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Zmena priorít
Posledné roky bola hybnou silou nášho myslenia, túžob
i predstáv zmena. Zmena k lepšiemu. Jedným z jej predpokladov
mala byť ekonomika, ktorej fundamentom sa stala produkcia
nových tovarov. Znižovanie nákladov mala korigovať efektivita vo
všetkých oblastiach. V tejto viere a schéme nastavenia spoločnosti
nás prekvapila nečakaná zmena, ktorá bola spôsobená ochorením
Covid-19. Zmena, o ktorú nám pôvodne vôbec nešlo. Napriek
tomu ju nemôžeme ignorovať. Spomalila nielen ekonomiku,
ale zasiahla do života každého človeka. Istota životného cieľa
v podobe materiálneho zabezpečenia dostala náhle trhlinu.
S rastúcimi číslami chorých i mŕtvych nás čoraz intenzívnejšie
začali napĺňať obavy a strach. Odkryli tú časť života, ktorú sme
v čase plánovania a nádejí prehliadali. Odkryli našu krehkosť
i zraniteľnosť. V kultúre a tradícii, ktoré sa snažili reflektovať
život ako celok, bola ľudská krehkosť zväčša v rovnováhe
s túžbami a víziami. K udržaniu rovnováhy napomáhali sviatky,
vyhradené dni a symboly, ktoré odkazovali k širšiemu kontextu.
Odstupom od každodenného zhonu dokázali prinavrátiť hodnotu
človeku, jeho snahám, hľadaniam i trápeniam. Viedli k zreálneniu
snov a k pochopeniu, že každá minúta ľudského života
je jedinečná a jej naplnenie záleží na nás.
V tejto kontinuite myslenia je zakódovaná aj samotná podstata
adventu a Vianoc. Život ako dar, ktorého hodnotu neurčujú
peniaze, dĺžka či vek, ale naplnenie. Nad ekonomikou zisku
stoja hodnoty lásky, obety a obdarovania. Predchádzajúce
dni nám potvrdili, že cesta k efektivite napríklad nemocníc,
postavená na znižovaní lôžok, prepúšťaní a škrtení financií
pre sociálne služby nie je cestou, ktorá nás zachráni. Naopak.
V najkritickejších okamihoch stojí a padá naša budúcnosť na
obetavosti, ľudskosti a solidarite. Na ľuďoch, ktorí sa nepozerajú
iba na vlastný prospech. Na živote, ktorý je viac než ekonomické
parametre či systém. Na Vianociach, ktoré nie sú primárne
o zháňaní darov, ale poukazujú na širší rozmer života, na radosť
aj vďačnosť všetkým tým, vďaka ktorým sme dnes ešte tu.
S vedomím, že život presahuje i nás a nie je plne v našich rukách.
Azda aj preto mu patrí atribút najväčšej hodnoty,
ktorú máme chrániť.
Ak porozumieme tomu, čo nás drží pri živote a čo mu dáva
zmysel, potom zmena priorít z toho, čo sa oplatí, na to,
čo má hodnotu, nebola zbytočná. Dôležité je, aby sme si ju všimli
a podľa nej dokázali žiť.
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Najväčší kultúrny projekt spojil ľudí
z prostredia kultúry

Dve kolá delia Trnavu od titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026
Po dlhých trinástich rokoch naše mesto ašpiruje na prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry 2026.
Jeho zisk by bol historickým úspechom. Dôvod je jasný. Mestá, ktoré v minulosti titul EHMK získali,
zažili nielen reštart kultúry, ktorý oživil domácu umeleckú scénu na dlhé obdobie, ale aj pritiahli ľudí
a investície.
Na titul EHMK sme dorástli
Kultúra v Trnave tvorí prirodzenú
súčasť života obyvateľov mesta.
Podľa nášho prieskumu sa Trnavčania považujú za milovníkov
kultúry. Aj preto vidíme v projekte
veľký potenciál, ktorý nám umožní
kultúrne vyrásť, dozrieť a za pomerne krátky čas spoločne zrealizovať naše kultúrne ambície. Zároveň by sme zlepšili medzinárodný
imidž Trnavy.
Cesta za úspechom
O titul Európske hlavné mesto
kultúry 2026 sa uchádzajú okrem
Trnavy aj mestá Trenčín, Hlohovec, Nitra, Žilina, Prešov a Banská
Bystrica. Víťaz zo Slovenska sa oň
podelí s jedným fínskym mestom.
Podmienkou získania titulu je
uspieť pred komisiou s kvalitným
kandidačným projektom, tzv. bidbookom. Jeho prostredníctvom
predstavíme v dvoch kolách nielen
naše ambície a sny, ale aj uveriteľný akčný plán, ako ich dosiahnuť.
Do tímu sme preto oslovili odborníkov z oblasti umenia a kultúry,
zástupcov inštitúcií mesta i župy
a predstaviteľov trnavskej nezávislej scény. Je radosť pozorovať, ako
sa kumuluje tvorivá energia tímu
a prepájajú sily. Prvý bidbook odovzdávame už 15. decembra 2020.
Súčasne s ním tvoríme aj historicky prvú stratégiu rozvoja kultúry
a kultúrnej politiky Trnavy.
Silná zostava
Jadro tímu tvoria vedúci projektu
Peter Cagala, programový koordinátor projektu Michal Klembara
a manažér projektu za Trnavský
samosprávny kraj Peter Kadlic.

Je to práve Cagi, ako dlhoročného
riaditeľa Úseku kultúry v Trnave
volajú jeho priatelia, ktorý stojí za
renesanciou trnavského kultúrneho života viditeľnou aj za bránami
nášho mesta. Teraz ako šéf projektu kandidatúry Trnava 2026 riadi
a prepája všetky procesy v rámci
mesta, Trnavského samosprávneho
kraja aj partnerstiev v súkromnom
sektore.
Veľké sny nebránia Petrovi Cagalovi stáť nohami pevne na zemi. „Aj
keby sme titul nakoniec nezískali,
tak žiadne investície, či už ľudské
alebo finančné, nebudú premrhané. Projekt sa nám prinajmenšom
podarí zhmotniť do kultúrnej stratégie a presne zadefinovať, aká
by mala byť Trnava v roku 2026,”
hovorí.
Už samotná práca na získaní titulu
má veľký zmysel. „Dokážeme si
odpovedať na otázku: Aký problém
v našom meste dokáže vyriešiť
kultúra?,“ vystihol tento prínos šéf
tímu.
Majster podujatí Michal Klembara
riadi nezávislé kultúrne centrum
Malý Berlín, ktoré ročne organizuje
vyše 300 multižánrových podujatí, väčšinou z vlastnej produkcie.
V tíme Trnava 2026 rieši všetky
programové veci, je hlavným dramaturgom bidbooku a venuje sa
i medzinárodným spoluprácam
s mestami, ktoré titul EHMK už
získali.
Michal je presvedčený, že zisk
titulu výrazne skvalitní kultúru
v Trnave a naštartuje kultúrny turizmus. „Prinesie nové možnosti
pre všetkých obyvateľov mesta
a pomôžeme si aj v oblastiach
ako vzdelávanie, verejný priestor

a životné prostredie. Kultúra nie
je v tomto prípade len o umení
a kultúre v užšom slova zmysle, ale
o celkovom rozvoji mesta a regiónu,” vysvetľuje.
Peter Kadlic má pod palcom kultúru a šport v celom Trnavskom
samosprávnom kraji. Má prehľad
o kultúrnom dianí v obciach a pozná architektonicky zaujímavé
miesta. Rovnako vie ako zmysluplne zapojiť župné inštitúcie a získať
regionálnych partnerov. Prirodzene, Európe chceme spoločne s Trnavou predstaviť celý kraj.
Peter oceňuje, že projekt umožňuje
pozrieť sa na kultúru z rôznych
uhlov pohľadu a uvažovať o nej aj
nekonvenčným spôsobom. „Uvedomujeme si stále viac, že rozvoj
nášho mesta a kraja nemôže byť
redukovaný len na ekonomické parametre. Dôležité je aj zosúladenie
pracovného a súkromného života,
spôsob trávenia voľného času
a kvalita života,” dodáva.
Naše tajné tromfy – externá
posila tímu
Prizvali sme do tímu expertov
svetovej úrovne s medzinárodným
dosahom. Veríme, že je dobrým
znamením ich rozhodnutie spolupracovať práve s Mestom Trnava,
a to aj pri silnom záujme ostatných
kandidujúcich miest o ich participáciu. Kto sú odborní konzultanti,
ktorí nám pomáhajú nasmerovať
projekt kandidatúry správne?
Riaditeľ Creative Industry Košice
Michal Hladký je spoluautorom
víťazného projektu Košice Interface
2013, vďaka ktorému Košice hostili
titul Európske hlavné mesto kultúry. V tíme Trnava 2026 konzultuje
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celý proces prípravy projektu kandidatúry, pomáha s medzinárodnými vzťahmi a kontaktmi.
Mattijs Maussen je špičkovým
konzultantom veľkých európskych
kultúrnych projektov. Spolupracoval na pätnástich kandidatúrach
miest na EHMK, z čoho jedenásť
bolo úspešných. Pôsobí v rôznych
krajinách Európy na strategických
projektoch Európskej komisie či na
národných stratégiách. Jeho tvorivé projekty zanechávajú za sebou
výraznú stopu. V našom tíme
konzultuje medzinárodný rozmer
kandidatúry a prípravu kľúčového
projektu kandidatúry – bidbooku.
Zora Jaurová bola umeleckou
riaditeľkou víťazného projektu
Košice – Interface 2013, s ktorým
Košice získali titul EHMK 2013. Je
prezidentkou slovenského Fóra
kreatívneho priemyslu, členkou
európskeho top-expertného panelu
European Creative Industries Alliance a prestížnej európskej siete
filmových producentov Ateliers du
Cinéma Européen.
V tíme Trnava 2026 pracuje Zora
na rozvojovej stratégii Mesta Trnava pre kultúru a kreatívny priemysel, ktorá je kľúčovým podkladom
pre bidbook.
Pridala sa k nám aj Zuzana Hekel,
riaditeľka Divadla Jána Palárika
v Trnave. Zuzana popri svojich
materských povinnostiach pre nás
vypracovala rozsiahly dokument
s výstižným názvom: Vyhodnotenie podpory kultúry z verejných
zdrojov na území mesta Trnava
v rokoch 2015 – 2019 – Analytický
podklad pre Stratégiu rozvoja kultúry mesta Trnava 2020 – 2030.
Jej túžbou je, aby sa vďaka EHMK
začalo širšie spektrum obyvateľov
zúčastňovať na kultúrnom dianí
a stimulovať tak jeho dramaturgiu.
„Mám na mysli najmä mladých
ľudí – žiakov, študentov, ale aj
mojich rovesníkov, ľudí v produktívnom veku, ľudí, ktorí v Trnave
žijú a pracujú, ale do centra chodia
viac za gastronómiou, ako za kultúrou. V tom by nám EHMK mohlo
veľmi pomôcť,” povedala.
Cesta, ktorou sme prešli doteraz
Oficiálne sme na toto dobrodruž2
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stvo vyrazili v máji tohto roka, keď
mestské zastupiteľstvo schválilo
kandidatúru Trnavy na Európske hlavné mesto kultúry 2026.
Už počas ďalšieho mesiaca sme
vyskladali tím TRNAVA 2026 z odborníkov z oblasti umenia a kultúry. Získali sme pre projekt expertov
Michala Hladkého, Mattijsa Maussena a Zoru Jaurovú.
V septembri sme začali pracovať na
kultúrnej stratégii mesta Trnavy. Pripravili sme kostru kandidačného projektu a usporiadali konferenčný hovor
do Holandska s Mattijsom o ďalšom
postupe. Usporiadali sme stretnutie
na tému Turizmus a EHMK.
Vyvrcholením našich septembrových aktivít bolo zorganizovanie
dovedna piatich facilitovaných
stretnutí. Na nich sme odbornej aj
laickej verejnosti predstavili zákulisie príprav trnavskej kandidatúry,
hlavné idey a ciele projektu, aj
jadro tímu Trnava 2026. Prostredníctvom živej diskusie pod taktovkou združenia PDCS, ktoré bolo
na diskusii v úlohe nestranného
facilitátora, sme získali cenné informácie pre kandidačný projekt
Trnavy. Prečítať si viac o výsledkoch z tohto procesu môžete na
webovej stránke trnava2026.sk
Október patril okrem práce na
stratégii a bidbooku aj otvorenej
diskusii s názvom Trnava 2026
DIGITAL na tému využitia technológii v projekte. V kultúrnom centre
Malý Berlín sme s verejnosťou
prediskutovali digitálny rozmer
projektu v rovine tvorby, spolupráce a komunikácie.
Hľadali sme – a našli – digitálne
talenty. Digitálnu kultúru chápeme ako integrálnu súčasť projektu
Trnava 2026 a chceme, aby bola
plnohodnotnou súčasťou tvorby
prihlášky.
Dôvod na radosť sme mali 2. novembra, keď mesto schválilo projekt rekonštrukcie budovy na Hlavnej 17. Objekt bude v najbližších
dvoch rokoch prerobený na Kreatívne centrum a prinesie množstvo
ateliérov a štúdií pre umelcov
a dizajnérov z Trnavy a Trnavského
kraja. Chýbať nebudú ani dielne
na prácu s kovom či drevom alebo

ďalšie priestory pre kreatívne duše.
Symbolicky k 31. výročiu začiatku
Nežnej revolúcie sme 17. novembra spustili online iniciatívu Swap
ticha. Je neobvyklá, pretože je
v kontraste s bežnou hlučnosťou
mediálnych obsahov. Prostredníctvom webovej stránky zdielajticho.sk prepájame ľudí bez použitia
slov – anonymne, a predsa veľmi
bytostne. Nahraním 17-sekundového videa svojho ticha môže každý
šíriť myšlienku vnútorného mieru,
zastavenia sa v chaose, zamyslenia
v mlčanlivosti alebo čohokoľvek
iného, čo sa nám k tejto téme
viaže. Prepojenie s revolúciou?
V časoch Nežnej bolo cítiť, že sme
k sebe všetci mali bližšie. Spájala
nás túžba po zmene k lepšiemu
a viera, že spolu to dokážeme.
Podobný étos potrebujeme aj dnes
- a bez škriepok alebo predsudkov
sa najlepšie dokážeme stretnúť vo
vzájomnom pokoji, tichu.
Kde sa nachádzame teraz
a čo nás čaká
Prípravy vrcholia. Celý november sa nesie v znamení mnohých
stretnutí, analýz a písania. Veľa
písania.
Bid book skladáme ako veľké puzzle - kapitolu po kapitole. Komisia
už videla vyše stovky projektov
európskych miest, a tak sa snažíme myslieť na každý detail. Všetko
konzultujeme s odborníkmi. Sme
neustále prepojení obrazovkami.
Prechádzame náročným obdobím,
ale stále si pripomíname: Takúto
šancu má Trnava raz za trinásť
rokov! Musíme do projektu vložiť
maximum.
Kompletný čerstvý bidbook pre
1. kolo kandidatúry odovzdáme
do 15. decembra. Projekt budeme
prezentovať vo februári 2021 pred
dvanásťčlennou komisiou, ktorá
vyberie úspešných kandidátov do
druhého kola.
Počas marca navštívi komisia slovenské mestá, ktoré postúpia do
druhého kola. My budeme mať
pre mesto pripravený kopec aktivít
a silnú vieru, že Trnava je stále
v hre.
O všetkom bude rozhodnuté v no-
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vembri budúceho roka. Komisia
vyberie Európske hlavné mesto
kultúry 2026. Ak to bude Trnava,
čakajú nás prípravy množstva podujatí, aby bolo naše mesto pripravené hostiť titul v plnej kráse.
Zasnívajte si spolu s nami
Tím Trnava 2026 nenecháva nič na
náhodu a pracuje na jednotlivých
krokoch, ako naplniť spoločnú víziu
pre bohatší život v našom meste.
Doprajte si aj vy predstavu, ako

rozkvitne kreatívny priemysel v Trnave aj regióne, prepoja sa tvorivé
sily a zveľadia sa kultúrne priestory.
Zapoja sa mladí ľudia a komunity,
vytvorí sa liaheň kultúrnych projektov a posilnia sa kapacity kultúrneho sektora. Predstavte si, ako tu
povyrastie kultúrne publikum, zlepší sa imidž Trnavy v očiach obyvateľov a nepochybne sa zviditeľníme
na mape Európy.
Dôležité je nezabudnúť, že už
samotná cesta za titulom je cie-

ľom. Všetky kroky musia viesť
k pozdvihnutiu kultúry v meste aj
v prípade, že by naša ambícia stať
sa Hlavným európskym mestom
kultúry nebola naplnená. Presne
to vyjadrila prezidentka Slovenskej
republiky Zuzana Čaputová počas
návštevy nášho mesta: „Už len
ašpirácia na titul vedie a motivuje mestá, aby sa pozreli na svoj
rozvoj inou optikou, takže verím,
že je to pre mesto veľmi dobrý
projekt.” 

(red)

Adventnú Trnavu ovládne Škriatkove kúzlo.
Vďaka nemu môžu Trnavčania vstúpiť do rozprávky
Aj vám sa už stalo, že ste zúfalo hľadali kľúče a našli ich v mrazničke primrznuté na vrecúšku
s hráškom? Alebo sa vám práve vtedy, keď ste sa najviac ponáhľali, zasekol zips či zauzlili šnúrky od
topánok? Aj vy máte v zásuvke zbierku opustených ponožiek, ktorým záhadne zmizlo dvojča? A prišiel vám už akoby náhodou pod ruku kúsok čokolády práve vtedy, keď s vami lomcovala chuť na niečo
sladké? Ak ste na niektorú otázku odpovedali kladne a mohli by ste pridať k tomuto výpočtu aj mnohé
iné malé záhady, všetko je v najlepšom poriadku: Je za tým škriatkovo kúzlo. O zábavu a štipku rozprávkového tajomna máte doma postarané. A kto nemá, mal by sa čím skôr vybrať do sveta a nájsť
si škriatka, ktorému chýba domov. Vlastne, celkom do sveta ísť netreba. Stačí, keď v adventnom čase
s deťmi vybehnete do historického centra mesta a zahráte si novú hru, ktorú pre vás pripravila mestská
samospráva. Ako sa volá? No predsa Škriatkove kúzlo. Po Mocnom opasku bude mať Trnava už druhú
originálnu hru, akú nemá žiadne iné slovenské mesto.
„Mocný opasok nastavil svojou
originalitou a rozpracovaním latku
naozaj vysoko. Odozva verejnosti
prekonala naše očakávania a opäť
chceme Trnavčanom i návštevníkom mesta priniesť nevšedný
zážitok a hodnotnú zábavu. Na
novom príbehu pracuje množstvo
ľudí rôznych profesiiì a veríme, že
výsledok osloviì malých i veľkých,”
hovorí Ján Novák zo Správy kultúrnych a športových zariadení mesta
Trnava, ktorý má prípravu hry pod
palcom.
Hru Mocný opasok spustilo od jej
začiatku už vyše 15 000 mobilov z
celého sveta. Prihlásili sa hráči aj z
Japonska, Indie a Nového Zélandu.
Dohralo ju 5 000 zariadení a ľudí mohlo byť násobne viac, lebo
s jedným mobilom sa niekedy iste
hrala aj celá rodina. Stránka hradby.trnava.sk má stále veľmi vysokú
návštevnosť. Aj na jeseň ľudia hľadajú stratený kľúč od Dolnej brány
a najobľúbenejší čas Trnavčanov je
nedeľa o 14.00 h.

