieleho
malo zabezpečiť figúrový tlak
na stred šachovnice; preto mal
odložiť 7.d3 na neskoršie a hrať:
7.Sb2 c5 8.b4 Sd6 9.b:c5 S:c5
10.Je5 Jc6 11.J:c6 b:c6 12.Sa3 Dd6
13.Da4 Sd7 14.Da5 S:a3 15.J:
a3 e5 16.Vab1 Vfb8 17.d3 Sg4
18.Vfe1 V:b1 19.J:b1 Vb8 20.Jd2
Vb7 s dobrým postavením.
Namiesto minoritného útoku
pešiakom (11. - a5) sa ponúkal
figúrový útok na bieleho pešiaka
d3: 11. - Jb4 12.Sd2 J:d3 13.Jf:
d4 Sg4 14.f3 Sh5 15.Sc3 Sg6
16.f4 Jc5 17.Ve1 Se4 18.De2 Ve8
19.Vad1 Dc8 20.Jf3 Sg6 21.Sd4
Je6 22.S:f6 S:f6 23.Df2 Jc5 24.D:
c5 S:c2 25.Vd2 V:e1+ s možnou
remízou. V 17. ťahu mohol J.
Brhel bez obáv brať súperovho
pešiaka (miesto 17.Dd2): 17.S:d4!
c5 18.Sb2 D:d3 19.Je3 Sf6 20.S:
f6 J:f6 21.J:f5 D:f5 22.Ve8+ J:e8
23.Dd2 b6 24.Ve1 Df6 25.Dd7
Dd8 26.Da7 Jc7 27.Ve7 Vc8
28.Db7 Dd1+ 29.Sf1 Dd8 30.Sh3
D:e7 s pravdepodobnou remízou. Hrubú chybu vykonal o ťah
neskôr, keď mal opäť brať ponúknutého pešiaka: 18.b:a4! J:e5
19.V:e5 c6 20.a5 Sf8 21.Vae1 V:e5
22.V:e5 f6 23.Ve1 Sc5 24.Jb4 Ve8
25.a6 S:b4 26.V:e8+ D:e8 27.a:b4
b:a6 28.f4 s malou výhodou, lebo
čierny mal predtým brať strelca:
17. - J:e5 18.V:e5 c5 19.Vd5 Dc8
20.Ve1 b6 21.Vde5 Se6 22.b4
a:b4 23.a:b4 Dd7 24.Va1 Sd6
25.Ve4 Sf5 26.V:e8+ V:e8 27.Va6
Dc7 28.Vd1 g6 29.Sd5 Sf8 30.Sg2
Sh6 s dobrou hrou. Po chybnom
18.b4 (?) sa mu začala pozícia
rozpadávať ako po zemetrasení,
keď utrpel prehru v miniatúrnej

šport
partii, a preto Samira veľmi nepotrápil. Horšie pre neho bolo,
že ďalšie nuly mu pripísali rozhodcovia do tabuľky aj v nasledujúcich ôsmich kolách, a tak
skončil ako posledný v desaťčlennom peletóne.
V rámci Skalického šachového
festivalu sa hral aj turnaj s označením Energy Group Slovak
Open Skalica, ktorého sa zúčastnilo 66 šachistov okrem Slovenska aj z Českej republiky (17),
Holandska (4), Maďarska (2),
Ukrajiny (2), Indie (2), Ruska (1),
Lotyšska (1), Poľska (1), Talianska (1), Španielska (1), Malty (1),
Nemecka (1) a Francúzska (1),
v ktorom hral aj Igor Škreko jr. zo
ŠK Trnavy-Modranky. Priemerný
rating turnaja bol 2 136 bodov.
Po deviatich kolách zvíťazil J.
Pecháč (7,5 b.) a mladý trnavský
šachista skončil na 44. priečke
so štyrmi bodmi (+ 4 - 5 = 0).
Igor asi nie je milovníkom remíz,
a keď hrá, tak sa usiluje vyhrať.
Jednu z nich v slovanskej obrane
dámskeho gambitu si môžu naši
čitatelia prehrať na šachovnici.
Igor Škreko (2014) - Michal Marcinek (1919) D12

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 Jf6 (3. - e6
4.Jc3 Jf6 5.e3 Jbd7 6.Sd3 d:c4 7.S:
c4 b5 8.Sd3 a6 9.e4 c5 10.e5 c:
d4 11.J:b5 J:e5 12.J:e5 a:b5 13.0-0
Dd5 14.De2 Sa6 15.Sg5 Se7 Staniszewski vs. Kuczyňski, Poľsko
1987) 4.e3 Sf5 (4. - Sg4 5.h3 S:
f3 6.D:f3 e6 7.Jc3 Sb4 8.Sd3 Jbd7
9.0-0 0-0 10.a3 S:c3 11.b:c3 Jb6
12.De2 Ve8 13.Vb1 Dc7 14.Da2
Smagin vs. Meduna, Tirnavia
1987) 5.Jc3 [5.Sd3 S:d3 6.D:d3
e6 7.0-0 Jbd7 8.Jc3 Se7 9.e4 d:
e4 10.J:e4 J:e4 11.D:e4 Jf6 12.De2
0-0 13.Vd1 Da5 14.Je5 Vad8
15.Sg5 Db6 Hoi vs. Kamsky, Bad
Mergentheim 1989; 5.c:d5 c:d5
6.Db3 (6.Jc3 e6 7.Je5 Jfd7 8.Db3
J:e5 9.d:e5 Dc8 10.Sd2 Jc6 11.Vc1
Se7 12.Jb5 0-0 13.Jd4 Se4 14.f3
Sg6 15.Sb5 J:d4 Štoček vs. Hába,