Podobná, ale viac rozprávková
než historická, je aj hra Škriatkove
kúzlo. Ako uviedol Peter Cagala,
vedúci úseku kultúry SKaŠZ, „nová
interaktívna hra o škriatkoch je
predvianočným darčekom pre
všetkých, ktorí obzvlášť v tomto
náročnom období túžia na chvíľu
odhodiť starosti a preniesť sa do
rozprávkového sveta. Tento rok
síce budeme bez adventných trhov
na námestí, ale príjemnú atmosféru si môžeme užiť aj tak. Najdôležitejšie je totiž zdravie a spokojný
domov, o akom sa hovorí aj v novej
rozprávkovej hre.”
Zimná hra o trnavských škriatkoch
domových sa bude spúšťať opäť
online na jednoduchej doméne
skriatkovia.trnava.sk. Odohráva sa
v úzkom centre mesta, trasa bude
kratšia, aby hráči nepomrzli. Začína sa pri mestskej veži, pokračuje
na Nádvorie, k divadlu, radnici a
končí na pešej zóne. K pôvodnému
tvorivému tímu Mocného opasku
pri tvorbe škriatkovského príbehu

pribudla aj scénografka Barbora
Rajčanová, ktorá spolupracovala
na filme Spievankovo a Kráľovná
Harmónia. Keďže táto hra je technologicky zložitejšia ako Mocný
opasok, v tíme je aj Patrik Grosinger z Ústavu aplikovanej mechaniky a mechatroniky. Hra využíva
priestory ôsmich prázdnych okien,
kde vzniknú inštalácie čarovných
škriatkovských svetov. Deti ich
postupne budú navštevovať a pomáhať hlavnému hrdinovi, ktorý
býva v starej topánke, nájsť domov.
Viaceré inštalácie sú interaktívne, reagujú na mobilný telefón. V
niektorých môžu deti zasvietiť svetlo, roztočiť hodiny či lúštiť tajnô
ô v recepte na maslové sušienky.
Pretože škriatkovia majú iné miery
ako obyčajní ľudia, vytvorený je aj
škriatkovský prevodník krokov.
Príbeh načítal Trnavčan Daniel
Heriban, hudbu skomponoval skladateľ Tomáš Köppl. Novinkou je,
že hudba bude sprevádzať hráčov
aj medzi stanoviskami, aby cestou
december 2020/január 2021
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nevypadli z čarovnej atmosféry.
Z historických podkladov vieme, že
ľudia kedysi verili, že škriatkovia sú
zázračné bytosti, ktoré ochraňujú
dom pred chorobami, strážia špajzu a majetok. S rodinou, ku ktorej
sa nasťahujú, ostávajú do konca
života. Často sa na ich spokojnosť
myslelo pri rôznych sviatkoch, všeobecne štvrtky a na Štedrý večer,
kedy sa im do rôznych kútov domu
ukladalo jedlo. Naši predkovia
verili, že tam, kde je škriatok, sa
v dome dobre darí. Taký škriatok
– hoc je malý – vie byť veľmi uži-

točný. Pomôže nájsť pod skriňou
vypadnutý zub, gombík z kabáta,
zakotúľanú vianočnú guľu alebo
nám našepká slovo, ktoré sme už
týždeň márne vyhrabávali z pamäti.
Do širšieho povedomia sa dostali
škriatkovia vďaka rozvoju slovenskej národnej literatúry v 19.
storočí, keď o nich písali mnohí
významní autori aj mnohí rozprávkari a zberatelia ľudovej slovesnosti. Ako jeden z prvých o domácich
škriatkoch písal dokonca Ján Amos
Komenský. Objavili sa tiež v prepisoch regionálnych povier a povestí,

ktoré sa neraz líšili „od dediny do
dediny”.
Na záver treba zdôrazniť, že
Škriatkove kúzlo nie je iba hra, ale
pre mnohých dospelákov možno aj
cesta do detstva, za dávno zabudnutou atmosférou tichých a čarovných Vianoc bez všadeprítomného
ruchu, do tajomna, kde môžeme
uveriť, že aj všedné dni sa môžu
zmeniť na rozprávku.
Srdečne vás pozývame, príďte sa
do mesta hrať. Ale nezabudnite
predtým nakŕmiť svojho domáceho
škriatka. 

(red)

Architektonicko-historický výskum Adalbertína
priniesol dôležité informácie o zástavbe tohto územia
Národná kultúrna pamiatka Adalbertinum, ktorá ako jediná z budov historickej Trnavskej univerzity
slúži takmer bez prerušenia vzdelávaniu, si tento účel zachová aj v budúcnosti. Novodobá Trnavská univerzita, ktorá objekt získala do vlastníctva v roku 1917, ho chce s týmto cieľom zrekonštruovať. Krajský
pamiatkový úrad v Trnave na základe žiadosti univerzity rozhodol, že zámer je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustný s dodržaním presne stanovených podmienok. Súčasťou týchto
podmienok bol architektonicko-historický výskum. Na projekt s názvom
Multidisciplinárny pamiatkový výskum objektu Adalbertinum s ohľadom na jeho kultúrnohistorickú hodnotu poskytlo Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky Trnavskej univerzite dotáciu 8 000 eur.
Architektonicko-historický výskum Adalbertína pozostával zo
stavebno-historického výskumu,
z archívneho bádania a zo samostatného výskumu krovu. Interiér
celého objektu v septembri tohto
roka preskúmala Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc., archívny
výskum mala na starosti PhDr.
Henrieta Žažová, PhD. a výskum
krovu Mgr. Daniela Zacharová,
PhD. Výsledkom ich práce je aj
materiál, v ktorom si môžeme
prečítať, že „...výskumami sa
podarilo ozrejmiť zložitý slohový
vývoj dnešnej objemnej stavby, ktorá vznikala postupne na
piatich trnavských parcelách.
Na každej z nich prebiehal pred
jej zabudovaním do Adalbertína
samostatný slohový vývoj zástavby. Prvé Adalbertínum založil P.
Pázmaň podľa archívneho výskumu na Pekárskej ulici. V dnešnej
polohe ho nachádzame až v r.1663
po zakúpení poschodového,
pôvodne stredovekého meštian4
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Adalbertinum pred nadstavbou, okolo roku 1920. Z archívu Bohuša Kráľoviča

skeho domu na rožnej parcele.
V období rokov 1710 – 1729 po
dokúpení ďalších štyroch parciel, jednej pozdĺž Hollého ulice
a troch pozdĺž Invalidskej, vyvrcholil hmotovo priestorový vývoj
Adalbertína. Stavba v tom čase
pozostávala z dvoch na seba
kolmých krídel (západného a severného) s definitívnym pôdorys-

ným rozsahom a s výškou dvoch
nadzemných podlaží. Súčasťou
oboch krídel v oboch podlažiach
sa stala arkádová chodba so slepými arkádami. Chodbu na prvom
nadzemnom podlaží zastropili
valenou klenbou so styčnými
výsečami, na druhom dreveným
rovným stropom. Podľa zamerania
z roku 1766 vytvorili na nádvorí
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geometricky riešenú barokovú
záhradu. Výskum okrem ozrejmenia slohového riešenia Adalbertína priniesol dôležité informácie
o parcelácii a zástavbe tohto
významného trnavského územia
nachádzajúceho sa v bezprostred-

nom kontakte najskôr s Kláštorom
dominikánov, neskôr s areálom
Trnavskej univerzity. Poukázal na
prítomnosť predchodcov Adalbertína v podobe stredovekých a neskôr renesančných prejazdových
domov. Podľa výsledkov výskumu

a definovania hodnôt stavby sa
pripravuje spracovanie projektovej
dokumentácie na jej obnovu.
Viac informácií o výsledkoch
tohto výskumu prinesieme
v niektorom z budúcich vydaní
Noviniek z radnice. 

(red)

Keď so svetom zdieľame už takmer všetko,
môže byť výzvou podeliť sa o ticho
My, naši rodičia aj starí rodičia, sme
sa 17. novembra 1989 rozhodli, že už
nebudeme ticho. Vyšli sme do ulíc
a nechali zaznieť svoj hlas. Spoločne
sme volali po zmene, ktorá napokon prišla vo viacerých smeroch.
O tridsaťjeden rokov neskôr, v dobe
internetu a sociálnych médií, už
nie je najväčšou výzvou byť počutý, ale dokázať sa v dnešnom svete
zorientovať. Dennodenne sme totiž
vystavovaní záplave informácií aj
dezinformácií, ukričaných názorov,
hoaxov, nenávistných komentárov
a kultúrnych vojen. Informačný hluk

je všade okolo nás i v nás a ticho sa
stalo nedostatkovým artiklom.
V kontraste s hlučnosťou mediálnych obsahov prišla Trnava 17.
novembra 2020 s neobvyklou iniciatívou. Prostredníctvom webovej
stránky zdielajticho.sk chce prepájať ľudí bez použitia slov – anonymne, a predsa veľmi bytostne.
Nahraním 17-sekundového videa
svojho ticha môžeme šíriť myšlienku vnútorného mieru, zastavenia sa
v chaose, zamyslenia v mlčanlivosti
alebo čohokoľvek iného, čo sa nám
k tejto téme viaže. Zapojte sa aj

vy – pridajte svoje video ticha na
stránku zdielajticho.sk a nehovorte
k nemu nič...
Termín spustenia tejto originálnej
webstránky je symbolický. „Nie náhodou sme iniciatívu vytvorili k 17.
novembru, keď si pripomíname 31.
výročie začiatku Nežnej revolúcie,”
hovorí šéf trnavskej kultúry Peter
Cagala. „V tých dňoch bolo cítiť,
že sme k sebe všetci mali bližšie.
Spájala nás túžba po zmene k lepšiemu a viera, že spolu to dokážeme. A podobný étos potrebujeme aj
dnes.” 

Martin Jurčo, foto: autor

Iveta Kopecká: Ľudská práca a rozum
sú hlavnými nástrojmi pri stanovení diagnózy
Už sme hovorili o ocenených lekároch v ankete Top Lekár Slovenska.
Mnohí z nich sú prakticky anonymní. Pracujú na nelôžkových oddeleniach a pacientom pomáhajú nepriamo. Napríklad pri rozboroch rôznych tkanív z ich tela. Takto pracuje i ocenená lekárka Iveta Kopecká z
trnavskej Fakultnej nemocnice. V súčasnosti je primárkou patologicko-anatomického oddelenia. Toto oddelenie formovalo mnohých. Zaiste
si na našich stránkach pamätáte rozhovory s jej predchodcami, lekármi –patológmi Štefanom Kopeckým a Ivanom Dečkovom.
Patologička Iveta Kopecká (nar.
23. decembra 1967 v Piešťanoch)
v roku 1993 absolvovala Lekársku
fakultu UK v Bratislave. Neskôr sa
špecializovala v odbore patológia.
V roku 2004 obhájila na Fakulte
zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity dizertačnú
prácu Postavenie cytologického
a bioptického vyšetrenia pri diagnostike a stratifikácii chorých
s karcinómom pľúc. Od roku 1993
pôsobí v trnavskej nemocnici,
dnes je primárkou patologicko-anatomického oddelenia FN Tr-

nava. Okrem toho je od roku 2013
krajskou odborníčkou pre odbor
patologická anatómia v Trnavskom
samosprávnom kraji. Pôsobila aj
pedagogicky na Strednej zdravotníckej škole i na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity.

 Aké bolo vaše rodinné
prostredie, z ktorého ste vzišli?
- Pochádzam z malej dedinky,
Nižnej pri Piešťanoch. V období
môjho detstva to bola komunita ľudí, ktorí sa všetci navzájom

poznali. Moji rodičia obidvaja
pracovali v miestnom roľníckom
družstve, mama bola pokladníčka,
otec skladník. Rodičom veľmi záledecember 2020/január 2021
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žalo na tom, aby sme sa ja i sestra
dobre učili a mohli študovať na
vysokej škole. Samozrejme, popri
učení sme pomáhali so všetkými
prácami doma. Mojou najväčšou
záľubou v tom čase boli knihy,
čítala som asi všetko, čo bolo dostupné, detektívky, romány aj knihy
z lekárskeho prostredia. Odkedy
si pamätám, tak vždy som chcela
byť „doktorka“. Tak mi to hovorili
aj moji rodičia. Keďže v rodine sme
nemali lekárov, mňa v tomto výbere ovplyvnil náš obvodný lekár, pán
doktor Karaba. Bol to taký typický
rodinný lekár, ktorý žil pre svoje
povolanie. Poznal všetkých svojich pacientov, celú ich rodinu, ich
vzťahy. Po skončení ordinačných
hodín pacientov navštevoval. Jeho
pracovná doba bola 24 hodín denne a 7 dní v týždni. V závažných
prípadoch sme chodili aj v noci
k nemu domov. Obdivovala som
jeho vzťah k tomuto povolaniu,
schopnosť pomáhať iným pri rôznych zdravotných problémoch.
 Vzor ste teda mali, bolo koho
nasledovať. Dobre ste sa učili,
takže to zrejme išlo všetko poľahky, gymnázium, aj Lekárska
fakulta UK.
- Po skončení gymnázia som bola
prijatá na Lekársku fakultu UK
v Bratislave na druhý pokus. Zo
všetkých vyučujúcich mi zostal
v pamäti profesor Karol Kapeller,
ktorý nám prednášal histológiu.
Možno preto, lebo je rodák z vedľajšej dediny, jeho sestra ma učila
na základnej škole, ale hlavne
spôsobom, ako vysvetľoval pre
nás vtedy ťažko predstaviteľné
„obrázky“ ľudských tkanív. Nebol
postrachom študentov a napriek
tomu sme sa histológiu naučili. To
som ešte netušila, ako veľmi sa mi
to zíde. Vtedy som ešte plánovala
byť obvodnou lekárkou.
 Dnes však už vieme, že vás
zaujala patológia. Pre niektorých odstrašujúca špecializácia,
a pre ženy nehovoriac. Je to
však iba mýtus, že patológia je
len vecou pitvania ľudských tiel.
- Moja cesta k patológii bola vlastne náhodná. Tak ako väčšina, aj ja
som chcela začať v nemocnici, naj6
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radšej na internom alebo detskom
oddelení. O patológii som mala
iba takú matnú predstavu zo školy
a vtedy ma ako odbor vôbec nenadchla, možno aj pre spôsob, ako
sa vtedy vyučovala. Po ukončení
štúdia som chcela zostať pracovať
v blízkosti domova. V trnavskej
nemocnici mi ponúkli voľné miesto
na rádiológii alebo patológii. Vybrala som si patológiu, nejako som
presvedčila samu seba, že tam
získam dobré základy pre špecializáciu v odbore, ktorému som sa
chcela neskôr venovať. Patológia
bola vtedy neatraktívny odbor a zo
začiatku som bola veľmi sklamaná.
Tu som ale mala šťastie na profesora Štefana Kopeckého, ktorý mi
hlavne vlastným príkladom ukázal,
že aj patológ môže ľuďom pomáhať. Dovtedy som aj ja, podobne
ako väčšina ľudí, mala o patológii
a patológoch skreslené predstavy.
Ďalším patológom, ktorý ma veľmi
ovplyvnil, bol primár Peter Vereš.
Ukázal mi, ako veľmi je patológ
užitočným partnerom pre lekárov
– klinikov. Vtedy som už neuvažovala nad inou špecializáciou.
 Už sme hovorili, že keď sa povie patológia, každý si predstaví
pitevňu. Ale to je len malá časť
z patológie.
- Patológia je veda o chorobách.
Podstatu chorôb ľudia skúmali
v každej dobe podľa toho, aké mali
vedecké a technické možnosti.
V začiatkoch vývoja medicíny to
bola pitva, preto bola medicína
odkázaná sa skúmanie podstaty
chorôb až po smrti človeka. Vývojom mikroskopu a možností spracovania tkanív bolo možné skúmať
choroby na mikroskopickej úrovni,
a to aj živým pacientom. V súčasnosti, vďaka rozvoju molekulárno-genetických metód, vieme zistiť aj
genetické zmeny patologických buniek. Pitvy majú stále veľký význam
v diagnostike, hlavne vtedy, keď
sa diagnóza nedala stanoviť počas
života pacienta. V súčasnosti ale
väčšina patológov robí klinickú
patológiu, teda bioptické a cytologické vyšetrenia, to znamená,
že vyšetrujeme a diagnostikujeme
vzorky živých pacientov.

 Pitve sa teda menej, lebo dnes
je diagnostika na takej úrovni,
že vieme, čo bolo príčinou smrti
u pacienta. Aj preto pomáhate
najmä pri diagnostike. Patologicko-anatomické oddelenie patrí teda k najstarším v nemocnici.
- Oddelenie vzniklo v roku 1949
a od tej doby funguje nepretržite. Vývojom medicíny i patológie
sa menil typ aj rozsah vyšetrení.
V začiatkoch to boli najskôr pitvy
a bioptické vyšetrenia, neskôr pribudli cytologické vyšetrenia. V súčasnosti sa pitvy na našom oddelení už nevykonávajú a hlavnou
náplňou našej práce je komplexná
bioptická a cytologická diagnostika, vrátane imunohistochemických
vyšetrení a zabezpečenia molekulárno-genetických analýz. Počtom
zamestnancov patríme medzi
menšie oddelenia. Spolu nás je
15, teda 4 lekárky, 7 laborantov, 2
dokumentačné sestry a 2 sanitári.
Ročne vykonáme približne 6 000
bioptických vyšetrení a 2 500 cytologických vyšetrení.
 Zrejme najviac týchto vzoriek
vyšetrujete z chirurgického oddelenia.
- Vyšetrujeme materiál zo všetkých
kliník, oddelení a ambulancií vo
FN Trnava a niektorých ambulancií z Trnavy a okolia. Nie je to
len chirurgická klinika. Veľká časť
vzoriek je z gastroenterologickej
ambulancie – hlavne z gastroskopického a kolonoskopického vyšetrenia, potom z urologickej kliniky
– z nádorov močového mechúra,
prostaty, obličky, semenníkov.
Z chirurgickej kliniky sú to najmä
vzorky po operáciách nádorov
hrubého čreva, prsníka, žalúdka,
ale aj z bežných operácií žlčníka,
apendixu, kožných znamienok.
Spomeniem rovnako vzorky z rádiologickej kliniky, gynekologickej
kliniky a pľúcneho oddelenia. Veľkú časť našich vyšetrení tvoria nádory. V ich diagnostike je bioptické
vyšetrenie nevyhnutné k tomu,
aby chirurg mohol nádor operovať
a onkológ liečiť. Iba histologické
vyšetrenie dokáže spoľahlivo odlíšiť zhubný nádor od nezhubného
a dokáže určiť všetky parametre
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pre prognózu a stanovenie správnej onkologickej liečby.
 Málo sa vie o tom, že patológ
je hlavným partnerom chirurga
počas operácie. Volá sa to peroperačná biopsia.
- Má veľký význam a slúži na
rýchlu diagnostiku počas operácie, hlavne nádorov. V priebehu
20 – 30 minút patológ oznamuje
výsledok priamo operatérovi, ktorý
potom prispôsobuje ďalší operačný postup. Veľký význam má aj
cytologické vyšetrenie, ktoré je nezastupiteľné v prevencii zhubných
nádorov, hlavne karcinómu krčka
maternice. Dokáže zistiť predrakovinové štádiá – tzv. dysplastické
zmeny a ich včasnou liečbou zabrániť vzniku zhubného nádoru.
 Ako sa takáto vzorka vyšetruje? Väčšina z nás si myslí, že
hlavným prístrojom patológa
je nôž v pitevni, ale je to najmä
mikroskop.
- Tkanivo musí prejsť spracovaním
v rôznych prístrojoch a rukami
šikovných laborantiek. Základným
prístrojom v laboratóriu je tkanivový procesor, tzv. autotechnikon.
Slúži na odvodenie tkaniva a prípravu na ďalšie spracovanie. Ďalším zariadením je zalievací prístroj,
ktorým zalejeme tkanivo do parafínového bločku. Tieto bločky s tkanivom archivujeme a je možné ich
využiť napríklad aj po 20 rokoch na
ďalšie potrebné vyšetrenia. Nasleduje mikrotóm, ktorým laborantky
krájajú z parafínového bločku veľmi tenké rezy. Sklá s rezmi sa potom farbia vo farbiacom automate,
aby bolo tkanivo viditeľné v mikroskope. Autostainer slúži na imunohistochemické vyšetrenia, ktoré
majú zásadný význam pri diagnostike nádorov. Kryostat je prístroj,
ktorý využívame pri peroperačnej
biopsii, slúži na zmrazenie tkaniva
a zhotovenie rezov. V cytologickom
laboratóriu používame centrifúgu
na sedimentáciu výpotkov. A samozrejmou súčasťou sú kvalitné
svetelné mikroskopy. Diagnostika
v patológii je zaujímavá tým, že aj
napriek využívaniu veľkého množstva prístrojov je nezastupiteľná
ľudská práca a rozum. A tie sú

hlavné v stanovení diagnózy. Žiadny stroj ich doteraz nenahradil.
 Spomínali sme tú démonickú
pitevňu. Je síce u vás, ale sa nepoužíva. A je to na škodu, opäť
pre živých.
- Pitevňa je, samozrejme, súčasťou oddelenia, je zrekonštruovaná
s tromi pitevnými stolmi. Aktuálne
sa nevyužíva, pretože pri reforme zdravotníctva sa vykonávanie
pitiev presunulo do kompetencie
Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou. V roku 2006 bola
pobočka ÚDZS v Trnave zrušená
a odvtedy sa pitvy zomrelých vo
FN Trnava vykonávajú v Bratislave
– na pobočke Sasinkova a násilné úmrtia na pobočke Antolská.
Uvedený krok mal za následok
zníženie počtu pitiev, v súčasnosti
je to 5 – 7 percent zomrelých. Aby
mali pitvy význam v odhaľovaní
skrytých príčin úmrtí, mala by byť
pitvanosť okolo 20 percent. Klinici
týmto opatrením prišli o spätnú
väzbu, ktorá im potom chýba v odbornom raste.
 To zrejme znamená, že neraz
by sa malo pitvať, ale nepitve
sa.
- Obhliadky zomrelých vo FN Trnava vykonávajú lekári patológie
a títo rozhodujú o vykonaní alebo
nevykonaní pitvy. Pitva sa nariaďuje okrem zákonom stanovených
prípadov ako napríklad násilné
úmrtia, trestné činy, nehody,
niektoré závažné infekčné ochorenia, úmrtie v súvislosti s lekárskym
zákrokom vtedy, keď nie je jasná
príčina smrti, alebo ochorenie nie
je diagnosticky doriešené, hlavne
pri zhubných nádoroch a u mladších ľudí. Naše zákony sú formulované tak, že o vykonaní pitvy
rozhoduje iba obhliadajúci lekár
a súhlas príbuzných nie je potrebný. Upustiť od pitvy je možné iba
vtedy, ak zosnulý ešte počas života
písomne odmietne pitvu a súčasne
pitva nie je povinná podľa zákona.
Tieto zákony platili v minulosti
a platia aj teraz.
 Pri iných medicínskych odboroch lekári hovoria o kráse svojej práce. Dá sa to však v takom
odbore ako je patológia, kde

lekár nevidí priamo svoj medicínsky úspech?
- Krása patológie je slovné spojenie, ktoré mnohým asi nejde dohromady. Možno je to tým, že veľa
bežných ľudí, ale aj zdravotníkov,
má o patológii a patológoch skreslené predstavy. Ja som tiež objavila
krásy patológie až neskôr. V prvom
rade je to pocit, že patológ môže
pomáhať živým ľuďom tým, že sa
snaží stanoviť správnu a presnú
diagnózu v čo najkratšom čase.
Viem si prestaviť, v akom strese
je človek, ktorému zobrali vzorku
a čaká na výsledok, ktorý môže
výrazne ovplyvniť jeho ďalší život.
Čas hrá veľkú úlohu aj v ďalšom
manažmente pacienta, veľa zhubných nádorov je liečiteľných, ak sa
zachytia a riešia včas. Aj keď nie
sme v priamom kontakte s pacientom, úzko komunikujeme s jeho
ošetrujúcimi lekármi, hlavne onkológmi, a vzájomnou spoluprácou
sa snažíme čo najviac chorému
pomôcť. Patológ teda nie je ten,
kto je zatvorený v pracovni s mikroskopom bez kontaktu s okolím.
Naopak, musí byť tímový hráč,
ktorý komunikuje s personálom
oddelenia, aby bol materiál dobre
spracovaný, s kolegami – patológmi, keď potrebuje riešiť komplikovanú diagnózu a klinikmi, keď
potrebuje doplňujúce informácie
o pacientovi. Takže teraz už odvrátené stránky patológie ani nevidím.
 Ste z Nižnej, vytvorili ste si
postupný vzťah aj k Trnave?
- Detstvo som prežila na dedine,
štúdiá v Bratislave, ale od roku
1993 bývam v Trnave, takže asi
som už Trnavčanka. Bývame v byte
na Prednádraží. Mám možnosť
porovnávať bývanie v dome na
vidieku a v byte v meste a pri rozhodovaní o bývaní stále prevažujú
výhody mesta. Trnava sa veľmi
zmenila od tej doby, čo som sem
prišla. Samozrejme, k lepšiemu.
Mesto skrásnelo, sú tu veľké možnosti kultúrneho, športového i spoločenského využitia a možnosti
vzdelávania. Ja osobne oceňujem
budovanie cyklochodníkov a cyklotrasy v okolí, čo je môj spôsob
relaxácie. 
december 2020/január 2021
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Martin Jurčo, foto: autor a pohľadnice zo zbierky ŠM

Štefan Magula žije na tepe dňa a zároveň aj
v minulosti na historických pohľadniciach
Narodil sa v Bratislave, ale od útleho detstva je Trnavčanom. Počas
štúdia architektúry pracoval v oblasti architektonickej, urbanistickej
a dizajnérskej tvorby formou semestrálnych ateliérových projektov.
Neskôr pracoval v rôznych firmách ako architekt, zúčastnil sa aj
viacerých architektonických súťaží a má za sebou aj celý rad realizácií najmä rodinných domov. Hovoríme o Štefanovi Magulovi (nar.
1. mája 1974 v Bratislave), ktorý je podobným nadšencom známy
ako zberateľ pohľadníc a historických vyobrazení Trnavy a Bratislavy.
V súčasnosti pracuje Trnavčan Štefan Magula ako samostatný architekt, predtým pracoval napríklad v Krajskom pamiatkovom úrade
v Trnave a v ďalších inštitúciách. Začas si vyskúšal aj prácu učiteľa
na svojej strednej škole – SPŠ-stavebnej v Trnave. My sme sa so
Štefanom Magulom rozprávali najmä o jeho zberateľskej vášni.

 Ste rodák z Bratislavy, ale
veľmi rýchlo ste sa stali Trnavčanom.
- Takmer celé detstvo som prežil
v Trnave na sídlisku Prednádražie
II. Keďže generačne máme v rodine stavbárske DNA, po základnej
škole som vyštudoval stavebnú
priemyslovku neďaleko bydliska
a potom fakultu architektúry na
vtedajšej SVŠT v Bratislave. S tým
aj súvisí môj záujem o architektúru a urbanizmus a skúmanie jej
histórie prostredníctvom dobových
pohľadníc.
 Za akých okolností ste začali
zbierať pohľadnice? Čím je tento
koníček pre vás zaujímavý?
- Zbieranie pohľadníc úzko súvisí s mojou profesiou a záujmom
o vývoj architektúry a urbanizmu
miest všeobecne. Spomínam si,
že úplne prvýkrát som do kontaktu s pohľadnicami prišiel ešte
ako žiak ZŠ, keď sa k nám domov
dostala záhadná škatuľa, ktorej
obsah tvorili pohľadnice prevažne
s dovolenkových destinácií z východnej, západnej Európy a zámoria z obdobia 60. až 80. rokov.
Veľmi ma fascinovalo skúmať
detaily obrázkov, dokonca som
si niektoré aj prekresľoval. Veľmi
ma zaujímali nočné zábery miest,
pretože ma fascinovalo množstvo svetelných reklám, ktoré boli
v tom čase u nás v Trnave veľkou
neznámou. Výnimkou boli azda
8
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nápis hotela Karpaty, „motivačný“
nápis na výškovej budove Slovenských sladovní a hanblivo blikajúca
reklama hotela Park. Tu musím
podotknúť, že rovnako ma fascinovala aj návšteva Námestia SNP
v Bratislave v jeden zimný podvečer pred Vianocami roku 1985
s nevídaným množstvom neónových reklám na vtedajšie produkty
socialistickej proveniencie, ale aj
blikajúci neónový nápis Cinzano na Bellušových družstevných
domoch. V tejto záhadnej škatuli
bolo aj zopár dobových pohľadníc
z obdobia prvej ČSR. Tie sa neskôr
stali žánrovo stredobodom môjho
záujmu a základom mojej zbierky.
 Bolo to asi logické, že vás
zaujali najmä najstaršie pohľadnice. Tak asi začína každý
zberateľ.
- Počas štúdií na vysokej škole
v Bratislave som rád navštevoval
antikvariáty a vyhľadával pohľadnice a fotografie miest s námetmi
funkcionalistickej architektúry, ktorá ma veľmi zaujímala. Bratislava je
ňou doslova preplnená. Tento záujem postupne prešiel na Trnavu,
kde som objavoval už so zrkadlovkou Praktica obytné a priemyselné
súbory na okraji mesta: Coburg
a Konrádove bytové domy v jeho
blízkosti, tvoriace v minulosti jeho
obytnú kolóniu, Jurkovičovu elektráreň, žiaľ, dnes už jestvujúcu
iba dvojicu kubistických obytných

domov pôvodnej štvorbytovkovej
obytnej kolónie ŽOS-ky, Svitavského silo s administratívnou budovou
na Bratislavskej ceste, cukrovar,
parný mlyn a hotel Kriváň, ktoré
som mal možnosť už v rámci architektonickej praxe doslova preliezť krížom-krážom z dôvodu ich
zamerania pre investora. Podobne
zaujímavá bola aj budova Žalmanovej dopravnej priemyslovky,
pôvodne verejnej školy pre ženské
povolania na Spiegelsaali.
 Do Trnavy ste prišli s medzizastávkou v Seredi, kde ste
krátko bývali. Ako šesťročný ste
sa teda stali Trnavčanom. Zaiste
ste ju kedysi vnímali inak ako
neskôr, keď ste mali už aj vzdelanie v odbore architektúry.
- Trnavu vnímam ako heterogénne
mesto s mimoriadne významným
historickým jadrom obkoleseným
zachovanými hradbami a lokálnymi štvrťami s vlastnými centrami
lemujúcimi toto historické jadro.
Takto sa Trnava vyvíjala od prelomu 19. a 20.storočia, keď začala
prerastať hradby a formovať sa do
dnešnej podoby. Dnešný urbanizmus mesta až na malé výnimky
vychádza zo smerného a regulač-

udalosti
ného územného plánu vypracovaného v roku 1921 architektom Benešom. Z tohto dôvodu je najviac
fotogenické historické jadro, preto
z neho existuje aj najviac dobových
fotografií a pohľadníc. Bezpochyby
by si svoju fotogenickosť zachovalo, keby nebolo systematicky
v nedávnej minulosti degradované
a ničené.
Nemožno však prehliadnuť urbanistické a architektonické kvality
novovznikajúcich periférií mesta
s rôznymi funkciami. Spiegelsaal
ako obytnú mestskú štvrť, dnešný
Tulipán ako obytno-priemyselnú
štvrť. Východnú časť mesta až po
Kopánku lemuje prevažne monofunkčná priemyselná štvrť. Tu je
dobových záberov poskromne, ale
predsa. Pre mňa sú veľmi zaujímavé snímky verejnej odbornej školy
pre ženské povolania od architekta
Žalmana zo Zavara postavenej
začiatkom 30. rokov 20. storočia
vtedy na okraji obytnej štvrte Spiegelsaal s mestskými vilami v okolí,
dnes pohltenej obytnou zástavbou
z druhej polovice 20. storočia integrovanou do širšieho mestského
centra.
 Čo je pre vás ako pre zberateľa na Trnave zaujímavé? Už
ste čiastočne hovorili o type
architektúry a o zaujímavých
pohľadniciach najmä z prvej
republiky.
- Pohľadnice sú pre mňa zaujímavé
predovšetkým pre ich malebnosť,
mierku a neposlednom rade pre
ľudí. Aj keď Trnava nemá pridanú
hodnotu iných miest ako napr.
Bratislava alebo Skalica, ktorých
panorámu je možné obdivovať
a snímať z prirodzených vyvýšenín
ako sú kopce a pohoria, jej zábery
z veží kostolov a mestskej veže
sú fascinujúce a neuberajú jej na
malebnosti a kráse. Dnes, žiaľ, túto
krásu môžeme obdivovať iba na
dobových pohľadniciach, pretože
veniec sídlisk s vysokopodlažnými
bytovými domami jej krásu a malebnosť značne narušili. Okrem
toho ma zaujíma, či je pohľadnica
vydaná s dlhou adresou, prejdená
poštovým stykom, so známkou,
estetikou písma a obsahom textu

odosielateľa, tiež oceňujem aj obsah snímku, kompozíciu objektov,
uhol záberu, svetelné podmienky
a predovšetkým u fotopohľadníc aj
ich ostrosť. Toto je kritérium, ktoré
možno pre bežných zberateľov nie
je primárne.
 Odlíšiť pohľadnice z jednotlivých období je asi celkom jednoduché. Nehovoriac len o postupnom zlepšovaní technickej
kvality. Niekedy to neznamenalo
automaticky aj celkový posun
v kvalite.
- Pohľadnica vždy reagovala na
dobový estetický ideál a vkus. Prešli obdobím litografie, secesných
motívov, okienkových, teda viaczáberových cez fotopohľadnice prvej
polovice 20. storočia až po nekvalitné braky štátnych monopolných
vydavateľov pohľadníc v druhej
polovici 20. storočia. Treba podotknúť, že vydavatelia pohľadníc
boli zväčša súkromné osoby, ktoré
sa vynaliezavosťou, unikátnosťou
a kvalitou svojich výrobkov prezentovali širokému obecenstvu a robili
si nimi reklamu.
 Ktorá bola tou prvou pohľadnicou Trnavy vo vašej zbierke?
- Bola to fotopohľadnica na západnú čiastku mesta z veže hrubého
kostola, asi z 20. rokov, neprejdená
poštou. Ide o veľmi kvalitnú, ostrú
snímku s nádherne čitateľnými
detailmi. Potom nasledovali napríklad panoramatická trojdielna
pohľadnica zachytávajúca záber na
centrum a východnú čiastku mesta
snímanú z veže františkánskeho
kostola z čias c.k. monarchie s dlhou adresou, prejdená poštou so
známkou. Veľmi raritná je secesná
pohľadnica zachytávajúca zadnú
časť cukrovaru z čias výstavby prevádzkových objektov s rozvetvenou
koľajovou sústavou vnútroareálovej železničnej dopravy. K tomu
patrí množstvo záberov na mesto
z výšky, námestia, ulice, mestské
dominanty, vtedajšie dominanty na
perifériách: Hotel Imperiál, už spomenutá Verejná odborná škola pre
ženské povolania na Spiegelsaali
a pod. Mám okrem toho aj zaujímavú fotopohľadnicu zachytávajúcu procesiu pred Kostolom sv.