Turnov 1996) 6. - Dc7 7.Sd2 Jc6
8.Sb5 e6 9.Sb4 S:b4 10.D:b4 De7
11.S:c6 b:c6 12.D:e7+ K:e7 13.Jc3
Vhc8 14.Ja4 Se4 15.Vc1 S:f3 16.g:
f3 Vaganjan vs. Dolmatov, M
ZSSR 1989] 5. - e6 6.Jh4 Sg4 [6.
- Sg6 7.J:g6 h:g6 8.a3 Jbd7 9.g3
Se7 10.f4 d:c4 11.S:c4 0-0 12.e4
Topalov vs. Kramnik, Elista 2006;
6. - Se4 7.f3 Sg6 8.Db3 Dc7
9.Sd2 Jbd7 10.c:d5 (10.Vc1 Vc8
11.g3 Db8 12.Kf2 Se7 13.c:d5 e:
d5 14.Sh3 Vd8 15.Je2 0-0 Smyslov vs. Černin, Montpellier 1985)
10. - e:d5 11.0-0-0 0-0-0 12.J:
g6 h:g6 13.e4 d:e4 14.D:f7 e:f3
15.g:f3 Jb6 16.D:g6 V:d4 Gurevič
vs. Dorfman, Francúzsko 2000]
7.Db3 Dc7?! 8.h3 Sh5 9.g4 Sg6
10.J:g6 h:g6 11.Sg2 Jbd7 12.Sd2
Se7? 13.Vc1 Jb6?! 14.c:d5 e:d5
15.J:d5 Jb:d5 16.S:d5 J:d5 17.D:
d5 Db6 18.De4 Kf8 19.b3 Ve8
20.Dd3 Sf6?! 21.Kf1 Dd8 22.Kg2
Dd5+ 23.f3 Kg8 24.Se1 De6
25.Sf2 Sd8 26.Vc2 f5 27.Dc4 Sb6
28.D:e6+ (Biely mal stupňovať
pozičný tlak na pozíciu súpera:
28.Ve1 Sa5 29.Vee2 Sb6 30.e4 f:
g4 31.f:g4 Kh7 32.d5 c:d5 33.e:
d5 Dd7 34.S:b6 a:b6 35.Ved2
Vc8 36.Dd3 +/-) 28. - V:e6 29.b4
Kf7 30.a4 Vd8 (30. - a6 31.b5 c:
b5 32.a:b5 a5 33.d5 Ve5 34.e4
S:f2 35.V:f2 Ke7 36.Ve1 Kd6
37.Va2 Vhe8 38.V:a5 V:d5 39.Kg3
Vd3 40.Kf4 f:e4 +/-) 31.a5 Sc7
32.a6 b:a6 33.Vhc1 Sd6 (33.
- Sb6 34.V:c6 V:c6 35.V:c6 Vd5
36.e4 Vb5 37.Vc4 a5 38.b:a5 V:
a5 39.Vc2 Va4 40.Vd2 +/-) 34.V:
c6 S:b4 35.Vc7+ Se7 (35. - Kf8
36.V:a7 Vde8 37.Vcc7 V8e7 38.V:
e7 S:e7 39.Kf1 Ke8 40.Ke2 Vb6
+/-) 36.V:a7 Kf8 37.Vcc7 Vb8 (37.
- Ke8 38.Vc2 Sf6 39.Va2 Vdd6
40.Va5 Vb6 41.g:f5 g:f5 42.V:
f5 Vb2 43.Vh5 Ve7 44.V:e7+ S:
e7 45.Kg3 + -) 38.d5 Ve5 39.d6
(Vyhrávalo tiež: 39.e4 f:g4 40.h:
g4 Sf6 41.Sd4 Vbe8 42.S:e5 S:
e5 43.Vf7+ Kg8 44.Vfb7 a5 45.V:
a5 + -) 39. - S:d6 40.Vf7+ Ke8
41.V:g7 Se7 (41. - f:g4 42.h:g4

Ve7 43.Va:e7+ S:e7 44.V:g6 Va8
45.Ve6 + -) 42.Sh4?! Vb2+ (42.
- Sf8 43.V:g6+ f:g4 44.e4 Vb2+
45.Kg3 g:f3 46.K:f3 Vb1 47.Va8+
Kf7 48.Vf6+ + -) 43.Kg3?!
(43.Kf1! Vb1+ 44.Ke2 V:e3+ 45.K:
e3 Sc5+ 46.Kf4 S:a7 47.V:a7 f:g4
48.h:g4 Vb6 49.Kg5 Ve6 50.Sf2
+ -) 43. - S:h4+ 44.K:h4 Kf8
45.Vh7 Kg8 46.Vhc7 Vb8 47.V:
a6 V:e3 48.V:g6+ Kh8 49.g:f5?!
V:f3 50.Vh6+ Kg8 51.f6 (51.Kg4
Vf1 52.f6 Vg1+ 53.Kf3 Vd8
54.Kf2 Vg5 55.h4 Vg4 56.f7+ Kg7
57.Vh7+ Kf6 58.Vc6+ Ke7 59.Kf3
Vg1 60.Vc7+ Kf6 =) 51. - Vb4+
52.Kg5 Vg3+ 53.Kf5 Vf3+ 54.Ke6
Ve3+ 55.Kd7 Vbb3 56.Vc6 (56.h4
Vbd3+ 57.Kc8 Ve8+ 58.Kb7 Vb3+
59.Kc6 Vc3+ 60.Kd7 Vce3 61.h5
Va8 62.Vg6+ Kf8 63.Vc6 Vee8
64.Vh6 Vad8+ 65.Kc7 Vc8+ =)
56. - Vbd3+ 57.Vd6 V:h3?? 58.V:
h3 V:h3 59.Ke7 Ve3+ 60.Ve6 Vf3
61.Ve2 Vf1 62.Vg2+ Kh8 63.f7
Ve1+ 64.Kf8 (64.Kf6! Vf1+ 65.Kg6
Vf3 66.Vh2+ Vh3 V:h3 mat) Vh1
65.Ve2 1:0
V slovanskej obrane (D12) až po
7.Db3 naši duelanti nevedomky
kopírovali duel Barejev vs. Šomoev (Rusko 2007), ktorý ďalej
pokračoval: 7. - Db6 8.h3 Sh5
9.g4 Sg6 10.J:g6 h:g6 11.Sg2 D:b3
12.a:b3 Ja6 13.Ke2 s lepšou perspektívou pre bieleho. Okrem 6.
- Sg4 má čierny aj iné možnosti
ústupu svojho jazdcom napadnutého strelca: 6. - Se4 alebo 6.
- Sg6. Po slabom 13. - Jb6 stratil
čierny stredového pešiaka, ale
aj: 13. - Db6 14.Da4 a6 15.g5 Jg8
16.c:d5 c:d5 17.S:d5 Vc8 18.Sg2
S:g5 19.Ke2 Vb8 20.Je4 Se7
21.Vc2 Vh5 22.Vhc1 Kd8 23.Jc5
J:c5 24.d:c5 Db5+ 25.D:b5 a:b5
26.c6 b:c6 27.Sa5+ Ke8 28.S:c6+
Kf8 29.Sf3 dávalo bielemu rozhodujúcu výhodu, a preto sa malo
stať: 7. - b6!? 8.Sd3 d:c4 9.S:c4
Se7 10.h3 Sh5 11.g4 Sg6 12.J:g6
h:g6 13.g5 Jd5 14.f4 Jd7 15.Se2
s odvážnou malou rošádou 15.
- 0-0 16.h4 J:c3 17.D:c3 c5 18.h5
december
2021/január
20222022
december
2021/január
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c:d4 19.e:d4 g:h5 20.S:h5 Vc8
a obojstrannými útočnými možnosťami. Lepšie bolo umiestniť
čierneho strelca na diagonálu b8
- h2 (miesto 20. - Sf6): 20. - Vh4
21.Dc4 Sd6 22.Kf1 Kg8 23.Da4
Sb8 24.Da5 D:a5 25.S:a5 Sd6
26.Kg2 f5 27.d5 c:d5 28.Vcd1 f:
g4 29.V:d5 Ve5 30.V:e5 S:e5
31.h:g4 V:g4+ 32.Kf3 hoci tiež
s výhodou bieleho. V 42. ťahu
ihneď rozhodovalo o výsledku
súboja: 42.Va:e7+! V:e7 43.Vg8+
Kf7 44.V:b8 Ve6 45.Kg3 Kf6 46.g:
f5 K:f5 47.e4+ Kf6 48.Vb6. V partii 49.g:f5 smerovalo do remízy,
ale k výhre viedlo: 49.f4! Vd3
50.Vh6+ Kg8 51.Kg5 f:g4 52.h:
g4 Vbd8 53.f5 V8d7 54.V:d7 V:
d7 55.f6 Vd4 56.Vg6+ Kf8 57.Vg7
Ke8 58.Kf5 Va4 59.g5.
Ťah prehrávajúci partiu bol 57.
- V:h3, lebo po správnom: 57.
- V:d6+! 58.K:d6 Kf7 59.Kd5
Ve2 60.h4 Ve1 61.h5 Ve8 62.Kd4
Ve2 63.Kd3 Ve6 64.Vh7+ K:
f6 65.Vh6+ Kf7 66.V:e6 K:e6
by vznikla remíza, kde bieleho
pešiak na viac nemá žiadny
význam. V dueli M. Marcinek
z TJ Mladosť Žilina prejavil slabú
znalosť náročnej vežovej koncovky, ale problémy si narobil
nezvládnutím otvorenia partie,
keď už v 12. ťahu mal hrať dámou: 12. - Db6! 13.Da4 Sb4
14.g5 Jg8 15.0-0-0 Je7 16.a3 S:c3
17.S:c3 a5 18.Sf3 Jf5 19.Kb1 Dd8
20.c:d5 c:d5 21.e4 d:e4 s obojstrannými možnosťami a útočnou hrou.
Súčasťou festivalu bol bleskový
a rapid turnaj aj s účasťou trnavských šachistov. Do bleskáča
sa prihlásilo 35 účastníkov a po
11. kolách zvíťazila V. Gunina
z Ruska (10 b.), 9. František Jablonický (6,5 b.), 10. Martin Jablonický (6,5 b.). V rapide súťažilo
37 šachistov a po 7. kolách skončil na prvej priečke V. Bernadskiy
z Ukrajiny (6 b.), 2. Martin Jablonický (5,5 b.), 3. Samir Sahidi
(5,5 b.), 13. František Jablonický
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(4 b.), 24. Sear Sahidi (3 b.), 30.
Shabir Sahidi (2,5 b.).
V nedeľu 23. augusta sa na
Skalickom šachovom festivale
uskutočnil krst knihy medzinárodného veľmajstra Jána Plachetku Osem stretnutí s Michailom
Taľom, v ktorej spomína nielen
na ôsmeho majstra sveta, ale aj
na svoju úspešnú šachovú kariéru, ako sa dostal na životnú
križovatku, keď sa mal rozhodnúť či byť alebo nebyť šachovým
profesionálom, lebo v zálohe
mal aj inú možnosť, a tou bola
práca inžiniera v železiarskom
gigante na východnom Slovensku. Z objemnej 270 stranovej
publikácie sa dá prečítať jedným
dúškom len textová časť, lebo
zvyšok tvorí 37 komentovaných
partií, ktorých preštudovanie
zaberie viacej času, len škoda, že
ich zoznam na konci nenájdeme.
Pri krste knihy, ktorá je bohato
ilustrovaná čiernobielymi i farebnými fotografiami, sa zúčastnil
prezident SŠZ Milan Roman,
predseda TTSK Jozef Viskupič
a medzinárodný rozhodca Rastislav Diviak. Po krste nasledovala
Plachetkova autogramiáda. Ďalší
literárny počin inžiniera Plachetku schvaľujeme, lebo podal
autentické svedectvo o rôznych
šachových udalostiach z minulého storočia, ktoré by ináč
zostali zahalené rúškom tajomstva. Nevyhol sa ani spomienke
na českého veľmajstra Luboša
Kaválka, ktorý odišiel do pomyselného šachového neba začiatkom tohto roka vo veku 77 rokov
v USA. Jeho rozhlasové reportáže
zo súboja o šachový trón medzi
Spasským a Fischerom v Reykjavíku 1972 mohli tajne počúvať
poslucháči na Slovensku večer
po 9. hodine z vysielania Hlasu
Ameriky do Československa. Tiež
sme sa dozvedeli, aké problémy
urobila nútená emigrácia kritika
normalizačného režimu veľmajstra Luďka Pachmana do západ-

ného Nemecka československým
šachistom, ktorí dostali prísny
zákaz sa s ním stretnúť pri partii
za šachovým stolíkom, hoci on
po tom túžil.
Všetci účastníci Šachového festivalu v Skalici sa už tešia na jeho
4. ročník, ktorý sa pravdepodobne uskutoční opäť koncom
augusta budúceho roka, ak to
pandemická situácia na Slovensku dovolí.
Koncovka z partie F. Jablonický vs. G. Kollárik (NzR č. 10/
2021): 32. - b5 (32. - Jf6 33.h3