Jána Krstiteľa snímanú z nadhľadu,
z okna na poschodí lekárskej fakulty z prelomu 19. a 20.storočia.
 Život zberateľa sa postupne
mení. Exponáty pri ich nájdení
majú isto rôznu cenu. Od halierových položiek až po stoeurovky.
- Na začiatku to bola záhadná
škatuľa s pohľadnicami zadarmo,
potom antikvariáty od 1 do 20 Sk
za kus zhruba v roku 1995. Dnes
sú to najmä domáce a zahraničné
aukcie, internetové obchody. A záťaž na rodinný rozpočet niekedy
v stovkách eur za kus (smiech).
 Časť vašich pohľadníc využila
Simona Jurčová v jednej zo svojich kníh o prechádzkach po Trnave. Ako sa dajú využiť takéto
vzácne zbierky súčasníkov? Je
pre zberateľa dôležité mať pohľadnice dakde v zásuvke, alebo
má preňho aj dôležitý význam,
keď poskytne časť zbierky pre
potešenie iných?
- V roku 2006 som uzavrel zmluvu
o poskytnutí služieb so Štátnym
okresných archívom v Trnave, kde
sme sa dohodli na poskytnutí kópií môjho zbierkového fondu na
študijné účely. Pravda v tom čase
nešlo o takú rozsiahlu zbierku ako
mám dnes. Pred pár rokmi som
poskytol Simone Jurčovej niekoľko
skenov pohľadníc z mojej zbierky
pre jej autorskú publikáciu Prechádzky Trnavou a do tematického
cyklu vo vašom mesačníku Novinky z radnice o uliciach a námestiach Trnavy. Každá zbierka
je pýchou zberateľa a má k nej
citové puto. Mnoho zberateľov sa
združuje v miestnych záujmových
združeniach a zúčastňuje sa búrz
a záujmových stretnutí kde sa predávajú, kupujú a vymieňajú pohľadnice. Ale tu sa ich zberateľská
činnosť končí. Myslím si, že pre
potešenie seba a rozšírenie vlastného obzoru poznania je rovnako
dôležité odovzdať toto poznanie
odbornej aj laickej verejnosti napr.
spôsobom zverejňovania v odborných publikáciách, prípadne
poskytnutia pamäťovým a zbierkovým inštitúciám. Tento názor budú
možno mnohí zberatelia považovať
december 2020/január 2021
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za kacírstvo, ale to je môj pohľad na
vec šírenia osvety a poznania svojho mesta, či blízkeho regiónu v záujme pestovania lokálpatriotizmu.
 Akú zberateľskú métu má
zberateľ vášho typu? Povedzme,
mať všetky pohľadnice Trnavy
do roku 1918?

- Som veľkým priaznivcom nočných a leteckých záberov, hlavne
Bratislavy. Jej zábery k 10. výročiu ČSR vo veľkom množstve
mám, rovnako ako letecké zábery
z rokov 1919 – 1920 snímané na
objednávku mesta leteckou spoločnosťou z Viedne. Hádam sa

podarí prísť k nočným záberom
mesta napríklad z osláv 300.výročia založenia Trnavskej univerzity
a 700. výročia povýšenia Trnavy
na slobodné kráľovské mesto z roku 1938, alebo vojenského leteckého snímkovania (mapovania)
z rokov 1930 – 33. 

Martin Jurčo

Práca vo fotoateliéri a tmavej komore pred
storočím. Bolo to remeslo, alebo aj umenie?

Simona Jurčová: Trnavské fotoateliéry. Medzi remeslom a umením. Západoslovenské múzeum v Trnave. Kon-press Trnava, 2020.
V posledných desaťročiach sú znova veľmi obľúbené fotografie či pohľadnice slovenských miest. Trnava k nim svojou fotogenickosťou patrí, a vyšlo aj niekoľko publikácií na túto tému. No celkom nová je
téma starých trnavských fotoateliérov, ktorá sa zaujala Simonu Jurčovú, kurátorku Západoslovenského
múzea v Trnave. Systematicky skúmala fotografické aktivity v našom meste nielen cez prizmu muzeálneho depozitára. Jej najnovšia kniha Trnavské fotoateliéry / Medzi remeslom a umením mapuje mená
fotografov a názvy fotoateliérov v období rokov 1860 – 1950.
Kniha prináša podrobnosti nielen
o fotoateliéroch, fotografoch, ich
hotovej produkcii, ale aj o zákulisí
fotografovania. Niekoľkoročný výskum sa autorke podarilo zavŕšiť
nielen vďaka zdrojom z muzeálneho depozitára, ale aj vďaka súkromným archívom. Časť z textov
na túto tému autorka publikovala v
Novinkách z radnice. A najnovšia
kniha teraz vychádza aj vďaka
Fondu na podporu umenia.
Priaznivci fotografie si zaiste pamätajú knihu Ľudovíta Hlaváča z
osemdesiatych rokov, ktorá mapuje
dejiny slovenskej fotografie. Pripomína ju aj autorka, pretože Ľudovít
Hlaváč mal vzťah aj k nášmu regiónu a spomenul v nej niektorých
fotografov 19. storočia z väčšiny
slovenských miest. V čase, keď
dejiny písal, zašiel aj do Západoslovenského múzea v Trnave, kde
našiel niekoľko rodinných albumov
fotografií z 19. storočia. Vo fonde
múzea sa zachovala predovšetkým
hotová produkcia fotoateliérov,
teda už hotové fotky jednotlivcov
alebo rodín. Autorka pripomína,
že v tom čase ešte nebol archív
fotografií dostatočne usporiadaný
a všetko sa začalo elektronicky
spracovávať od roku 2013 v rámci
jej výskumu. Prvotné usporia10
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danie prinieslo základný súpis
trnavských fotografov a niekoľko
adries fotoateliérov. Potom nasledovalo komplikovanejšie hľadanie
v daňových registroch v Štátnom
archíve, podľa ktorého sa podarilo
zistiť dĺžku pobytu fotografov na
jednom mieste a podľa platenia
daní aj ich adresy. Nasledoval
výskum v korešpondencii s magistrátom, aj prieskum dobových
reklám. „Závidím mestám, ktoré
objavili fotoateliéry ešte uchované
a majú ich zachytené autenticky
tak, ako ich fotografi nechali. U nás
v Trnave sa nič také nezachovalo,
ale zachovala sa produkcia v rodinách a rodinných fotoalbumoch.
Veľmi dobre sa fotky dajú priradiť
k fotografovi, keďže fotografi boli
prví ľudia, ktorí využívali reklamu
formou potlače na prednej i zadnej
strane fotografií.“
Ako fungoval takýto ateliér? „Fotoaparát bol veľký a celá záležitosť
okolo fotografovania bola nákladná. Vybudovanie ateliéru čosi
stálo, fotografi používali nábytkové
kusy, vázy a rôzne druhy stoličiek
a stolov. Ako pozadie používali veľké maľované kulisy ako v divadle,
čo malo evokovať fotografovanie
niekde v exteriéri. Zámožnejšia
rodina si objednávala fotografa

priamo domov, keď chceli zobraziť
celú rodinu v autentickom prostredí, kde žili,“ hovorí S. Jurčová.
Dejiny ateliérov v našom meste sa
začínajú písať okolo roku 1860.
Fotografická technika už bola relatívne rozšírená. Najskôr prichádzali
do menších miest pocestní fotografi, ktorí tam istý čas pobudli,
a potom pokračovali zase ďalej.
Pre zámožnejšie rodiny bolo vtedy
príjemnou novinkou, a trocha aj
výsadou, dať si urobiť rodinný alebo sólový portrét. „Najstarší dohľadaný trnavský fotoateliér bol ateliér
Štefana Dohányiho, ktorý prišiel do
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Trnavy zo Sobotišťa. Existoval už v
roku 1860. Je pravdepodobné, že
vznikol ešte rok predtým,“ hovorí
Simona Jurčová a pripomína, že
najstaršou slovenskou fotografkou
v našom meste bola Leopoldina
von Dohnányi, ktorá ako prvá žena
vlastnila fotoateliér na dnešnej
Hlavnej ulici. Zariadenie prevzala
po manželovi a pôsobila v rokoch
1867 – 1870. Jej fotografia evanjelickej modlitebne v Invalidovni v
roku 1869, dnešnom vojenskom
archíve, je zatiaľ najstaršou zachovanou fotografiou z trnavského interiéru. Od Leopoldiny von
Dohnányi máme zachovaných 40
fotografií a vieme, že prevzala po
manželovi časť vybavenia ateliéru.
Tieto prvky sa na fotkách opakujú.
Aj takto vieme posúdiť, kto po nej
prevzal fotoateliér. Každý fotograf
mal svoje typické doplnky.“
Vo fonde našli aj nevšednú fotografiu z roku 1902, kde je zachytený fotograf, ktorý sa chystá
vyfotografovať rodinu Ujházyovcov
v Smoleniciach, kde vtedy bývali.
A existuje už aj hotová fotografia
spomínanej rodiny od fotografa
menom Július Schmidt. „Bolo niekoľko miest, kde boli ateliéry. Fotografi sa striedali, jeden skončil, iný
začal. Väčšinou sa budovali v záhradných domoch, kde jedna stena
bola presklená malými sklenými
tabuľkami. Fotograf potreboval na
zábery dobré svetlo. Tieto ateliéry
fungovali niekoľko desaťročí, len sa
v nich striedali fotografi. Od prvého fotoateliéru až po znárodnenie
máme doteraz dohľadaných 33
fotografov. Aj keď je možné, že sa
nám niekoľkých nepodarilo vystopovať,“ hovorí S. Jurčová.
Kniha je rozdelená do období podľa vývoja fotoateliérov. Prvá časť
mapuje ateliéry do konca 19. storočia (Štefan Dohnányi, Leopoldína
von Dohnányi, František Jeanot,
Viliam Vietz, Viliam Rautek a Henrich Doležel). Do tohto obdobia
patria aj dve najstaršie zachované
fotografie Trnavy. Potom sa autorka
pristavuje pri výstave dokumentárnych fotografií cudzích krajín, ktorá
bola v Trnave v roku 1885. Boli to

fotografie na skle a vystavovali ich
v budove divadla. Pripomína aj
fotografov, ktorí mali Trnavu ako
jednu zo svojich zastávok alebo si
zriadili svoju živnosť len dočasne.
Mnohí z nich sú aj autori predlôh
exteriérových fotografií, teda fotografií na pohľadnice, ktoré vydávali
niektorí iní nakladatelia. Spomínajú
sa ateliéry: Rudolf Jahn (1885 –
1886), Ateliér Fanchette (1887), Edmund Violand (1886 – 1889), Karol
Takáts (1888 – 1895), Július Balázsovych (1893 – 1894), Ján Vykopal
(1894 – 1902), Benjamín Boronkay
(1895 – 1897) a fotoateliér Helios
(1899 – 1900). Práve posledný
spomínaný bol aj vydavateľom
fotografie Trnavy ako pohľadnice.
V ďalšej časti knihy sa autorka venuje trnavským pohľadniciam, no
najmä ich vydavateľom a možným
autorom fotografických predlôh (tí
sa na pohľadniciach spomínajú len
sporadicky). V období rokov 1900
– 1918 bol najvýraznejším fotografom (pôvodne maliar) Vincent Kabáth (1900 – cca 1936) so synom
Viktorom, ktorých produkcia bola v
Trnave výrazná a najmä v neskoršom období zaznamenávali aj rôzne dôležité udalosti (napr. návštevu
E. Beneša v Trnave). Z ďalších
spomeňme Hermanna Schiebertha
(1901 – 1907), Karola Krammera
(1907 – 1908), Alexandra Nagya
(1909 – cca 1942). Práve Nagy sa
podpísal aj pod tablá trnavských
spolkov a hasičov. V ďalšej časti
knihy autorka podrobnejšie popisuje miesta trnavských ateliérov do
r. 1918 (dnešné ulice Hviezdoslavova, Hlavná, Štefánikova a ďalšie).
„Najsilnejšie obdobie trnavských
ateliérov možno datovať od roku
1870 až po koniec monarchie.
Potom sa trocha zmenila organizácia a štruktúra práce fotografov,
pretože vznikli živnostenské spoločenstvá a fotografi sa zaradil do
štruktúry remeselníkov. Fotografi
viedli svojich učňov, potom tovarišov a keď dostali výučný list, mohli
požiadať o samostatnú živnosť,“
hovorí S. Jurčová o kapitole Remeslo fotograf. Do tejto skupiny
patrí Viliam Haas (1920 – cca

1925) a jeho manželka Ernestína
Haasová (1922 – 1941). Jej ateliér
zlikvidovali za slovenského štátu
ako židovský podnik a bola deportovaná do Osvienčimu. Z ďalších
z neskoršieho obdobia spomeňme
Ľudevíta Andóka (1924 – cca 1937),
Fridricha Macha (1934 – 1941),
Viliama Petroviča (1941 – 1946),
Rudolfa Režuchu (1932 – 1946),
Katarínu Vysudilovú-Režuchovú
(1947 – 1951), Vojtecha Strnáta
(1932 – 1946), Paulínu Strnátovú
(1947 – 1948), Artúra Bindera (1936
– 1941), Mikuláša Rašku (1941
- ?), Karola Nagya (1941 – 1949,
Ernesta Turanského (1945 – 1950)
a napokon Viktora Michaleca (1946
– 1954). Viktor Michalec sa stal
vedúcim prevádzky fotoateliéru
Komunálnych služieb mesta Trnavy (do roku 1964) a potom bol
fotografom vo Výskumnom ústave
kukurice (do roku 1986). V roku
1990 predstavilo múzeum aj prehľad jeho fotografií na autorskej
výstave.
V ďalších kapitolách sa autorka
zamyslela nad charakterom fotografií z uvedeného obdobia z
hľadiska umelecko-remeselného,
venovala sa aj fenoménu amatérskej fotografie, ktorá má aj dokumentačnú hodnotu. Najčastejšie
išlo o predstaviteľov zámožnejších
rodín, ktorí si fotoaparát a príslušnú techniku mali možnosť
zaobstarať (napr. Ján Pattermann
bol sládkom v Treumannovej aj
v Diamanovej sladovni). Ďalšia
kapitola pripomína organizáciu
amatérskych fotografov v Trnave v
uvedenom období a význam fotografie ako zberateľského materiálu
v súčasnosti.
Kniha Trnavské fotoateliéry je obdivuhodná nielen prezentovaným
fotografickým materiálom (vyše
300 obrázkov), ale najmä množstvom zozbieraných informácií,
ktorých dohľadanie si vyžiadalo
mravčiu prácu na niekoľko rokov.
Kniha je veľmi zaujímavým (a
doteraz nezmapovaným) čítaním
o jednej menej známej kapitole z
dejín nášho mesta 19. a 20. storočia. 
december 2020/január 2021
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Trnava zo „žabej“ perspektívy – priemyselné
dedičstvo na toku Trnávky od kalvárie po knižnicu
Hovoriť o Trnávke ako o vodnom toku alebo riečke vyznieva vždy bizarne. S istou noblesou ju môžeme
skôr označiť za „mestský potok“, ktorý má na niektorých miestach viac bahna ako vody, a jeho výdatnosť bez problémov prekoná aj voda vytekajúca z vodomernej šachty pri poruche. Bizarnosť tejto
paródie na rieku sa však vyrovnáva unikátnymi miestami, ktoré v našom meste vznikali práve vďaka
tejto malej riečke a cez ne sa zrkadlila jej dôležitosť pri formovaní samotnej Trnavy. Voda totiž vždy
zohrávala dôležitú úlohu pri formovaní a fungovaní sídla, či už ako zdroj vody na pitie, alebo ako zdroj
energie pre mlyny a technické zariadenia.
Cez leto sme v rámci Potuliek Malým Rímom robili prehliadku, ktorá
v našom lokálnom mikrosvete na
moment spravila z okolia Trnávky
trnavské „Benátky“. S nadsádzkou
a v duchu „načo chodiť k moru,
keď vodu máme aj doma“ sme si
obuli gumáky a šli sa poprechádzať korytom Trnávky. Umožnilo
nám to nazrieť na mnohé miesta
naozaj z úplne inej – neznámej perspektívy. Trnávku sme si
prešli od kalvárie až takmer po
knižnicu v dĺžke trasy 1,3 km. Na
nasledujúcich stránkach sa vám
tento nevšedný zážitok pokúsime sprostredkovať a pripomenúť
v trnavskej hmlistej a šedivej zime
slnečné leto a vodu.
Prameň v Malých Karpatoch
Keby sme chceli nájsť začiatok
Trnávky, museli by sme ísť do obce
Rozbehy. Trnávka pramení pod
Vápenkovou skalou v nadmorskej
výške 430 m. n. m v Malých Karpatoch, konkrétne v podcelku Brezovské Karpaty. Vápenková skala
sa nachádza tesne pod veternými
elektrárňami, v blízkosti hradu
Korlátko. Postupne preberá drobné
prítoky z Lieskovských Kopaníc
a toky pod Lipovským vrchom.
Odtiaľ pokračuje cez Sokolské chaty pri Bukovej. Pri kameňolome sa
do nej vlieva potok Buková, dokonca sa v týchto miestach nachádza
horáreň pomenovaná Trnávka.
To že vodné toky zohrávajú veľmi
dôležitú úlohu v živote sídiel aj ako
zdroje energie, sa ukazuje aj pri
1 Turistická mapa https://mapy.hiking.sk/
2 tamže
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Trnávke. Medzi kameňolomom na
Bukovej a Smolenicami boli až 3
vodné mlyny – Drahošov, Chmelíkov a Holbičkov. Nad železničnou
stanicou Smolenice sa do Trnávky
vlieva potok Raková1. Trnávka ďalej
tečie poza domy pri smolenickej
vlakovej stanici. V minulosti bola
zdrojom energie pre mlyn Maková,
ktorý stojí ako samostatná usadlosť
neďaleko smolenickej stanice. Vlieva sa do Bolerázskej priehrady, kde
sa zmiešava s Luhovým a Smolenickým potokom. Od priehrady
preteká obcami Boleráz, Šelpice
a Bohdanovce nad Trnavou, až
napokon priteká do Trnavy.2
Trnávka v Trnave
Vodné toky vždy prestavovali nevyhnutný zdroj vody pre život sídiel
a zároveň ovplyvňovali aj ich tvarovanie. V takmer pravouhlej Trnave
malá Trnávka, resp. z nej odklonený „Mlynský jarok“ ovplyvnil
v malej časti tvarovanie urbanizmu
mesta. Hornopotočná a Dolnopotočná ulica sú mierne rozvoľnené
práve podľa nimi pretekajúceho
Mlynského potoka. Tento potok
pravdepodobne aj oddeľoval dve
staré historické osady, ktoré neskôr
urbanizáciou zrástli do jedného
celku.
Mlynský potok bol od Trnávky
odklonený pri Pažitnom mlyne.
V týchto miestach bolo aj viacero
stavidiel, ktoré slúžili na reguláciu
medzi jednotlivými tokmi. Rovnako
ňou v tejto časti prechádzalo viacero mostov – pred Sesslerom je