b5 34.a:b5+ a:b5 35.g4 h5 36.g5
Jd5 37.Sd2 f5 38.Sc1 h4 39.Sd2
Kd6 40.Sc1 Kd7 =) 33.a:b5+ a:
b5 34.Sa3? h5 35.Sf8 g6 36.Sg7
h4 37.Sf8 (37.Sh6 h3 38.Sg5 Kc7
39.Kd2 Kd6 40.Sd8 f6 41.Sa5 Kd7
42.Ke2 f5 43.Kf3 Jf6 44.g4 f:g4+
45.Kg3 Kc6 46.Sb4 Kd5 47.Se7
Je4+ 48.K:g4 Kc4 49.Sf8 K:c3
50.Sg7 Kc4 51.Sf8 b4 52.K:h3 b3
53.Sa3 Kc3 54.Kg4 Jd6 55.h4 Jb5
56.Sc1 Kc2 -+) 37. - h3 38.Sg7
Kb6 39.Se5 Ka5 40.Sg7 (40.g4
Ka4 41.f5 Kb3 42.Sg7 J:c3 43.Sh6
Jd5 44.f:e6 f:e6 45.Sd2 Kb2 46.g5
b4 47.S:b4 J:b4+ 48.Ke4 Kc3
49.Ke5 Jc6+ 50.Kf6 J:d4 51.K:g6
Jf3 52.Kh5 J:g5 53.K:g5 e5 54.Kf5
Kd4 55.Kg4 e4 56.K:h3 e3 57.Kg3
Kd3 -+) 40. - Ka4 41.c4 b:c4+
42.K:c4 Je3+ 43.Kc5 Jg4 44.d5 e:
d5 45.K:d5 J:h2 46.Ke4 f5+ 47.Ke3
Jg4+ 48.Kf3 Je3 49.K:e3 h2 s výhrou čierneho. Biely však mohol
začať hrať aktívne na kráľovskom
krídle: 32. - b5 33.a:b5+ a:b5
34.g4! h5 35.g:h5 f5 36.h4 Jf6
37.Se3 J:h5 38.c4 b:c4+ 39.K:c4
Jf6 40.Sc1 Jd5 41.Sd2 Je7 42.Se1
Jg6 43.Sg3 Kd6 44.h5 Je7 45.Sh4
Jd5 46.Sg5 Kc6 47.h6 g:h6 48.S:
h6 Jb6+ 49.Kd3 Kd5 50.Sg7 Kd6
s pozičnou remízou opakovaním
ťahov. Obyčajne, ak hráč navrhne
remízu, tak buď je skalopevne
presvedčený o remízovom postavení partie alebo má o ňom
vážnu pochybnosť. Možno sa tak
stalo aj v tomto dueli. 

pozvánk
Západoslovenské múzeum
MÚZEJNÉ NÁM. 3, tel.033/
5512913, 033/5512 911, e-mail: zsmuzeum@zupa-tt.sk, info:
www.zsmuzeum.sk
OTVÁRACIE HODINY:
Ut – pia: 8.30 – 17.00
Víkend: 11.00 – 17.00
V pondelok zatvorené

EXPOZÍCIE ..............................
Príroda Malých Karpát, Sakrálne
pamiatky, Ľudová hrnčina, Kampanologická expozícia, Oratórium,
Štefan Cyril Parrák – Pocta kráľovi
zberateľov, Osobnosti športu TTSK,
Klarisky v Trnave, Krása zašlých
čias, Archeologická expozícia, Ľudový textil trnavského regiónu
VÝSTAVY..................................
 S VETROM OPRETEKY
Výstava historických bicyklov
a cyklistických doplnkov z Trnavy
a okolia
Od 2. 12. 2021 do 29. 4. 2022
 MILAN MARÔNEK: LX
Výstavu fotografií k jubileu autora
pripravilo Trnavské osvetové stredisko
do 13. 2. 2022
 TRNAVA A OKOLIE V DOBE
RÍMSKEJ
Výstava z archeologického fondu
do 31. 12. 2021
 ĽUDMILA ROGOVSKÁ
Výstava amatérskej výtvarníčky
do 16. 1. 2022
 KREHKÉ SVETY
Maľby na skle zo zbierok múzea
do 30. júna 2022
 TREŤOHORNÉ MORE
Geologická výstava
do 30. 4. 2022
 DETSKÝ SVET
Výstava pre malých i veľkých
do 31. 12. 2024
 ZBIERKOVÝ PREDMET
MESIACA
Výber z archeologického zbierkového fondu k výstave Trnava a okolie v dobe rímskej

 DOM HUDBY M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO
Ul. M. Schneidera Trnavského 5,
Trnava
OTVÁRACIE HODINY:
Ut – pia: 8.30 – 12.30 na objednanie
13.00 – 14.30 prítomný lektor
v budove
V pondelok zatvorené
Víkend: 11.00 – 17,00 pre vopred
objednané skupiny nad 10 návštevníkov. Víkendovú návštevu prosíme ohlasovať v pondelok – štvrtok na tel. č. 033/ 5512 913
EXPOZÍCIE ...............................
 ŽIVOT A DIELO MIKULÁŠA
SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO
DOBRO – DVORANA SLÁVY
MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY
Námestie sv. Mikuláša 10, tel. č.
033/5514421
OTVÁRACIE HODINY:
Ut – pia: 8.30 – 12.30 prítomný
lektor v budove
13.00 – 15.00 na objednanie
V pondelok zatvorené
Víkend: 11.00 – 17.00 – pre vopred objednané skupiny nad 10
návštevníkov. Víkendovú návštevu
prosíme ohlasovať v pondelok
– štvrtok na tel. č. 033/ 5512 913

EXPOZÍCIE ..............................
 WILLIAM SCHIFFER
život a dielo sochára a medailéra
 S LÁSKOU ZA PRAVDU
Reinštalovaná expozícia
Unikátny nábytkový súbor z pozostalosti Mons. ThDr. Pavla
Jantauscha, prvého apoštolského
administrátora Apoštolskej administratúry v Trnave
VÝSTAVY..................................
 SEDEMNÁSTE STOROČIE
SLOVOM A OBRAZOM
Historické tlače z fondov Západoslovenského múzea
do 31. 3. 2023
SLOVÁCI, PÍŠTE PO SLOVENSKY!
do 31. 12. 2021

Galéria j. Koniarka
33 55 11 659 www.gjk.sk
STÁLE EXPOZÍCIE ..................
 OBRAZ TRNAVY V ČASE
1920 – 2020
Obraz slobodného kráľovského
mesta Trnava sa v priebehu 17.
– 19. storočia dochoval na početných mestských vedutách – drobných štylizovaných topografických
záznamoch grafického obrazu
historického mesta. Od začiatku
20. storočia sa uplatňovalo čoraz
výraznejšie maliarske zobrazovanie mestských zákutí a priľahlej
krajiny. Po vzniku samostatného
Československa (1918) v medzivojnovom období zohrávajú výraznú
rolu najmä českí umelci a učitelia,
ktorí tu našli pôsobisko.
kurátor: Vladimír Beskid

 GALÉRIA PORTRÉTOV
Prehľad portrétneho žánru od 18.
do 21. storočia zo zbierkového
fondu GJK
VÝSTAVY..................................
 Do 10. decembra
na Divadelnej ulici
POULIČNÁ GALÉRIA PLAGÁTOV – 30 rokov TPT
Výstava kolekcie plagátov predstavuje reprezentatívny výber prác
z medzinárodného Trienále plagátu Trnava (TPT), mapujúc uplynulých desať ročníkov podujatia.
Divákom ponúka prierez rôznymi
tematickými okruhmi od typografických, voľnočasových, satirických
námetov až po spoločenské, politické či ekologické problémy sveta.
Výber z niekoľkých tisícok plagátov
vracia toto médium opäť na ulicu
„mesta plagátu“, kde je zároveň
prológom k pripravovanému 11.
ročníku TPT, ktorý sa slávnostne
otvorí symbolicky 22. 11. 2022.
Výstava je tak retrospektívou viac
ako tri desaťročia trvajúcej snahy
prezentovať kvalitné grafické umenie na slovenskej scéne.
Koncepcia: Patrik Krajčovič a Adrián Kobetič
december
2021/január
december
2021/január
20222022
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Organizátori: Galéria Jána Koniarka
a Mesto Trnava
Koppelova vila:
 Od 2. decembra do 20. februára 2022
HYBRID-IN –– Medzinárodný výstavný projekt je koncipovaný ako
konfrontácia súčasného umenia
z Česka, Poľska a Slovenska
Kurátori: Vladimír Beskid (SK),
Anna Mituś + Paweł Jarodzki (PL),
František Kowolowski (CZ)
Nové krídlo Koppelovej vily:
 Od 2. decembra
do 6. februára
BEYOND LOST HORIZONS
Výstavný projekt predstavuje výber
z aktuálnej tvorby bratislavského
maliara Petra Cvika. Organická
selekcia sa zameriava na diela
z obdobia posledných dvoch rokov
s dôrazom na hraničné situácie,
v ktorých sa abstrahujúca forma
prelína so záchvevmi konkrétnych
výjavov
Kurátor: Michal Stolárik
 Do 30. januára 2022 v Synagóge – Centre súčasného umenia
COMPLICITY IN THE MAKING
Výstava Complicity in the Making
ukazuje dialóg slovenskej autorky
Petry Feriancovej a chorvátskeho
umelca Marka Tadića. Pod rukami
kurátorky Branky Benčić vznikla
expozícia ukazujúca silu priestoru,
ktorý spája konšteláciu formálnych
prvkov priestorovej konštrukcie,
nájdené objekty, obrázky a filmy.
Výstava je konštrukciou, ktorá sa
neustále rozvíja, rovnako ako séria
zážitkov oscilujúcich medzi rôznymi podmienkami.

Knižnica J. Fándlyho
Rázusova 1
Zákaznícka linka: 033/5513896
Mobil: 0911 098664 (do 14.30 h)
kniznica@kniznicatrnava.sk
www.kniznicatrnava.sk
DECEMBER 2021
PRE DOSPELÝCH ......................
 1. decembra o 17.00 h
v čitárni
MOŽNO PRÍDE MIKULÁŠ?
Mikulášsku nádielku pripravili Mi54
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kuláš Jarábek, Eva Jarábková, Peter
Roháč, Bapka Blašková. Hudba:
Kliment Ondrejka
 8. decembra o 17.00 h
v čitárni
VIANOČNÁ POETIKA
Vianočná poézia priateľov Trnavskej poetiky. Moderátori: Pavol
Tomašovič a Štefan Kuzma. Hudba:
Pavol Opatovský a Jozef Laci Pagáč
 15. decembra o 17.00 h
www.youtube.com/
kniznicatrnava
NÁVRATY – AKO ZACHOVAŤ
POKOJ MYSLE – TRI ANTICKÉ
ODPOVEDE NA PANDÉMIU
Prednáška Petra Fraňa, vedúceho
Katedry filozofie a aplikovanej
filozofie FF UCM v Trnave
 22. decembra
o 17.00 h www.youtube.com/
kniznicatrnava
VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE
Z literárnych vianočných odkazov
Karla Čapka
 29. decembra
o 17.00 h www.youtube.com/
kniznicatrnava
NÁVRATY – VEČNÝ POCIT
NEDELE
Stretnutie s Mirkou Ábelovou
KONCERTY ................................
 15. decembra o 10.00 h
v hudobnom oddelení
VIANOČNÝ KONCERT
žiakov ZUŠ M. Schneidera Trnavského venovaný mentálne postihnutým ľuďom
 16. decembra o 10.00 h v hudobnom oddelení
KOMORNÝ ADVENTNÝ
KONCERT
venovaný zrakovo a mentálne
postihnutým ľudom, účinkujú:
Alžbeta Ševečková – husle, Eduard
Vaněk – viola a Andrea Benková
– čembalo
PRE DETI ...................................
 6. decembra od 8.00
do 18.00 h
MIKULÁŠSKY DARČEK
Zápis do knižnice pre deti do 15
rokov zadarmo po celý deň, platí aj
v pobočkách
 2. decembra o 14.00 h
v oddelení pre deti
TVORIVÁ DIELŇA
Zdobíme medovníčky, počet

účastníkov obmedzený, kontakt:
detske@kniznicatrnava.sk alebo
033/5511782, kl. 15
 6. decembra o 10.00 h v herni
KÚSOK ZDRAVIA NA VIANOČNÝCH OBLÁTKACH A KOLÁČIKOCH
Hosť: včelár Martin Michalík
 13. decembra o 10.30 h
v herni
MAMA KLUB
Divadielko Macko Brumko pre deti
od 3 rokov
 20. decembra o 10.30 h
v herni
MAMA KLUB
Zážitkové vianočné čítanie pre deti
od 3 rokov
 28. – 29. decembra o 10.00 h
v herni
ZIMNÉ PRÁZDNINY
V KNIŽNICI
Vedomostné, rozprávkové kvízy
a spoločenské hry, počet účastníkov obmedzený, kontakt: detske@kniznicatrnava.sk alebo 033/
5511782, kl. 15
PRE TÍNEDŽEROV .....................
 10. decembra o 15.00 h
v herni
TÍNEDŽERSKÉ STRETKO
Rozprávanie o čare Vianoc
 17. decembra o 15.00 h
v herni
TÍNEDŽERSKÉ STRETKO
Stretnutie pri vianočnom scrabble