Trnava zo „žabej“ perspektívy – za Kamenným mostom (Beňáková, 2020)

Pohľad na cukrovar (Beňák, 2020)
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to železničný most postavený v 70.
rokoch 20. storočia, pôvodne patriaci cukrovaru. Ďalej pri Milexe to
bol železničný most pre cukrovarskú úzkokoľajku, dnes prestavaný
na cestný. A samozrejme – vodný
tok ako taký bol nevyhnutný aj
pre fungovanie niektorých odvetví
priemyslu. Pri toku Trnávky sa nachádzal okrem Pažitného mlynu aj
mestský pivovar – neskôr sladovňa
Sessler, alebo spomínaná mliekareň Milex, prípadne aj Káčerov
majer. My sme samotnú prehliadku
začali až pri cukrovare, pri Kalvárii.
Cukrovar a voda
O význame vodného toku Trnávky
pre formovanie priemyselnej výroby svedčí aj poloha azda nášho
najvýznamnejšieho a najreprezentatívnejšieho podniku – trnavského cukrovaru. Jeho prevádzka si
vyžadovala veľké množstvo vody.
Voda sa používala aj ako médium
v jednotlivých krokoch výroby
– hlavne pri prvotnom splavovaní
repy v repných splavoch a jej čistení. Veľa vody sa spotrebovávalo pri
samotnej výrobe. Voda sa využívala
pri difúzii – vo vode sa repné rezky lúhovali, následne aj pri čistení
– čerení cukornej šťavy, pri saturácii
a aj pri samotnej rafinácii cukru.
Znečistená voda zároveň tvorila
odpad – či už voda z čistenia, alebo ako saturačný kal zo saturácie3.
Voda zohrávala dôležitú úlohu aj
v energetike továrne – slúžia ako
médium na pohon parných strojov.
Cukrovar bratov Vaymárovcov
Na vode v podstate stojí a padá
aj samotná existencia cukrovaru.
Svedkami tohto faktu sme boli
aj u nás v Trnave. Totiž, trnavský
cukrovar nebol jediný, ktorý sa
v minulosti nachádzal v našom
meste. Prvý bol cukrovar bratov
Vaymárovcov, založený v roku
1840. V dobe svojej existencie bol

Priechod popod sklad Parného mlynu (Beňák, 2020)

technicky najvyspelejším podnikom. Od roku 1851 ako prvý podnik na území Trnavy používal parný stroj s výkonom 6 konských síl,
ktorý poháňal strúhadlá repy, a na
chod prvých vákuových aparátov
na zahusťovanie sirupov – v tej
dobe najmodernejšej cukrovarníckej technológie.4
Nachádzal sa východne od historického jadra – v priestoroch
majerov blízko spojnice dnešnej
Tehelnej a Hlbokej ulice na sídlisku Družba, čo bolo miesto známe
skôr ako tehliarska lokalita. A toto
umiestnenie sa mu s najväčšou
pravdepodobnosťou stalo aj osudným. V tejto lokalite chýbal výdatnejší zdroj vody, ktorý bol v dobe
rýchlo sa rozvíjajúceho cukrovarníckeho priemyslu nevyhnutnosťou. Vaymárovci teda nemohli
investovať do jeho modernizácie
a zvyšovať produkciu výroby. Preto
v roku 1863 prestal fungovať5. Práve kvôli vode, resp. jej nedostatku.
Vznik trnavského cukrovaru
na strategickejšom mieste – pri
Trnávke
Vaymárovci však podnikanie v cukrovarníckom priemysle neukončili.

Mikuláš Vaymár bol jedným z trnavskej skupiny podnikateľov, ktorí
v roku 1868 stáli pri zrode nového
trnavského cukrovaru pri Kalvárii.6
Ten už mal dômyselne zvolenú
polohu z hľadiska vody. V jeho
dosahu pretekala Trnávka aj jej odklonené rameno – Mlynský jarok,
z ktorých vodu čerpal. V blízkosti
sa nachádzal aj Rybník. Z hľadiska
potrebnej vody výborné miesto.
„Kráľovský privilegovaný cukrovar,
účastiná spoločnosť“, ako sa na
začiatku volal, spustil svoju výrobu v roku 1869. Od roku 1876 sa
jeho vlastníkmi stali Stummerovci,
s ktorých menom sa cukrovar spája oveľa viac a častejšie.7
Stoka
Trnávka síce nebola zdrojom
vody pre všetky procesy výroby
– neskôr sa využívali aj studne na pozemku, no cukrovar
ju počas celej svojej existencie
ovplyvňoval asi najviac. Využíval
ju totiž ako „odpadovú stoku“.
Počas cukrovarských kampaní
bola voda biela a kalná. Už počas
prvej kampane nastali problémy
a zistili sa vážne nedostatky vo
vzťahu k prírodnému prostrediu,

3 VADKERTYOVÁ, K.: Dejiny cukrovarníckeho priemyslu a pestovania cukrovej repy na Slovensku (1800-1918), SAV, Bratislava,
1972, 71 – 001 - 72
4 FRANKO, M.: 165 rokov „Trnafského“ cukru; Rapos Trnava, 2014; ISBN: 978-80-89658-10-7
5 Tamže
6 Tamže
7 Tamže
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ktoré vzišli aj z neuvedomelých
rozhodnutí mestských úradníkov.
Tí totiž cukrovar zaviazali vracať
použitá vodu naspäť do potoka.
Úradníkom očividne chýbali základné poznatky o využívaní vody
v priemysle. A hlavne o znečistení8.
Horúca voda a para znečisťovala
potok a znižovala počet rýb. Navyše, počas kampane klesala vodná
hladina, keďže sa veľa vody čerpalo do prevádzky. Nízka hladina
značne obmedzovala fungovanie
mestského vodného mlynu nachádzajúceho sa pri hradbách na
Hornopotočnej ulici, ktorý využíval
práve vodu Mlynského jarku9. Environmentálne problémy a snahy
o ich sanáciu sa niesli v podstate
s celým fungovaním cukrovaru.
V 80. rokoch 19. storočia sa z Trnávky dôsledkom odpadu z cukrovej repy stávalo „močarisko zamorujúce celé okolie neznesiteľným
zápachom“10.
Vedenie cukrovaru sa snažilo na
tieto problémy reagovať rôznymi
opatreniami. V roku 1885 po sťažnostiach vyčistili časť potoka a prehĺbili koryto. Problém sa však nestratil – v roku 1892 bola Trnávka
opäť znečistená, a to dokonca ešte
viac než predtým. Vznikla obava,
že horúca voda poškodzuje bočné
múry a podzemné klenby zakrytých častí Trnávky. August Stummer vtedy žiadal o spojenie nádrží,
ktoré slúžili na odvod odpadovej
vody, s mestskou kanalizáciou. Komisia síce dala kladné stanovisko,
no pravdepodobne sa tak neudialo. Odpadová voda z cukrovaru do
mestskej kanalizácie nebola nikdy
zaústená11.
Začiatkom 20. storočia cukrovar
problém s odpadovou vodou riešil
vybudovaním „hydrotechnického
8 Tamže, str. 21
9 Tamže
10 Tamže
11 Ako uvádza Franko (2014) na základe svojich skúseností; Tamže, str. 42
12 Tamže
13 Tamže
14 Tamže
15 Tamže
16 Tamže
17 Tamže
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vody v cukrovare a na zavlažovanie
rybníka cez kanály. „Švimšula“ asi
vznikla už v roku 1869 po spustení
cukrovaru. Podobné technické zariadenie cukrovaru, ktoré sa v 30.
rokoch 20. storočia využívalo aj
na kúpanie, bol „Kildtajch“15. Tieto miesta sa nachádzali v zadnej
časti areálu cukrovaru v blízkosti
Kalvárie.

Parný mlyn (Beňák, 2020)

zariadenia“ na čistenie vody pri
mestskej plavárni. Malo slúžiť na
zachytávanie drobných kúskov
z repy, ktoré sa mali potom odvážať železničnými vozňami12.
Unikátny environmentálny projekt
sa chystal v roku 1919. V neďalekej lokalite Štrky sa plánovalo
zriadenie usadzovacej lagúny,
kam by sa pomocou 1,9 km dlhého potrubia odvádzala odpadová voda z prania repy. Potrubie
s priemerom 300 mm malo viesť
popri Mlynskom potoku. Voda by
sa po usadení prečerpávala naspäť
do Mlynského potoka a opäť by
sa využívala pri výrobe. Ideálne
riešenie, ktoré sa používalo vo
viacerých cukrovaroch prakticky
dodnes. Bohužiaľ, projekt sa nezrealizoval13. Vodná lagúna teda
mohla byť v lokalite Štrky oveľa
skôr. Problém so znečisťovaním
Trnávky a Mlynského potoka nakoniec cukrovar vyriešil vybudovaním
kalových polí, ktoré zriadil na novokúpených pozemkoch pri mieste
zvanom „Švimšula“14.
Kúpanie v technických objektoch
cukrovaru
„Švimšula“ bolo hovorové pomenovanie odvodené z nemeckého
„Schwimmschule“ (plavecká škola)
pre bazén využívaný ako mestské
kúpalisko. S najväčšou pravdepodobnosťou slúžil aj na reguláciou

„Kamenný“ most pri Kalvárii
Vráťme sa k samotnému toku Trnávky. Putovanie jej korytom počas
potulky sme začali práve pri jednom zo starších mostov – pri „Kamennom“ moste vybudovanom na
začiatku 20. storočia. Toto miesto
zhruba do roku 1900 vyzeralo inak
než dnes16. Cesta totiž prechádzala
medzi plotom cukrovaru a Trnávkou, a most teda prechádzal cez
„spojovacie rameno“, ktoré sa na
týchto miestach vlievalo do Trnávky. Tento zaniknutý most bol
pomerne mladý – cukrovar ho
dal postaviť v roku 1894. Súbežne
s rekonštrukciou cukrovaru, ktorý
zhorel v roku 1899, jeho vedenie
upravovalo aj okolie. V súvislosti
s tým odkúpilo pozemok pri vyústení spojovacieho ramena do
Trnávky a pozemok, na ktorom
sa pôvodne nachádzala cesta vymedzená spojovacím ramenom
a starým železničným mostom.
Cukrovar tak získal ďalšie územie
a vyriešil problém s dopravou okolo železničného mosta.
Mesto si v rámci súhlasného stanoviska od cukrovaru vyžiadalo, že
cukrovar postaví na Trnávkou nový
most podľa plánov trnavského
staviteľa Antala Wescena. Zároveň
sa klenba – oporný múr, idúci
povedľa múru továrne, musela
vystavať a predĺžiť až k rohu cintorína na Kalvárii17. Krásny oblúkový
„kamenný“ (teda skôr tehlový)
most je ozdobou tohto priestoru
pri Kalvárii.
Práve pri ňom sme počas prehliadky vstúpili do koryta Trnávky a pomaly putovali po prúde rieky. Po
ľavej strane je vysoký oporný múr
z prírodného lámaného kameňa,
ktorý vybudovali súbežne so stavbou mosta začiatkom 20. storočia.

história
Na týchto miestach je už dnes
zamurované vyústenie „spojovacieho ramena“. Vysoko nad oporným
múrom je vidno murované tehlové
oplotenie samotného areálu cukrovaru, ktorý sa takto dostal až po
okraj koryta Trnávky.
Dole v koryte je to iný svet. Nánosy
bahna po ľavej strane tvoria dobré
podmienky pre rast rôznych vodných rastlín a tŕstia, pomedzi ktoré
lietajú vážky. V opornom múre je
ešte zarastené vyústenie, z ktorého
roky cukrovar vypúšťal odpadové
kalné vody.

objekty – spilka I. a spila II, dnes
je na ich mieste parkovisko. Jelínkov dvor a konzerváreň ešte spájal
starý peší betónový most, ktorého
torzo existuje dodnes22. Skutočne
zaujímavé sú aj oporné steny – na
týchto miestach vidno aj strmé
schody, ktorými sa dalo zísť ku
korytu Trnávky.
Aj napriek tomu, že objekty po
pravej strane Trnávky boli zbúrané,
stále tu je akási továrenská atmosféra s najautentickejšími pohľadmi
na cukrovar. Takými, aké boli zhruba v polovici 20. storočia.

Oceľový železničný cukrovarský
most
Tokom sme sa postupne dostali
k pôvodnému oceľovému železničnému mostu. Postavený bol
v roku 1892, keď nahradil starší
drevený most. Týmto mostom prechádzala do areálu cukrovarská
vlečka – 2 km dlhá železničná trať
spájajúca cukrovar so železničnou
stanicou. Prechádzala po pravej
strane Trnávky takmer v celej dĺžke
Hospodárskej ulice. Cukrovarskú
vlečku dal vybudovať v rokoch
1878 – 1879 majiteľ cukrovaru barón August Stummer, ktorý takto
nadviazal na práve zrekonštruovanú železničnú trať Trnava – Bratislava. Tá prešla zmenou z animálneho pohonu na parný, no
železničná vlečka pravdepodobne
až do roku 1899 fungovala ako
animálna18. Zanikla v roku 1973
a nové vlečkové napojenie bolo zo
začiatku Felbánu a pokračovalo
pred Sesslerovou sladovňou cez
novopostavený železničný most
cez Trnávku a odtiaľ trať viedla
a k výhybni Nemečanka19.

Popod Parný mlyn
Trnávka ďalej pokračuje kurióznym
spôsobom popod bývalý sklad
múky Parného mlynu. Mohutný
poschodový sklad navrhla a postavila trnavská pobočka firmy
Pittel a Brausewetter23. Unikátna
funkcionalistická stavba stojí nad
korytom Trnávky. Mimo oporných
múrov brehov je podopretá ešte
v strede mohutnou betónovou
stenou.
Tu nás čakal pomerne dlhý úsek
„podzemím“. Spod skladu sme
prešli do priestoru pod parkoviskom, kde nosnú časť stropu tvoria
vysoké oceľové nosníky. Za nimi
sme prešli popod starý oblúkový
dvojmost. Úsek tesne za nim bol
asi najnáročnejší. Dlažba z kamenných blokov je nesúrodá, kamene
chýbajú a voda je tu o dosť hlbšia.
Obzvlášť po výdatnejších dažďoch,
aké sme mali pred posledným
turnusom prehliadky. Voda bola
celá zakalená od bahna a čierna
ako ropa.
Prešli sme pod Zeleným kríčkom.
Oplatí sa obzrieť na Parný mlyn,
ktorého valcové silá dominujú celému Zelenému kríčku. Industriálna pamätihodnosť Parného mlynu
je neodmysliteľnou súčasťou tohto
miesta. Podobne ako cukrovar, aj
Parný mlyn zo „žabej perspektívy“
vyzerá ešte majestátnejšie. Založený bol v roku 1918 trnavskými veľkopodnikateľmi pod názvom Prvý
trnavský parný mlyn, účastinná
spoločnosť Trnava (Erse Tyrnauer
Dampfmuhle A.G.)24. Celý jeho
komplex pozostáva z troch objek-

18 Tamže
19 Tamže, str. 262
20 Tamže
21 Tamže
22 Podľa situačného plánu zo 40. rokov
23 HALLON, Ľ.: Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska – Priekopník betónového staviteľstva z Bratislavy; Historický ústav SAV, Bratislava,
2014; ISBN 978-80-971540-5-9
24 ŠIMONČIČ, J.: Dejiny Trnavy – zväzok prvý; Mesto Trnava, 2010; ISBN:
978-80-970498-5-0

Trnava zo „žabej“ perspektívy – zliezanie pod
premostenie Trnávky (Beňáková, 2020)

Medzi bývalými skladmi na melasu až po Parný mlyn
Medzi mostami a Parným mlynom je naozaj zaujímavá a bežne
neznáma časť Trnávky. Koryto je
osadené pomerne hlboko voči okolitému terénu, z oboch strán sú pomerne vysoké kamenné „nábrežné“
oporné múry. Na ľavej strane sa
ešte nedávno nachádzala veľká
nádrž na melasu, kúsok odtiaľ
stojí zrekonštruovaný bývalý sklad
na melasu, oba postavené v 20.
rokoch 20. storočia. Medzi nimi je
vidno stopy po zaniknutom menšom železničnom moste. O niečo
ďalej za skladom bol Jelínkov dvor,
na ktorom bola kôlňa orientovaná
do Trnávky. Po pravej strane stáli
sušiareň papriky a sklad repného
semena, dnes už neexistujúce.
O kúsok ďalej stála továreň na
konzervy, ktorá bola tiež súčasťou
cukrovaru20. Vznikla v roku 1939,
tesne po viedenskej arbitráži.
Celé zariadenie mlynu na papriku a konzervárne bolo privezené
z cukrovaru v Oroske – Pohronskom Ruskove, ktorý sa po arbitráži ocitol v Maďarsku. Uskutočnilo
sa to vďaka Jankovi Prochádzkovi
– bývalému riaditeľovi cukrovaru
v Oroske, ktorý v tomto období
prišiel pracovať do Trnavského
cukrovaru21. Z továrne na konzervy boli k Trnávke orientované dva
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tov, z ktorých je najstaršia mlynica,
nachádzajúca sa vpravo. V 30.
rokoch k nej pribudol spomínaný
sklad hotových výrobkov – múky,
ktorého súčasťou bol aj dopravný
most,25 spájajúci mlynicu so skladom. Napokon sa v 40. rokoch
zrealizovali objekty charakteristických valcových síl.26
Na parnom mlyne sa dajú veľmi
dobre demonštrovať princípy a korene funkcionalizmu vychádzajúce
z priemyselného dedičstva. V podstate pre každú funkciu – výrobný
cyklus (skladovanie suroviny – silá,
spracovanie – mlynica, skladovanie hotových výrobkov a expedovanie – poschodový sklad) je
samostatný objekt, ktoré spolu
tvoria jeden funkčný celok – areál.
Zároveň sú sklad a silá už čistými
dielami bezozdobnej modernej
architektúry, na ktorej sa prejavuje
aj ich vnútorná funkčná náplň.
Najviac to vidno na objekte síl, kde
možno jasne odlíšiť skladovacie
valcové „nádoby“ šiestich síl, vo
vrchole prepojené kvádrovou hmotou ukrývajúcou dopravníky a požiarnu nádrž. Sú pekným vzorom
corbusierovskej „pravdivej“ architektúry, podobne ako Automatický
mlyn NUPOD na Suchovskej ceste
od architekta Emila Belluša.
A čo Parný mlyn a voda? Aj napriek
blízkosti vodného toku, vodu využíval len ako médium v parnom
stroji. Dôvodom bolo to, že vznikol
v čase veľkokapacitných priemyselných mlynov, ktoré využívali
na svoj chod silnejší výkon z pary
alebo neskôr elektriny. Staré vodné
mlyny sa im ani zďaleka nemohli
rovnať.
Tok Trnávky v Bernolákovom
sade
Od Parného mlynu Trnávka preteká
v podstate dlhým rovným úsekom
pozdĺž Bernolákovho sadu a Hospodárskej ulice. Zhruba v polovici
sme minuli most pri Bernolákovej
bráne, v súčasnosti prestavaný
pôvodný cestný most z 30. rokov.