 ADVENT V KNIŽNICI
Vianočné čítanie určené pre žiakov
materských a základných škôl,
kontakt: detske@kniznicatrnava.sk
alebo 033/5511782, kl. 15
 OD ADVENTU DO VIANOC
Hudobno-slovné pásmo pre žiakov I. stupňa ZŠ a pre školské
kluby, kontakt: hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk alebo 033/
5511590
PODUJATIA NA TULIPÁNE
 1. decembra o 10.00 h
v pobočke Tulipán
DOBRÝ DEŇ, PÁN GRIMM!
Bábková inscenácia Divadla SpozaVoza
 2. decembra o 10.00 h
v pobočke Tulipán
ZAMILOVANÁ
Prezentácia knižnej novinky za

pozvánky
účasti autorky Miroslavy Varáčkovej
 3. decembra o 10.00 h v pobočke Tulipán
TAJOMSTVO VIANOC
Stretnutie so spisovateľkou Gabrielou Spustovou
 8. decembra o 10.00 h v pobočke Tulipán
TÚLAVÝ BRAČEK
Stretnutie so spisovateľkou Toňou
Revajovou
 10. decembra o 14.00 h v pobočke Tulipán
VIANOČNÁ POŠTA STARKÝM
Písanie a posielanie vianočných
pozdravov do domovov sociálnych
služieb, v spolupráci s o. z. Pohodovo
 14. decembra o 10.00 h v pobočke Tulipán
UDATNÝ JEŽKO POD STROMČEKOM
Prezentácia knihy za účasti autorky
Kristíny Baluchovej a ilustrátorky
Žanety Aradskej
 15. decembra o 14.00 h v pobočke Tulipán
VIANOČNÁ POŠTA STARKÝM
Písanie a posielanie vianočných
pozdravov do domovov sociálnych
služieb, v spolupráci s o. z. Pohodovo
 16. decembra o 10.00 h v pobočke Tulipán
ZÁZRAČNÝ HERBÁRIK
Prezentácia knižnej novinky za
účasti autorky Danice Pauličkovej
 21. decembra o 10.00 h v pobočke Tulipán
VIANOČNÝ ZÁZRAK
Veselá rozprávka Divadla SpozaVoza s pesničkami
JANUÁR 2022
PRE DOSPELÝCH ......................
 12. januára
o 17.00 h www.youtube.com/
kniznicatrnava
NÁVRATY – TRVALKY
Stretnutie so Zlatou Matlákovou
a Ľubomírou Mihálikovou
 26. januára o 17.00
h www.youtube.com/
kniznicatrnava
NÁVRATY – ŠTEFÁNIK – MILENEC HVIEZD
Prednáška českého dokumentaris-

tu a novinára Stanislava Motla
 31. januára o 17.00 h v čitárni
O KNIHE PRI KÁVE
Čitateľský klub
KONCERT ..................................
 21. januára o 16.30 h
v hudobnom oddelení
NOVOROČNÝ KONCERT
Predstavia sa žiaci ZUŠ M. Schneidera Trnavského z klavírnej triedy
Františky Bašovskej
PRE DETI ..................................
 3. januára o 10.00 h
v pobočke Tulipán
ZIMNÉ PRÁZDNINY
NA TULIPÁNE
Novoročná vedomostná súťaž
 4. – 5. januára
o 10.00 h v herni
ZIMNÉ PRÁZDNINY
V KNIŽNICI
Vedomostné, rozprávkové kvízy
a spoločenské hry, počet účastníkov obmedzený, kontakt: detske@kniznicatrnava.sk alebo 033/
5511782, kl. 15
 4. januára o 14.00 h v herni
MAMA KLUB
Zážitkové čítanie o medvedíkovi
Mackovi, pre deti od 3 rokov
 10. januára o 10.00 h
v pobočke Tulipán
STRACH MÁ VEĽKÉ OČI
Divadlo Tuš zahrá o Eliške a čarovnej tete Grizelde
 17. januára o 10.00 h v herni
O STRATENOM ZAJKOVI
Stretnutie so spisovateľkou Dianou
Mašlejovou
 18. januára o 14.00 h v herni
MAMA KLUB
Zážitkové čítanie o čarovnej ceste
sestier Noly a Tuly, pre deti od 3
rokov
 20. januára o 14.00 h
v oddelení pre deti
TVORIVÁ DIELŇA
Zvieratká z vaty, počet účastníkov
obmedzený, kontakt: detske@kniznicatrnava.sk alebo 033/5511782, kl. 15
PRE TÍNEDŽEROV ...................
 14. januára o 15.00 h v herni
TÍNEDŽERSKÉ STRETKO
Tínedžeri a pandémia
 28. januára o 15.00 h v herni
TÍNEDŽERSKÉ STRETKO
Pohľad mladých ľudí na životné
prostredie

VÝSTAVA ...................................
 ZMYSEL TO MÁ AJ BEZ SLOV
Interaktívna výstava o živote detí
so špeciálnymi potrebami, v spolupráci s BIBIANOU
SÚŤAŽ .......................................
 POKLADY ELENY ČEPČEKOVEJ
Súťaž o skvelé ceny, otázky na
www.kniznicatrnava.sk alebo priamo v oddelení pre deti a v pobočkách Prednádražie a Tulipán
SLEDUJTE NÁS
https://www.kniznicatrnava.sk/
https://www.facebook.com/
kniznicatrnava/
https://www.youtube.com/
kniznicatrnava

Divadlo Jána Palárika
 Pi 3. / 19.00 Tri letušky v Paríži
 So 4. / 19.00 Zlomatka
 Ne 5. / 16.00 Veľryba Gréta
 Po 6. / 17.00 Veľryba Gréta
 Št 9. / 19.00 Zlomatka
 Pi 10. / 19.00 Futbal alebo Bílý
andel v pekle
 So 11. / 19.00 Futbal alebo Bílý
andel v pekle
 Po 13. / 19.00 Dokonalé dieťa
 Ut 14. / 19.00 Dokonalé dieťa
 St 15. / 19.00 Sluha dvoch pánov
 Pi 17. / 19.00 Mizantrop
 So 18. / 19.00 Mizantrop
 Po 20. / 19.00 Drahyì špás
 Ut 21. / 19.00 Ach tie ženy, ach
tí muži
 St 22. / 19.00 Tri letušky v Paríži
 St 29. / 19.00 Drahyì špás
 Št 30. / 19.00 Futbal alebo Bílý
andel v pekle

Baterkáreň
starohájska 1, www.baterkaren.sk,
ahoj@baterkaren.sk, 0910 326 976
 30. 11. – 4. 12. TÝŽDEŇ DETSKÉHO OBLEČENIA A HRAČIEK
Od utorka do soboty v našom
reuse centre nájdete ponuku oblečenia, rôznych doplnkov a hračiek
pre drobcov, z ktorej si môžete odniesť všetky predmety za symbolické príspevky. Nepotrebné (no stále
funkčné a čisté) hračky a oblečenie
môžete do reuse centra počas týždňa aj prinášať. Symbolické prídecember
december
2021/január
2021/január
20222022