Premostenie Trnávky z roku 1911 – 1913 (Beňák, 2017)

Postavili ho pri budovaní Bernolákovej brány a Študentskej ulice na
mieste starého menšieho pešieho
mostu. Za pozornosť stojí kovové zábradlie, ktoré je zhotovené
podľa historického zábradlia často
používaného na mostoch. Takéto
zábradlie sa nachádzalo aj na dnes
už zaniknutom barokovom moste
pri Evanjelickom kostole.
Tok Trnávky je na celom tomto
úseku regulovaný. Boky sú vymurované z kyklopského muriva
(z kameňa), na dne je kamenná
dlažba. Voda na tomto úseku je
plytká. Pri väčších suchách býva
nerovné dno pri krajoch suché.
Zradné sú však časti, kde do Trnávky ústia dažďové výpuste.
Väčšinou sú pri nich kamene z dna
odplavené. Počas prehliadky sa
zopárkrát stalo, že niekto stúpil do
prázdna a skončil vo vode hlbokej
do polovice stehien.
Je až neuveriteľné, čo všetko sa
dalo v tejto plytkej vode nájsť. Od
sekery cez delfína (malý prívesok),
prázdne fľašky až po zubnú protézu. Tak naša potulka naberala na
bizarnosti.
Prekrytie Trnávky
Na konci Bernolákovho sadu Trnávka vteká pod železobetónové

prekrytie a vyteká až pri knižnici
Juraja Fándlyho. Prekrytie v takomto rozsahu vznikalo postupne.
Časť od Bernolákovho sadu je
mladšia – z konca 60. rokov
20. storočia.
Po vstupe do vnútra sa tok mierne
stáča. Naprieč oblúkom prechádza
starý železobetónový most z roku
1916 od firmy Pittel a Brausewetter, ktorý sa dá rozpoznať podľa
dvoch železobetónových nosných
trámov a betónových krajných
podpier, ktoré mierne vyčnievajú z oporných stien z lomového
kameňa. Kúsok za mostom dno
mierne klesne. V minulosti sa tu
nachádzalo malé stavidlo, ktorého
stopy sa dajú identifikovať podľa
oceľových stĺpov a zárezov v stene.
Od tohto malého vodného stavu
Trnávka prekračuje 200 m rovno
pod prekrytím. Na prehliadkach
sme cez vodný stav neprechádzali,
ale za pomoci mestskej polície sme
vyšli hore. Do staršej časti prekrytia sme vošli z druhej strany od
knižnice.
Skrytý technický unikát
pod námestím SNP
Od knižnice po cestu – Ulicu Andreja Žarnova je prekrytie tvorené

25 HALLON, Ľ.: Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska – Priekopník betónového staviteľstva z Bratislavy; Historický
ústav SAV, Bratislava, 2014; ISBN 978-80-971540-5-9
26 ŠOKA Trnava, kr. 393, inv 431/1943
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doslova technickým unikátom.
Vybudovali ho v rokoch 1911 až
1913 a autormi sú s najväčšou
pravdepodobnosťou opäť Pittel
a Brausewetter. Premostenie bolo
pomerne dlho akousi neznámou
– o jeho existencii sa vedelo, no
detaily o jeho veku a ani o autorstve sa nevedelo. Náhodou sa však
natrafilo v dokumentácii vodohospodárskeho podniku na správu
s detailmi ohľadom prekrývania Trnávky železobetónovou konštrukciou. Pre svoj vek, konštrukciu,
rozsah a úroveň zachovania dnes
toto prekrytie ašpiruje na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku.
Na Slovensku začiatkom 20. storočia nemalo riešenie takéhoto typu
obdobu. Navyše, napriek tomu, že
konštrukcia nemá hydroizoláciu,
výstuž železobetónovej konštrukcie
nejaví žiadne známky korózie27. To
sa však nedá povedať o mladšom
ekvivalente premostenia z čias
socializmu, ktoré je tvorené žele-

zobetónovými prefabrikátmi. Tie
nie sú ani zďaleka v takom dobrom
stave ako staršie prekrytie pod
námestím.
Zvnútra je vidno železobetónové
rebrá – trámy, uložené naprieč
toku. Staré premostenie sa končí
zhruba po 100 metroch od vyústenia Trnávky pri knižnici, na
miestach cesty na Ulici Andreja
Žarnova. Tu sa ešte začiatkom 20.
storočia nachádzal barokový most
so sochami Panny Márie a Sv. Jozefa po stranách, ktorý vidno na
starých vedutách.
Premostenie Trnávky malo na
mieste dnešného námestia SNP
veľký význam pri urbanizovaní
tohto priestoru. Umožnilo vzniknúť
v 20. rokoch 20. storočia námestiu
a parčíku, ktorý navrhol architekt
Jozef Marek – autor Evanjelického
kostola28.
V parčíku pri fontáne sme našu
prehliadku ukončili. Trnávka za
knižnicou oblúkom obteká bývalú

Nemocenskú poisťovňu (dnes
Právnickú fakultu) a smeruje až
k nemocnici. Na miestach Ružového parku sa v minulosti do
Trnávky opäť vlieval aj Mlynský
potok, pretekajúci cez Paulínsku
ulicu, kde ho prekryli ešte v 19.
storočí. V areáli nemocnice je
vytvorené ďalšie prekrytie Trnávky, odtiaľ vyteká až za cestou
a otvoreným korytom ide celou
Linčianskou. Za Trnavou prechádza ešte Modrankou. Pri Zelenči
sa nachádza čistička odpadových
vôd a medzi Zelenčom a Opojom
v oblasti Horné Lúky priberá Trnávka svoj najvýznamnejší prítok
– potok Parná. Ten rovnako ako
Trnávka ovplyvnil fungovanie
mesta, keďže na jeho toku sa
nachádzali mlyny patriace pod
Trnavu – Farský (alebo Farársky)
a Kamenný mlyn. V Majcichove
pri Vlčkovskom háji sa Trnávka
napokon po 42 km od prameňa
vlieva do Dudváhu. 

27 Mesto Trnava: Na mape Trnavy pribudol unikátny objav, Trnavčania netušia, že kráčajú po premostení, ktoré na Slovensku
nemá obdobu, Mesto Trnava, 2017, Dostupné na:https://www.trnava.sk/sk/aktualita/na-mape-trnavy-pribudol-unikatny-objav-trnavcania-netusia-ze-kracaju-po-premosteni-ktore-na-slovensku-nema-obdobu?p=true)
28 Archív + HABERLANDOVÁ, K.: Jozef Marek v prúde moderny, In: DULLA, M.: Zapomenutá generace – Čeští architekti na
Slovensku; Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2019, ISBN 978-80-01-0660-3 2017)

Katarína Karabová, Katedra klasických jazykov, Trnavská univerzita
Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity LVII.

Nevšedný liek z Peru v lekárskej dizertácii
Ľudský rod musí azda odnepamäti čeliť rozmanitým druhom vážnych či menej vážnych, krátkodobých či dlhšie trvajúcich chorôb
a ochorení, ktoré sú častokrát skúškou nielen jeho telesného, ale aj
duševného zdravia. V histórii ľudstva sme svedkami mnohých epidémií, pričom môžeme celkom oprávnene predpokladať, že aj rok
2020 sa v tejto súvislosti s veľkou pravdepodobnosťou zapíše na
povedomej časovej osi medicíny ako jeden z míľnikov. Súčasne je
zaujímavé sledovať v každej epoche enormné úsilie človeka objaviť
liek, ktorý by ho spravil imúnnym alebo mu priniesol blahodarné
uzdravenie.
Nie je preto veľkým prekvapením, že
aj v 18. storočí sa ľudia snažili nájsť
na vážne ochorenia účinné liečivé
prostriedky. V roku 1775 sa študent posledného ročníka medicíny
na historickej Trnavskej univerzite
Gašpar Pancera pokúsil analyzovať
exotické liečivo proti malárii. Patril
medzi štyroch absolventov lekárskej

fakulty, ktorí vypracovali záverečnú
prácu z oblasti farmakológie. Tá
sa prednášala v rámci predmetu
tzv. materia medica podľa vzoru
viedenskej lekárskej fakulty. Počas
sedemročnej existencie lekárskej
fakulty v Trnave bola v roku 1772
ako prvá obhájená systematická
farmakologická práca, ktorú jej autor

Cinchona calisaya, Köhlers Medizinal
Pflanzen, zdroj wikiwand
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Maurus Faby rozčlenil na dve časti.
Prvú venuje pulverizácii, preparácii,
triturácii, expresii, dekantácii a filtrácii, v druhej časti sa zaoberá opisom
a analýzou prvkov a chemických
zlúčenín a ich využitím vo farmácii.
Ďalšiu absolventskú prácu z farmakológie obhájil v roku 1773 Ján
Jakub Engel a zaoberá sa v nej liekmi, ktoré sa využívali v tom čase pri
akútnych stavoch napríklad v chirurgii, pričom rozoberá aj účinky
niektorých minerálnych liečiv. V roku
1775 Ján Ľudovít Heidenreich obhájil
dizertáciu o účinkoch muštu, ktorej
sme sa v našom seriáli už podrobnejšie venovali.
Hlavnou témou inaugurálnej práce
Gašpara Panceru je liek vyrobený
z kôry stromu, ktorý rastie v Peru v provincii Cajanuma. Autor
dizertácie je vzhľadom na absenciu informácií v dostupných
bio- a bibliografických príručkách
pomerne neznámy. Strohé údaje
nám poskytuje len titulný list práce,
kde sa dozvedáme, že Pancera bol
talianskeho pôvodu, bol magistrom
slobodných umení a inaugurálnu
dizertáciu obhajoval v decembri
v roku 1775. Prácu venoval v úvode
svojmu rodákovi a prefektovi dvoch
talianskych provincií Leonardovi de
Buglionovi. V predhovore Pancera
priznáva, že kvôli nedostatku času
predkladá len krátku dizertáciu.
V skutočnosti má 27 strán.
Peruánska kôra (tzv. cortex Peruvianus) bola z hľadiska účinku proti
malárii medzi Indiánmi známa už
veľmi dávno. V roku 1649 ju do
Európy, konkrétne do Talianska priviezol nemenovaný člen Spoločnosti
Ježišovej. Následne sa liek distribuoval po kontinente a bol známy
aj pod názvami pulvis iesuiticus,
pulvis patrum alebo pulvis cardinalis
de Lugo. Ide o prášok svetlohnedej
farby, ktorý pripomínal škoricu. Samotný prášok bol silno aromatický,
jeho vôňa bola jemná a chuť horká.
Podľa odporúčaní sa mal liek užívať
každé tri až štyri hodiny. Akonáhle
príznaky odznejú, intervaly užitia
bolo potrebné zväčšiť a liek podávať
ešte nejakú dobu. Okrem toho zvyšoval chuť do jedla, zlepšoval náladu
a podporoval potenie. Požitie prášku
18
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Peru ponúka cinchonu vede. Rytina zo
17. storočia, zdroj wikiwand

z peruánskej kôry však mohlo byť aj
riskantné, a to najmä pri gangrénach
a tvrdých vredoch, hnisavých pľuzgieroch a petechiách.
Text Pancerovej dizertácie začína
opisom pôvodu a objavenia peruánskej kôry. Peruánski indiáni si
jej liečivé účinky všimli u veľkých
mačkovitých šeliem. Liek sa stal
známym až v roku 1638, keď bol
podaný manželke tamojšieho
kniežaťa, ktorá sa po jeho užití
vyliečila z horúčky, ktorá ju sužovala. Následne sa liek rozšíril
prostredníctvom jezuitov aj na starý kontinent. Pancera okrem iného
spomína, že na drevinu, z ktorej
sa získavala peruánska kôra, sa
podobal istý typ krotónovca, tzv.
croton cascarillae. Túto skutočnosť
s obľubou zneužívali v tom čase
najmä nečestní predajcovia, ktorí
prezentovali výťažok z krotónovca
ako peruánsku kôru. Jeho účinky
boli však odlišné. Z Pancerovej
dizertácie sa dozvedáme, že cortex
Peruvianus pôsobil účinne pri
malárii, znižoval a odstraňoval
horúčku, pri jeho užívaní bolo
však potrebné dodržiavať niektoré
pravidlá. Autor uvádza v dizertácii
viac ako sedem upresnení týkajúcich sa liečby prostredníctvom
tohto prášku. Účinný vraj bol pri
jarných ochoreniach spojených
s horúčkou. Pri ochoreniach počas
jesene odporúčal Pancera riadiť sa
odporúčaniami anglického lekára

Thomasa Sydenhama (1624 – 1689),
ktorý predpisoval prášok vyrobený z peruánskej kôry. Pri ďalšom
upresnení, aby sa liek podal aj v prípade, keď je organizmus oslabený
natoľko, že sa zdá, že smrť je blízko,
sa náš autor odvoláva na rímskeho vzdelanca Celsa, ale aj svojho
súčasníka Gerarda van Swietena.
Liek ďalej neodporúčal užívať, ak
išlo o vnútorný zápal sprevádzaný
bolesťou, ani v prípade akéhokoľvek
výskytu hnisavého miesta, nakoľko
by sa mohlo nemocnému po jeho
užití pohoršiť. Podobne neodporúčal
liek pri zápche. Ostražitý mal byť
človek aj vtedy, keď sa náhle zhoršil
stav nemocného. V závere dizertácie Gašpar Pancera upozornil, aby
cortex Peruvianus vždy predpisoval
skúsený lekár, ktorý je schopný posúdiť opodstatnenosť jeho podania.
Dodajme ešte, že diela o tomto exotickom lieku vznikali v 17. a 18. storočí naprieč celou Európou. To môže
dokazovať nielen jeho rozšírenie po
starom kontinente, ale záujem autorov s veľkou pravdepodobnosťou
nepriamo svedčí aj o účinnosti tohto
liečiva v danom období. O to zaujímavejšie je zistenie, že sa ním vo
svojej úspešne obhájenej dizertácii
zaoberal aj jeden absolvent trnavskej
lekárskej fakulty.
Literatúra:
BOKESOVÁ – UHEROVÁ, M.: Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1770
– 1777). Bratislava: SAV, 1962. 134 s.
FALISOVÁ, A. – BRTÁŇOVÁ, E.: Vznik
lekárskej fakulty na Trnavskej univerzite
a jej prínos pre zdravotníctvo na Slovensku. In: Trnavská univerzita vo svetle dejín. Kraków – Trnava: Ústav dejín
TU v Trnave – Towarzystvo Słowaków
v Polsce, 2012, s. 106 – 126.
PANCERA, G.: Dissertatio inauguralis
medica sistens usum corticis Peruviani
in intermittentibus. Tyrnaviae: Typis
Tyrnaviensibus, 1775. 27 s.
Súťažná otázka: Ako sa liek známy
pod názvom cortex Peruvianus dostal
do Európy?
Správne odpovede zasielajte do 20.
decembra 2020 na adresu: Katedra
klasických jazykov, Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Hornopotočná
23, 918 43 Trnava alebo emailom na
klasjaz@truni.sk. Z účastníkov súťaže
vyžrebujeme jedného, ktorý získa knižnú cenu.
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Iniciatívy na záchranu a opravu trnavského
opevnenia v období prvej ČSR a Slovenského štátu
V predošlom čísle sme venoval
pozornosť šesťdesiatim ôsmim
Trnavčanom, signatárom petície,
ktorou sa v septembri 1818 ako
jediní v meste postavili za záchranu trnavských hlavných brán. Ich
žiadosti však magistrát, ani nikto
iný kompetentný na najvyšších
miestach nevyhovel a preto boli
Horná a Dolná brána zbúrané.
Už od roku 1815 začal magistrát
postupne likvidovať aj niektoré
úseky opevnenia. Dlhší čas už
neplnilo svoju pôvodnú obrannú
funkciu a na viacerých miestach
si vyžadovalo nákladné opravy.
Z toho dôvodu bolo mestu viac na
príťaž, ako na úžitok.1 Nebrala sa
do úvahy jeho historická a pamiatková hodnota, v čom vtedy zohrala
dôležitú úlohu aj neexistencia
akéhosi kompetentného úradu,
ktorý by mal na starosti priamo
ochranu pamiatok. Ak sa presunieme o viac ako sto rokov dopredu, konkrétne do obdobia prvej
ČSR (1918 – 1938) a Slovenského
štátu (1939 – 1945), môžeme vidieť v tejto oblasti určitú zmenu.
Od roku 1919 bol starostlivosťou
o pamiatky na Slovensku poverený Vládny komisariát na ochranu
pamiatok na Slovensku, ktorý sa
v roku 1922 premenoval na Štátny
referát na ochranu pamiatok na
Slovensku2. V období Slovenského
štátu jeho právomoc a agendu
prevzalo Ministerstvo školstva
a národnej osvety v Bratislave3.4
Tieto úrady začali prejavovať určitú

Fotografia z 30-tych rokov 20. storočia, zachytávajúca bývalú fortňu pre peších stojacu na
mieste dnešnej Bernolákovej brány, spolu s priľahlou vežou a objektmi pristavanými priamo
k hradobnému múru. (Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951, kr. č. 102, Trnava: Mestské opevnenie, inv. č. 1179/1 – 28, spis č.

snahu na záchranu a opravu trnavského opevnenia, pozoruhodné však bolo, že neraz sa v tomto
smere na nich obracali aj samotní
Trnavčania, rôzne organizácie,
či orgány mestskej samosprávy.
Do prvej polovice 20. storočia sa
stav opevnenia vôbec nezlepšil.
Hradby boli buď zbúrané alebo značne poškodené, okrem
toho boli na mnohých miestach
k hradobným múrom z vnútornej
strany pristavané rôzne objekty.
Začalo sa s tým už v 18. storočí
a v priebehu ďalších desaťročí
sa v tomto trende pokračovalo.5
Majitelia pristavaných stavieb neraz prerazili do múru okná alebo
balkóny, prípadne hradobný múr
upravili ako fasádu svojho domu,

čím túto pamiatku znehodnotili.
V archíve Pamiatkového úradu SR
v Bratislave sú v rámci archívneho fondu Právni predchodcovia
ústavu 1919 – 1951 uložené zaujímavé dokumenty z obdobia prvej
ČSR a Slovenského štátu, ktorých
predmetom bolo mestské opevnenie v Trnave.6 Celkovo možno
zhodnotiť, že zmienený archívny
fond obsahuje dokumenty, v ktorých obsahu sa riešilo napríklad
rozparcelovanie pozemkov priamo
susediacich s hradobným múrom,
stavebné práce na pozemkoch
v okolí hradieb a úprava týchto
pozemkov, vybúravanie menších
otvorov alebo priechodov do bášt,
veží a múrov opevnenia, úpravy alebo asanácie poškodených

1 KAZIMÍR, Štefan. Trnava v rokoch 1526 – 1849. In: ŠIMONČIČ, Jozef – WATZKA, Jozef a kol. Dejiny Trnavy. Bratislava: Vydavateľstvo OBZOR, 1988, str. 99.
2 Ďalej len: Štátny referát.
3 Ďalej len: MŠANO.
4 HODAS, Karol – Hysko Peter. Pamiatkové orgány 1919 – 1951. [on-line], [cit. 2020-10-27]. Dostupné na internete: <https:
//www.pamiatky.sk/sk/page/pamiatkove-organy-1919---1951>.
5 STANÍK, Ivan. Mestské opevnenie. In: ŽUFFOVÁ, Jaroslava a kol. Trnava, mestská pamiatková rezervácia. Vydavateľstvo ARS
MONUMENT, 1993, str. 13. Ďalej len: STANÍK, Mestské.
6 Z krátkeho úseku pomníchovskej druhej ČSR (1938 – 1939) sa v rámci archívneho fondu Právni predchodcovia ústavu 1919
– 1951 nezachovali takmer žiadne dokumenty ohľadom trnavského opevnenia.
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úsekov hradieb, ale aj iniciatívy
a plány na záchranu a zlepšenie
stavu niektorých úsekov mestského opevnenia. Práve tieto iniciatívy,
ktoré sa zrodili v danom období,
stoja za povšimnutie a v tomto
článku sa na ne zameriame.
Ako prvé treba spomenúť iniciatívy na záchranu a opravu
hradobnej veže, nachádzajúcej
sa pri dnešnej Bernolákovej
bráne. Vdova Regina Herzogová adresovala 14. augusta 1931
Štátnemu referátu list, v ktorom
žiadala, aby jej boli poskytnuté
finančné prostriedky na opravu
strechy hradobnej veže, ktorá
bola následkom požiaru a zásahu hasičov značne poškodená.
Pri nepriaznivom počasí do nej
navyše zatekalo, čo spôsobovalo ešte väčšie škody. Táto veža
sa nachádzala na jej pozemku, na vtedajšej Zbožnej ulici
č. 1, dnešnej Vajanského ulici.
Pani Herzogová zároveň žiadala o udelenie pokynov, akým
spôsobom má byť táto veža
opravená. Plánovala na nej dať
urobiť novú škridlovú strechu,
ktorá by ju chránila pred ďalším
prípadným požiarom lepšie ako
pôvodná šindľová strecha, a tiež
plánovala vežu náležite opraviť.
Náklady na opravu vypočítala
približne na 10 000 Kčs. Vzhľadom na to, že išlo o historickú
pamiatku, žiadala, aby jej bola
zo štátnych prostriedkov poskytnutá aspoň suma pokrývajúca
polovicu nákladov na opravu.
Zároveň uviedla, že aj keď vežu
takmer nepotrebuje, nechce
a nemôže ju nechať v takom
dezolátnom stave. Štátny referát
bol ochotný navrhnúť jej čiastočnú podporu na opravu strechy
hradobnej veže, avšak žiadal
predložiť rozpočet staviteľa.7 Na
začiatku marca 1932 zmienená
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List z 23. mája 1932, ktorý Václav Pilous, riaditeľ Verejnej obchodnej školy v Trnave, adresoval Štátnemu referátu na ochranu pamiatok na Slovensku. (Archív Pamiatkového úradu
SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951, kr. č. 102, Trnava: Mestské
opevnenie, inv. č. 1179/1 – 36, spis č. 1042/1932.)

Trnavčanka preto zaslala Štátnemu referátu rozpočty, ktoré
zahrňovali predovšetkým náklady
na materiál, pokrývačské a tesár-

ske práce, pričom opäť žiadala aj
o poskytnutie subvencie.8 O niekoľko mesiacov neskôr prejavil
iniciatívu na záchranu predmet-

7 „...nakoľko väžu túto já síce takmer neupotebujem, ale nechcem a nemôžem nechať, aby v takom dezolátnom stave vyzierala
a preto prosím, aby bol event. vyslaný znalec, ktorý by príslušné pokyny k opraveniu väži udeleil a ďalšie ohľadom udelenia
podpory zariadil...“ Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951, kr. č. 102, Trnava: Mestské opevnenie, inv. č. 1179/1 – 26, spis č. 2747/1931.
8 Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951, kr. č. 102, Trnava: Mestské opevnenie, inv. č. 1179/1 – 30, spis č. 460/1932.
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nej veže aj Miestny osvetový zbor
v Trnave, pri ktorom v roku 1932
vznikol muzeálny odbor.9 Dňa 21.
septembra 1932 sa jeho zástupca
obrátil na Štátny referát s nápadom na zriadenie múzea, ktoré
bolo v meste veľmi potrebné.
Pretože v Trnave sa nenachádzala
vhodná miestnosť pre múzeum,
zaujímal sa práve o starú vežu pri
dnešnej Bernolákovej bráne. Táto
veža údajne pozostávala zo štyroch miestností veľkosti približne
4x4 metre a po úprave by bola
vhodná na zriadenie múzea. Ako
problém však uviedol, že ju mal
prenajatú istý obchodník Herzog,
ktorý tvrdil, že veža mu patrí, lebo
ju mal prenajatú už 40 alebo 50
rokov. V liste sa tiež uvádzalo,
že spomenutý obchodník za ňu
neplatil žiadny nájom a nechal ju
schátrať. Miestny osvetový zbor
preto chcel, aby bola rozumne využitá a nepoškodila sa ešte viac.
Z toho dôvodu žiadal od Štátneho
referátu stanovisko k tomu, či má
obchodník naozaj trvalé právo
na daný objekt, respektíve právo
vydržania po 30 rokoch, aj napriek tomu, že išlo o pamiatkový
objekt.10 V tomto bode treba poznamenať, že Miestny osvetový
zbor mal pravdepodobne chybnú
informáciu, pokiaľ išlo o vtedajšieho nájomcu veže, pretože
obchodník Herzog už musel byť
zosnulý a vežu využívala jeho
manželka, vdova Regina Herzogová. Okrem toho, že sa ohľadom predmetnej veže obrátila
na Štátny referát už v roku 1931,
neskôr úrady adresovali poštu
taktiež priamo jej. Štátny referát
uvítal myšlienku zriadenia múzea
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List zo 4. augusta 1933, ktorý adresovala
vdova Regina Herzogová Štátnemu referátu
na ochranu pamiatok na Slovensku. (Archív
Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond
Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951,
kr. č. 102, Trnava: Mestské opevnenie, inv. č.
1179/1 – 44, spis č. 1641/1933.)

vo veži, v liste z 11. januára 1933
však Miestny osvetový zbor upovedomil, že je potrebné vyšetriť,
či vtedajší nájomca veže uzavrel
nájomnú zmluvu a na ako dlho.
Podľa jeho názoru by však nemal
mať vežu vo vydržaní.11
Dňa 29. apríla 1933 Obecný úrad
v Trnave kontaktoval Štátny referát
s tým, že predmetná veža je veľmi
zanedbaná a vdova Herzogová
ju používa ako skladisko, avšak
nestará sa o jej údržbu a opravu.
Žiadal, aby Štátny referát v tejto
veci zakročil a aby bola pani Herzogová vyzvaná k oprave veže.
Podľa pozemkovej knihy bolo
vlastníkom veže mesto, Trnav-

čanka sa však ohradila voči tomu,
aby ju vzalo pod svoju správu,
lebo vežu údajne používala už 32
rokov. Mesto podporovalo myšlienku, aby sa na návrh Miestneho osvetového zboru vo veži
zriadilo múzeum, predpokladali,
že ak budú vtedajšej nájomníčke
uložené povinnosti s opravou,
odstúpi vežu mestu a to sa bude
môcť postarať o jej náležitú opravu. V máji 1933 sa stretávame už
s tým, že Obecný úrad v Trnave
upovedomil pani Herzogovú
o tom, že hradobnú vežu, ktorú
užíva, je povinná udržiavať ako
historickú pamiatku na svoje náklady a ak to nezamýšľa urobiť,
môže ju odovzdať mestu s cieľom udržiavania. V inom prípade
bude úrad podľa zákona z roku
1881 nútený pokračovať exekučnou cestou s cieľom udržiavania
veže.12
Začiatkom augusta 1933, konkrétne 4. augusta, pani Herzogová
oslovila Štátny referát s tým, že
jej údajne prisľúbil preplatiť 25%
výdavkov na pokrytie strechy
hradobnej veže. Oznámila, že na
výzvu Štátneho referátu dala strechu z vlastných financií pokryť
a zatiaľ jej časť týchto nákladov
nebola preplatená. Pripomenula,
že pred časom predložila aj účet
svojich výdavkov a preto žiadala,
aby bola celá vec vybavená. Štátny referát jej 18. septembra 1933
odpovedal, že v auguste a aj v júli
bolo už neskoro na požiadanie
podpory na rok 1933, preto nemôže byť táto záležitosť vybavená
v danom roku.13 V októbri 1933
zmienená Trnavčanka opäť žiadala Štátny referát, aby jej bola

9 POLAKOVIČ, Jaroslav. Trnava v období kapitalizmu. In: ŠIMONČIČ, Jozef – WATZKA, Jozef a kol. Dejiny Trnavy. Bratislava:
Vydavateľstvo OBZOR, 1988, str. 153. Ďalej len: POLAKOVIČ, Trnava.
10 „...Neplatí z ní ničeho, nechal ji zchátrati, takže se s ní něco musí stát, aby škoda nebyla větší...“ Archív Pamiatkového úradu
SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951, kr. č. 102, Trnava: Mestské opevnenie, inv. č. 1179/1 – 39, spis
č. 1841/1932.
11 Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951, kr. č. 102, Trnava: Mestské opevnenie, inv. č. 1179/1 – 39, spis č. 1841/1932.
12 Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951, kr. č. 102, Trnava: Mestské opevnenie, inv. č. 1179/1 – 40, spis č. 960/1933.
13 Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951, kr. č. 102, Trnava: Mestské opevnenie, inv. č. 1179/1 – 44, spis č. 1641/1933.
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poskytnutá sľúbená subvencia.
Dostala však odpoveď, že štátna
pokladnica je zaťažená výdavkami a v jej prípade momentálne nie
je nádej, že by jej boli preplatené
náklady, ktoré použila na opravu
strechy veže.14
Ešte 23. septembra 1933 zástupca
Miestneho osvetového zboru opäť
kontaktoval Štátny referát. Na
margo spomínanej veže doplnil,
že právny zástupca obchodníka
Herzoga, resp. jeho manželky,
ju podporil v mienke, že má na
ňu právo. Nemôže sa však preukázať nájomnou zmluvou ani za
ňu neplatí žiadny nájom. Žiadal,
aby Štátny referát sám informoval
o tejto záležitosti Mestský úrad.
Štátny referát sa v novembri 1933
vyslovil, že zriadenie múzea vo
veži bude podporovať, odporučil
však, aby Miestny osvetový zbor
prediskutoval celú vec priamo
s Mestským úradom, lebo Štátny
referát neovládal právne pomery
ohľadom vlastníctva pozemkov
a povinnosti udržiavania danej
veže.15 Aj keď myšlienka zriadenia
múzea vo veži bola dobrá a isto
by ju v tom čase privítalo viacero
Trnavčanov, tento projekt sa napokon zrealizovať nepodarilo.16
Možno však usúdiť, že aj vďaka
iniciatíve vdovy Reginy Herzogovej, ktorá sa postarala o pokrytie
jej strechy, lepšie odolala nepriaznivým vplyvom počasia a je neodmysliteľnou súčasťou trnavských
hradieb dodnes.
Pokiaľ išlo o opevnenie ako také,
zaujímavosťou bolo, že ešte v novembri 1931 sa na Štátny referát

obrátili zástupcovia Slovenského
ovocinárskeho spolku, ktorí ostro
kritizovali, že nikto sa nestará
o opravu trnavského opevnenia,
aby ostalo zachované pre budúce
generácie. Dokonca navrhli, aby sa
zrútené múry opäť postavili a na
ich stavbu aby sa využili nezamestnaní ľudia, ktorí dostávali podporu
v nezamestnanosti. Uviedli, že
materiál by sa ľahko našiel v mestských tehelniach, kde sa údajne
nachádzali silno prepálené tehly,
ktoré nemali žiadne využitie, ale na
renováciu opevnenia by boli vhodné. Štátny referát reagoval listom
z 20. februára 1932, v ktorom
prejavil potešenie z tejto iniciatívy.
Daný spolok však informoval iba
o tom, že mestskej rade oznámil,
že nie je možné preraziť hradobný
múr pri kláštornej záhrade a zasypať priekopu. Okrem toho vyzval
mestskú radu, aby vysvetlila, prečo
bol zničený sad pri hradobnom
múre za farským kostolom.17
Veľkú iniciatívu na záchranu trnavských hradieb preukázal aj Václac
Pilous, riaditeľ Verejnej obchodnej
školy v Trnave. Dňa 23. mája 1932
napísal list Štátnemu referátu,
v ktorom upozornil na to, že mesto
predalo tzv. starú strelnicu a nový
majiteľ ju isto zbúra. Strelnica sa
opierala o časť mestského opevnenia, a preto mal obavy, že ak nebude pri jej búraní prítomný dozor,
nový majiteľ isto zbúra aj časť hradieb, čo by bola škoda. Okrem toho
upozornil na to, že v záhrade objektu strelnice sa nachádzajú staré
stromy, topole, ktoré bude chcieť
nový majiteľ vyťať, čo by bola tak-

List, ktorý v decembri 1943 Adresovalo
Ministerstvo školstva a národnej osvety
Vládnemu komisárovi mesta Trnava. (Archív
Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond
Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951,
kr. č. 102, Trnava: Mestské opevnenie, inv. č.
1179/1 – 136, spis č. 18923/1943.)

tiež veľká škoda. Podľa neho tvorili
tieto stromy krásnu oázu zelene
medzi nevzhľadnými budovami
tejto štvrte. V tzv. malej promenáde
mesto vraj neváhalo vyťať krásnu
agátovú alej. Vzniesol tiež obavy,
že v meste príde aj k výrubu iných
starých stromov, napríklad pri plánovanej úprave regulácie potoka na
dnešnej Paulínskej ulici. Pán Pilous
preto prosil Štátny referát, aby sa
postavil proti zámerom nového
majiteľa strelnice. Pravdepodobne
na tento popud následne v júni
1932 Notársky úrad v Trnave žiadal
mestskú správu, aby sa s nimi dohodla vo všetkých prípadoch, keď
by sa v meste alebo v jeho okolí
vytínali stromy alebo aleje, prioritne
v okolí mestského opevnenia.18
Okrem tejto iniciatívy zmienený
pán Pilous poslal 8. júna 1932

14 „Vzhľadom na kritické doby, ktoré preživáme a ktoré zaťažujú štátnu pokladnu do tej miery, že nemôže referát navrhovať
ďalše výdavky. Vo Vašom prípade nie je nádej, že Vaša žiadosť o subvenciu teraz bude mať kladný výsledok.“ Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951, kr. č. 102, Trnava: Mestské opevnenie, inv. č. 1179/1
– 54, spis č. 2134/1933.
15 Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951, kr. č. 102, Trnava: Mestské opevnenie, inv. č. 1179/1 – 52, spis č. 1972/1933.
16 POLAKOVIČ, Trnava, str. 154.
17 „...Čo sa udržalo výše 500 rokov to dnes rozpadává, lebo nik sa nestará o ích opravu., to jest, aby ešte jestvujúca a vzácna
pamiatka bola zachovaná pre budúcnosť...“ Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia ústavu 1919
– 1951, kr. č. 102, Trnava: Mestské opevnenie, inv. č. 1179/1 – 27, spis č. 2956/1931.
18 „...Nebude-li dozoru při stavbě, zboří hradby určitě, - trnavské bašty jsou solí v očích mnohým a majitelé střelnice jich neušetří...“ Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951, kr. č. 102, Trnava: Mestské
opevnenie, inv. č. 1179/1 – 36, spis č. 1042/1932.
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Štátnemu referátu aj ďalší list
v ktorom uviedol, že sa dopočul
o tom, že Mestský úrad dal vypracovať návrh na prielom mestských hradieb pri františkánskom
kostole. Pritom sa mala strhnúť
časť hradieb, aby sa spojil stred
mesta s novým predmestím.
Išlo o plán vybudovania dnešnej
Bernolákovej brány. Pán Pilous si
uvedomoval nutnosť tohto projektu vzhľadom na rozvíjajúce sa
mesto, apeloval však na to, či by
túto úpravu nemohli vykonať tak,
aby neboli strhnuté staré, dobre zachované múry opevnenia
s dobre zachovanými strieľňami
a aby Štátny referát dbal na citlivú úpravu pamiatok v Trnave.19
Projekt dnešnej Bernolákovej
brány sa po papierovej, administratívnej a projekčnej stránke pripravoval v rokoch 1932 – 1936.
Finančne a stavebne bol zrealizovaný v rokoch 1937 – 1938.20
V priebehu prípravy projektu žiaľ
prišlo k strhnutiu celého hradobného múru v danom úseku spolu
s pôvodnou fortňou pre peších.
O niekoľko rokov neskôr, v júli
1938, Štátny referát zase adresoval list Okresnému úradu v Trnave. Uviedol v ňom, že dostal
neoficiálnu správu, že Telocvičná
Jednota Sokol v Trnave zbúrala
na svojom pozemku pri tzv. starej strelnici časť starých hradieb.
Pravdepodobne išlo o rovnaký
úsek hradieb o ktoré mal obavy už pán Václav Pilous v roku
1932. Pretože išlo o chránené
objekty, Štátny referát v predmetnom liste žiadal, aby sa vec

história
vyšetrila a aby bolo vysvetlené,
prečo nebol vyžiadaný ich súhlas na zbúranie.21 Telocvičná
Jednota Sokol dala 13. augusta
1938 Obecnému úradu v Trnave
na vedomie, že neoficiálna správa o zbúraní starých hradieb na
ich pozemku je nepravdivá. Zachovávali ich v rovnakom stave,
v akom jej boli predané, o čom
sa mohli zástupcovia úradu na
mieste presvedčiť. Obecný úrad
celú vec prešetril a 17. augusta
1938 túto informáciu potvrdil
Okresnému úradu. Ten v septembri 1938 odstúpil obe správy
Štátnemu referátu, čím bola celá
záležitosť uzavretá.22
Aj v období Slovenského štátu,
v čase prebiehajúcej druhej svetovej vojny, sa zrodili iniciatívy
na záchranu a opravu mestského opevnenia. Ako už bolo
spomenuté, ochranu pamiatok
malo v tomto období na starosti
MŠANO, ktoré si uvedomovalo
historickú a pamiatkovú hodnotu trnavského opevnenia. Vo
februári 1941 napríklad MŠANO
kontaktovalo Okresný úrad v Trnave. Reagovalo na oznámenie
trnavského mestského archivára, ktorý upozornil na to, že pri
úprave dnešnej Paulínskej ulice
boli bez súhlasu MŠANO porušené a čiastočne odstránené staré
mestské hradby. Pretože objekt
spadal pod ochranu pamiatok,
MŠANO žiadalo vec vyšetriť
a urýchlene podať správu, prečo nebol vyžiadaný ich súhlas
a prečo neboli dodržané zákonné
predpisy.23