55

pozvánky
spevky putujú na podporu činnosti
centra a občianskeho združenia
SaUvedom.
 2. 12. od 9.00 do 11.00 h
NOSÍME DETI TRNAVA
Každomesačné stretnutie je určené všetkým rodičom, ktorí si chcú
nosiče a šatky vyskúšať prvýkrát,
naučiť sa o nich viac, pomôcť s ich
nastavovaním, či podeliť sa o svoje
skúsenosti.
 4. 12. od 10.00 do 12.00 h
SWAP DETSKÉHO OBLEČENIA
A HRAČIEK
Vstup zdarma, hradia sa odnesené
veci – jedna za euro. Samozrejme,
môžete priniesť aj veci na výmenu,
čisté, funkčné, kompletné, max. jednu
bežnú tašku oblečenia a 10 hračiek.
 7. 12. – 11. 12. TÝŽDEŇ
OBLEČENIA PRE DOSPELÝCH
Z rozšírenej ponuky oblečenia
a doplnkov pre dospelých si
môžete odniesť všetky kúsky za
symbolické príspevky. Počas tohto
týždňa môžete nepotrebné (no
stále funkčné a čisté) oblečenie
do reuse centra i prinášať, max. 1
bežnú tašku. Stačí nás navštíviť kedykoľvek v čase otváracích hodín.
Symbolické príspevky putujú na
podporu činnosti centra a občianskeho združenia SaUvedom.
 9. 12. od 17.00 do 19.00 h
VIANOČNÝ WORKSHOP
LETTERINGU
Príďte sa naučiť, ako vyrobiť krásne
menovky na darčeky z okrasného
písma. Umenie letteringu možno
využiť nielen pri výrobe štítkov,
ale aj pri zdobení, výrobe a personalizovaní vianočných darčekov.
Cena kurzu 15 € zahŕňa úhradu
pre lektora, pitný režim, materiál
a pomôcky, dobrá nálada je zdarma. Registrácia na našom webe
www.baterkaren.sk
 11. 12. od 10.00 do 12.00 h
SWAP OBLEČENIA
PRE DOSPELÝCH
Vstup zdarma, hradia sa odnesené
veci, jedna za euro. Samozrejme,
môžete priniesť aj veci na výmenu,
max. jednu bežnú tašku čistého,
funkčného a kompletného oblečenia.
 13. 12. od 17.00 do 18.30 h
VIANOČNÝ WORKSHOP
56
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Tešíme sa na vás na našom vianočnom workshope výroby darčekov. Spoločne vyrobíme voňavé
mydlo či voskový obrúsok, ktoré
môžu byť milým a udržateľným
darčekom pre vašich blízkych.
Cena kurzu je 12 eur, registrácia na
našom webe www.baterkaren.sk.
 14. – 18. 12. VIANOČNÝ
BAZÁRIK
Počas tohto týždňa u nás nájdete
rôzne vecičky, ktoré sa môžu stať
vianočnými darčekmi pre vašich najbližších. V ponuke nájdete aj vianočné dekorácie a ozdoby na skrášlenie
vašich domovov. Jednotlivé vecičky
si môžete odniesť za symbolické
príspevky. Dajte šancu predmetom
z druhej ruky a potešte seba, svojich
blízkych, peňaženku a planétu.
 18. 12. od 10.00 do 12.00 h
SWAP VIANOČNÝ BAZÁRIK
Ozdoby, dekorácie, knihy, predmety do domácnosti. Vstup zdarma,
hradia sa odnesené veci – euro
za jednu. Samozrejme, môžete
priniesť aj veci na výmenu, čisté,
funkčné, kompletné, max. 10 ks.
 20. 12. od 17.00 do 18.30 h
VIANOČNÝ WORKSHOP
Na tomto kurze spoločne vyrobíme
voňavé mydlo či voskový obrúsok,
ktoré môžu byť milým a udržateľným darčekom pre vašich blízkych.
Cena kurzu je 12 eur, registrácia na
našom webe www.baterkaren.sk
PODUJATIA PREBIEHAJÚ
V REŽIME OTP (očkovaní, testovaní, prekonaný covid):
*vstup LEN v respirátore
*dezinfekcia rúk
*rozostupy
*max. kapacita 10 osôb
*povinný zoznam účastníkov
POČAS JANUÁRA POZASTAVUJEME
z dôvodu obmedzenej kapacity PRIJÍMANIE VECIČIEK. Predmety k nám
môžete nosiť opäť AŽ OD 1. FEBRUÁRA. Ďakujeme za pochopenie.
Viac sa o našich podujatiach
a aktivitách dozviete na stránke www.baterkaren.sk v sekcii
PROGRAM.

Kino Hviezda
 1. 12. / 16.00 Karel
18.10 Macher na 30 dní
20.00 Klan Gucci
 2. 12. / 16.00 Želanie pre Ježiška
18.00 Budiž voda!
20.00 Resident Evil: Vitajte v
Racoon City
 3. 12. / 16.00 Karel
18.10 Želanie pre Ježiška
20.00 Budiž voda!
 4. 12. / 15.30 Rodina
Adamsovcov 2
17.30 Macher na 30 dní
19.30 Želanie pre Ježiška
21.30 Resident Evil: Vitajte v
Racoon City
 5. 12. / 13.30 Rodina
Adamsovcov 2
15.30 Macher na 30 dní
17.30 Želanie pre Ježiška
19.30 Resident Evil: Vitajte v
Racoon City
 6. 12. Fragile
 7. 12. / 16.00 Karel
18.10 FK NAOKO
20.00 FK NAOKO
 8. 12. / 16.00 Budiž voda!
18.00 Želanie pre Ježiška
20.00 Resident Evil: Vitajte v
Racoon City
 9. 12. / 16.00 Tri oriešky pre
Popolušku
18.00 Želanie pre Ježiška
20.00 West side story
 10. 12. / 16.00 Milan Kundera
17.30 West side story
20.10 Tri oriešky pre Popolušku
 11. 12. / 15.30 Tri oriešky pre
Popolušku
17.30 Resident Evil: Vitajte v
Racoon City
19.30 Milan Kundera
21.30 West side story
 12. 12. / 13.30 Tri oriešky pre
Popolušku
15.30 Tri oriešky pre Popolušku
17.30 Želanie pre Ježiška
19.30 West side story
 13. 12. Robo Opatovský
14. 12. / 16.00 Milan Kundera
18.00 FK NAOKO
20.00 FK NAOKO
 15. 12. / 16.00 Karel
18.00 Tri oriešky pre Popolušku

20.00 West side story
Do termínu uzávierky ešte nebol
program kina kompletný. Zmena
programu je vyhradená.

Disk
 18. decembra o 20.00 h
v Divadelnom štúdiu DISK
Blaho Uhlár a kolektív DISK:
Stayin' alive
PREMÉRA
Réžia: Blaho Uhlár
Hrajú: Monika Babicová, Daniel
Duban, Missi Chudá, Zuzana
Jankowská, Sofia Klebanová, Braňo
Mosný, Jano Rampák a Peter
Tilajčík.
Ostať nažive v pandemickej
situácii, keď už milióny ľudí museli
odísť, je veľmi pravdepodobne
jediný hlavný cieľ súčasnej
ľudskej populácie. Divadelný
súbor DISK sa vo svojej 67.
divadelnej sezóne pustil do ďalšej
divadelnej tvorby pod názvom
Stayin´alive. Asi aj preto, lebo
pandémia mu znemožnila vytvoriť
a uviesť inscenáciu Nový priestor,
plánovanú na rok 2020.
Vstupné 5 eur, študenti, seniori
a ZŤP 3 eurá. Predpredaj:
TIC Trnava, rezervácie na tel.
0905 930 923. Podľa aktuálnych
opatrení COVID-19.
www.divadlodisk.sk
Z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.
Tvorbu inscenácie podporili:
Mesto Trnava, Nadácia ZSE a PwC
Nadačný fond v Nadácii Pontis.

Trnavské osvetové stredisko
 Do 13. februára 2022
v Západoslovenskom múzeu
MILAN MARÔNEK: LX
Výstava trnavského fotografa
k životnému jubileu – súčasť
projektu KreaTiviTa 2021.
V jeho prácach žánrovo
prevažujú výtvarné stvárnenie
krajiny, architektúra, zátišie
a makrofotografia.
 V JASLIČKÁCH NA SLAME
Výstava betlehemov

z keramikárskej dielne Márie
a Oskara Hanuskovcov, do 22.
decembra v Trnavskom osvetovom
stredisku
 17. – 19. decembra na
dvore Domu hudby Mikuláša
Schneidera Trnavského
ČAS RADOSTI VESELOSTI
Vianočné trhy s kultúrnym
programom
 18. a 19. decembra
PADÁ VLOČKA
Detské tvorivé dielne s keramikármi
Hanuskovcami

Malý Berlín
 2. decembra o 19.00 h
Beseda / Katarína Strýčková:
V ŽENSKOM RODE
Katarína Strýčková za posledné tri
roky nahrala vyše 150 podcastových rozhovorov s inšpiratívnymi
ženami z rôznych sociálnych
vrstiev aj profesií. Ich výber vychádza v knižnej edícii pod názvom
V ženskom rode. Večerom vás
bude sprevádzať Alexandra Jurišová. Vstup zdarma.
 4. decembra o 19.00 h
Koncert b minor / THE SAXOPHONE CONNECTIONS
B minor je cyklus komorných
koncertov venovaných hudbe 20.
a 21. storočia. Tentoraz sa bude
niesť v znamení saxofónu, ktorý
je v klasickej hudbe na Slovensku
takmer neznámym nástrojom. Trio
s názvom The Saxophone Connections je v našich končinách netradičným zoskupením, ktoré tvoria
L. Akhmetova (husle), Ken-Wassim
Ubukata (violončelo) a Ladislav
Fančovič (altový saxofón). Špeciálnym hosťom koncertu bude Ján
Gašpárek, ktorý spolu s L. Fančovičom odohrá skladbu Paula Hindemitha pre dva altové saxofóny.
Vstupné v predpredaji 5 €, seniori,
ZŤP, študenti 4 €, na mieste 8 €.
Predpredaj na www.malyberlin.sk.
 5. decembra o 14.00 h
Workshop: VYTVOR SI VIANOČNÝ VENIEC S BLOOM DESIGN
Ozdobte si vstup do vašej domácnosti živým a jedinečným

vencom z prírodných materiálov.
Na workshope pod vedením Márie
Dankovej z Bloom Design sa naučíte pracovať s materiálom tak, aby
vám výsledok vydržal čo najdlhšie.
Vstupné v predpredaji 15 €, na
mieste 20 €. Cena zahŕňa všetky
pomôcky a potrebný materiál.
Predpredaj na www.malyberlin.sk.
 29. januára 2022 o 19.00 h
Koncert b minor / FERO KIRÁLY:
I AM SITTING IN A ROOM
I Am Sitting in a Room (Sedím
v miestnosti) je minimalistické
zvukové predstavenie amerického skladateľa a experimentátora
Alvina Luciera z roku 1969. Na
koncerte b minor ho budete počuť
v interpretácii slovenského hudobníka Fera Királyho.
Umelec sediaci v miestnosti rozpráva text, ktorý nahráva. Následne
nahrávku opäť prehráva, ale po
každom prehratí do nej pridáva rezonančné prvky miestnosti, v ktorej sa nachádza. Ďalším a ďalším
opakovaním procesu sa nahrávka
mení, hlas deštruuje a nahrádzajú
ho rezonančné frekvencie miestnosti. Vstupné v predpredaji 5 €,
zľavené (seniori, ZŤP, študenti) 4
€, na mieste 8 €. Predpredaj na
www.malyberlin.sk.
 Do 23. januára 2022 v Čepan
Gallery na Nádvorí
Výstava / MAREK KVETAN:
ARK
Na výstave slovenského intermediálneho umelca Mareka Kvetana sa
nachádza svetelný objekt s názvom
Archa (ang. Ark), ktorý vytvára špecifický dialóg s architektúrou objektu
Nádvoria. Výstava pracuje s možnosťami zobrazenia motívu mýtického boxu – archy, ktorá širokou
škálou odkazov a referencií vytvára
dojem akéhosi unifikovaného významového archetypu. Vstup zdarma.

Zaži v Trnave
 1. januára o 15.00 h
v Kostole sv. Jakuba
NOVOROČNÝ KONCERT
Trnavský komorný orchester 

Počas lockdownu sa avizované kultúrne podujatia nemôžu uskutočniť. Po jeho prípadnom ukončení sa budú podujatia
uskutočňovať v režime aktuálnych opatrení. Viac informácií získate na korona.gov.sk a na automat.gov.sk trnava