V decembri 1943 zase MŠANO
napísalo list Vládnemu komisárovi mesta Trnava, v ktorom
oznámilo, že už dlhší čas pozoruje, že trnavské hradobné múry
sú prestavované a upravované
ako fasáda domov, rozčleňované
nevhodnými oknami a pod., bez
toho, že by vopred upovedomili
MŠANO, ako ochrancu starých
pamiatok. Zároveň uviedlo, že
trnavské mestské opevnenie je
vzácnou historickou pamiatkou,
preto očakávalo, že takýto postoj
k opevneniu zaujme aj mestská
správa. Podľa MŠANO bola veľká
časť hradieb, najmä na západnej
strane znehodnotená, lebo v tejto časti opevnenia boli na staré
múry zväčša pristavané domy
a ich majitelia na nich robili
rôzne úpravy a adaptačné práce
podľa vlastného uváženia a nie
podľa usmernenia úradov. V dôsledku týchto okolností MŠANO
žiadalo, aby bol vysvetlený skutkový stav hradieb a aby mesto
oznámilo, aké má plány so starými hradbami, respektíve s ich
opravou a úpravou.24
Odpoveď Vládneho komisára
mesta Trnava bola MŠANO doručená už 7. januára 1944. Oznámil, že prestavovanie a upravovanie hradobných múrov rôznymi
adaptačnými prácami sa udialo
ešte za čias prvej ČSR. V tom
čase rovnako prišlo aj k vybudovaniu dnešnej Bernolákovej
brány, ktorá bola podľa jeho názoru nevkusná a po pamiatkovej,
estetickej a stavebnotechnickej
stránke nevyhovujúca. Mesto vraj

19 „...Prosím v záujmu mesta, aby pamiatkový úrad dbal láskave nad podobnými úpravami v Trnave, lebo v mest. úradu pamiatky nemajú ochrancu dosť pre nich zaujatého...“ Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia
ústavu 1919 – 1951, kr. č. 102, Trnava: Mestské opevnenie, inv. č. 1179/1 – 37, spis č. 1142/1932.
20 ŠIMONČIČ, Jozef. Mojej Trnave – K dejinám Trnavy a okolia. Trnava: Vydavateľstvo B – print, 1998, str. 308.
21 Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951, kr. č. 102, Trnava: Mestské opevnenie, inv. č. 1179/1 – 122, spis č. 2244/1938.
22 Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951, kr. č. 102, Trnava: Mestské opevnenie, inv. č. 1179/1 – 132, spis č. 2895/1938.
23 Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951, kr. č. 102, Trnava: Mestské opevnenie, inv. č. 1179/1 – 135, spis č. 41133/1941.
24 „...Staré múry mestské sú vzácnou historickou pamiatkou mesta Trnavy najmä preto, že zachovaly sa pomerne so všetkých
strán. Je to zretedlný dôkaz slávnej minulosti mesta a preto Mšano očakáva, že aj správa mesta Trnavy bude sa na vec pozerať
s tohto hľadiska...“ Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951, kr. č. 102, Trnava:
Mestské opevnenie, inv. č. 1179/1 – 136, spis č. 18923/1943.
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v danom období navrhovalo, aby
bolo opevnenie podrobne preskúmané odbornou komisiou,
ktorá by označila cenné úseky,
ktoré by sa následne zachovali
ako historická pamiatka. Tieto
cenné úseky hradieb by sa dali
v budúcnosti zakomponovať do
rozširujúceho sa mesta a netvorili by prekážku jeho vývoju.
Štátny referát však údajne nedopustil žiadne kompromisy a trval
na tom, aby boli mestské hradby
zachované v celku, bez ohľadu
na prípadný rozvoj mesta. Úpravy prevedené majiteľmi pristavaných stavieb k hradobným múrom boli taktiež schválené Štátnym referátom ešte za čias prvej
ČSR.25 O tomto fakte svedčia
aj viaceré dokumenty uložené
v Archíve Pamiatkového úradu
SR v Bratislave v rámci archívneho fondu Právni predchodcovia
ústavu 1919 – 1951. Vo väčšine
prípadov však išlo iba o prebúravanie menších otvorov do veží,
bášt a hradobných múrov, na
žiadosť majiteľov priľahlých pozemkov a stavieb.
Vládny komisár mesta Trnava
tiež uviedol, že odkedy pôsobnosť Štátneho referátu prešla na
MŠANO, neboli na mestskom
opevnení prevedené žiadne
zmeny, ani adaptačné práce. Okrem toho navrhol, aby
prezídium MŠANO vyslalo do
Trnavy znalca, ktorý by spolu
s vtedajším mestským technickým oddelením a projektantom
základného upravovacieho regulačného plánu mesta Trnavy
vypracoval podrobný program
a podmienky, ktoré by v budúcnosti zabránili tomu, aby boli
hradobné múry znehodnocova-

né majiteľmi pristavaných stavieb.26 Na tento popud bol 29.
januára 1944 do Trnavy vyslaný
Dr. Vladimír Wagner, odborový radca MŠANO, aby prezrel
mestské hradby v úsekoch, kde
boli k múrom pristavané stavby
a ich majitelia prerazili do hradieb okná, prípadne balkóny
a upravili ich ako fasády.27 Po
jeho obhliadke prišlo k spísaniu
dvojstrannej zápisnice, ktorej
obsah však nezabezpečoval
kompletné zachovanie všetkých
prezretých úsekov. Na jej základe MŠANO na začiatku februára
1944 adresovalo list Mestskému
úradu v Trnave. Uviedlo v ňom,
že nežiaduce stavby boli pristavané hlavne na západnej strane
hradobného múru, tiahnucom
sa popri parkovej priekope, od
evanjelického kostola po dnešnú
ulicu Zelený kríčok. Pôvodný
múr bol zachovaný iba v zopár
úsekoch, v ostatnej časti bol múr
značne porušený a pozmenený
rôznymi adaptačnými prácami.
Na základe zákonného článku
39/1881 dalo MŠANO mestu
povolenie, aby dali postupne
zbúrať tie hradobné múry, ktoré
boli porušené adaptačnými prácami v dôsledku pristavaných
objektov. Každý stavebník však
mal pred zbúraním danej časti
múru zaslať do archívu MŠANO
jeho fotografickú snímku. Ostatné časti malo mesto vziať pod
svoju ochranu a do budúcna sa
postarať o ich zachovanie. Na
tento účel MŠANO predovšetkým
žiadalo, aby mesto vypracovalo
pôdorysný a pozemkový plán do
úvahy prichádzajúcich úsekov
opevnenia, ktoré mali ostať zachované, pričom by sa v pláne

vyznačili aj konkrétne zlomky,
ktoré museli ostať bezpodmienečne neporušené.28
Na základe zopár uvedených dokumentov možno vidieť, že v období prvej ČSR a Slovenského
štátu aj vďaka pôsobnosti kompetentných úradov zriadených
na účel ochrany pamiatok, začalo mať trnavské opevnenie pre
mesto význam nie z obranného,
ale z historického a pamiatkového hľadiska. Bola to veľká zmena
v porovnaní napríklad s prvou
polovicou 19. storočia, keď magistrát rozhodol o zbúraní Hornej
a Dolnej brány a bolo odstránených aj viacero úsekov hradieb.
Táto zmena nastala v pravý čas,
keď bol stav opevnenia už naozaj
kritický. Predmetné dokumenty
sú svedectvom toho, že v danom
období nepodnikali iniciatívy na
záchranu a opravu hradieb iba
zmienené úrady, ale často reagovali na podnety od širšej verejnosti alebo orgánov mestskej
samosprávy. Tieto iniciatívy boli
poväčšine zamerané na menšie
úseky opevnenia, mali však svoj
zmysel. Trnavské opevnenie sa
v súčasnosti zaraďuje medzi najvýznamnejšie historické pamiatky svojho druhu a to nie iba na
Slovensku, ale aj v širšom regióne strednej Európy.29 Aj keď bolo
v minulosti poznačené početnými negatívnymi zásahmi, dodnes
sa zachovala jeho značná časť,
ktorá bola za posledné desaťročia zrenovovaná a na niektorých
miestach prišlo aj k obnove zaniknutých úsekov. Vďaka tomu
dnes pôsobí ako relevantné svedectvo histórie a slávy bývalého
slobodného kráľovského mesta
Trnava. 

25 Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951, kr. č. 102, Trnava: Mestské opevnenie, inv. č. 1179/1 – 137, spis č. 15041/1944.
26 Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951, kr. č. 102, Trnava: Mestské opevnenie, inv. č. 1179/1 – 137, spis č. 15041/1944.
27 Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951, kr. č. 102, Trnava: Mestské opevnenie, inv. č. 1179/1 – 138, spis č. 15272/1944.
28 Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Právni predchodcovia ústavu 1919 – 1951, kr. č. 102, Trnava: Mestské opevnenie, inv. č. 1179/1 – 139, spis č. 15290/1944.
29 STANÍK, Mestské, str. 11.
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Počiatky medovnikárskeho
remesla v Trnave
Medovníky patria už celé stáročia k tomu najtradičnejšiemu jarmočnému sortimentu. Zrejme len málokto z nás ešte nikdy žiadny
nedostal, prípadne si ho sám neupiekol. Medovníkový domček alias
Perníková chalúpka, poškodený dvojicou maloletých vandalov Jankom a Marienkou, prenikol aj do rozprávkového sveta našich detí.
Zároveň je sladko-korenistá vôňa medovníkov neodmysliteľnou
súčasťou našich tradičných Vianoc.

Medové koláče pečené v keramických formách poznal už antický
svet. Používali sa aj ako obetné dary.
V priebehu stredoveku sa s výrobou medových korenených koláčov
podľa rôznych receptov stretávame
v kláštornom prostredí, odkiaľ sa
postupne táto tradícia rozšírila do
miest takmer celej Európy. Tradičným strediskom ich výroby bol
v stredoveku napríklad Kolín nad
Rýnom. Už v roku 1368 sú prví
medovnikárski majstri doložení vo
Viedni, odkiaľ sa zrejme dostala
znalosť tohto remesla už v neskorom stredoveku aj do Uhorska. Na
prelome stredoveku a novoveku sa
európskym lídrom v ich výrobe stalo
mesto Norimberg, kde vznikla tradícia výroby medovníkov v negatívne
rezaných jednodielnych drevených
formách, do ktorých sa vtláčalo plastické cesto. Tento spôsob ich výroby
sa rozšíril takmer v celej strednej
Európe. V meste vznikol v roku 1530
aj úplne prvý špecializovaný medovnikársky cech. Bránou do Uhorska
pre túto špecifickú technológiu výroby medovníkov bola Bratislava, kde
vznikol v roku 1619 najstarší uhorský
medovnikársky cech podliehajúci
tomu viedenskému. Postupne sa
významnými uhorskými výrobnými
centrami stali aj Trnava, stredoslovenské banské mestá, Levoča, Košice, či Debrecín.
Základným predpokladom pre
vznik kvalitného medovníka boli
prvotriedne základné ingrediencie, med, múka, zvyčajne ražná
alebo pšeničná a rôzne koreniny.
Uhorsko malo výhodu v bohatých
zdrojoch kvalitného medu, ktorý sa

Záznam o medovnikárskom majstrovi Baltazárovi v daňovom súpise z rokov 1530-1531
(tretí zdola), zdroj: Štátny archív v Trnave

tradične aj vyvážal. Veľmi dôležité
bolo tiež bezchybné zvládnutie
výrobnej technológie. Táto znalosť
sa tradične odovzdávala v rodinách
majstrov z generácie na generáciu.
Trvanlivé cesto sa v dielni pripravovalo aj niekoľko dní a potom ešte
muselo vo vhodných podmienkach
pomerne dlho odstáť, často dokonca až niekoľko mesiacov. Značná
trvanlivosť cesta dovoľovala zvládnuť sezónny charakter predaja,
nárazovosť výroby, a tiež znižovala
cenu výrobkov. Veľmi dôležitá bola
pestrá paleta drevených foriem aj
atraktívne zdobenie, ktoré pomáhali zaujať široký okruh zákazníkov. Preto okrem obligátneho srdca
pre zamilovaných mohli chlapca
zaujať napríklad koník, husár na
koni, šabľa, čižma či pištoľ, dievča-

ľudia december
2020
a udalosti

 1. 12. 1970 – Podľa výsledkov všeobecného sčítania
ľudu, domov a bytov v Trnave
žilo 38 634 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt a 4 500
obyvateľov s prechodným pobytom (50. výročie).
 5. 12. 1760 – V Trnave umrel právnik, profesor Trnavskej
univerzity, dekan jej právnickej
i filozofickej fakulty JÁN SEGEDI (260. výročie).
 6. 12. 1240 – V Předklášteří
u Tišnova na Morave umrela kráľovná KONŠTANCIA,
dcéra uhorského kráľa Bela
III. a manželka českého kráľa
Přemysla Otakara I., ktorá dostala do vena rozsiahle územia
medzi Malými Karpatmi a Váhom, súčasťou ktorých boli aj
prosperujúce trnavské osady.
S jej menom sa spája prvá fáza
výstavby mestských hradieb
a jej pamiatku pripomína námestie v centre Trnavy (780.
výročie).
 6. 12. 1745 – V Bratislave
umrel gróf IMRICH ESTERHÁZI, ostrihomský arcibiskup so
sídlom v Trnave a uhorský prímas, ktorý financoval výzdobu
Kostola sv. Mikuláša v Trnave
(275. výročie).
 7. 12. 1870 – V Majcichove
umrel dramatik, novinár, publicista a kňaz JÁN PALÁRIK,
spoluzakladateľ Matice slovenskej a člen výboru Spolku
sv. Vojtecha v Trnave, kde jeho
meno nesie divadlo a ulica
(150. výročie).
 9. 12. 1965 – Pri tragickej
nehode na železničnej stanici
v Trnave zahynuli piati študenti
(55. výročie).
 10. 12. 2015 – Na priečelí
administratívnej budovy trnavského cukrovaru, ktorý bol
svojho času najväčším v celom
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Záznam o medovnikárskom majstrovi Baltazárovi Pernikárovi v daňovom súpise z roku 1533
(šiesty zhora na ľavom liste), zdroj: Štátny archív v Trnave

tá najmä bábätká v perinke, ľudské
postavy, zvieratká alebo kvetiny.
Vedeli zvládnuť aj komplikovanejšie tvary zlepené z viacerých kusov. Bohatá bola aj paleta rôznych
cirkevných motívov, ktoré nachádzali odbyt najmä počas pútí, odpustov a iných takýchto slávností.
Niektoré z nich sú výrobkami veľmi
zručných remeselníkov a majú aj
značnú umeleckú hodnotu. Najmä
v staršom období si ich vyrábali
majstri aj sami. Medovnikárski
majstri nakupovali potrebný včelí
med vo veľkom v plástoch. Spracúvali aj plásty, lisovali z nich vosk
a tradične sa venovali aj výrobe
voskových výrobkov, najmä sviec
a faklí. To opakovane vyvolávalo
spory s ich konkurentmi, špecializovanými voskármi a sviečkarmi.
Podobný spor vypukol v roku 1694
aj v Trnave a cisár Leopold I. ho
nakoniec rozhodol v prospech
medovnikárov.
Trnavských medovnikárov v písomných prameňoch zvyčajne
označovali ako pernikárov. Tento
druhý používaný názov medovníkov poukazuje na koreniny,
ktoré obsahovali (nem. Pfeffer).
S prvými zmienkami o majstroch
tohto remesla (lat. dulciator, nem.
Lebzelter) sa v Trnave stretávame
na prelome stredoveku a novoveku. Väčšej pozornosti doposiaľ
26
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unikali zrejme najmä kvôli malému
množstvu zachovaných archívnych dokumentov z ich činnosti.
Ich priamymi konkurentmi boli od
16. storočia aj iní špecializovaní
trnavskí pekári, ktorí vyrábali veľmi
obľúbené pagáče.
S viacerými medovnikárskymi majstrami sa stretávame v trnavských
daňových súpisoch z prvej polovice 16. storočia. Sú identifikovateľní
najmä podľa typických zamestnaneckých priezvisk. Od začiatku 30.
rokov v meste dlhé roky pôsobil
prvý známy medovnikársky majster Baltazár. Podľa súpisu z rokov
1530 – 1531 vlastnil dom tretej
štvrti a patril medzi priemerne
bohatých mešťanov. Doložený je
až do roku 1549. V tomto roku sa
v písomných prameňoch objavuje
ďalší známy medovnikársky majster Wolfgang. Obaja patrili medzi
mešťanov nemeckej národnosti
a používali priezvisko aj v slovenskom tvare Pernikar. Majster
Wolfgang v roku 1556 vlastnil
meštiansky dom v štvrtej mestskej
štvrti a v tomto roku u neho býval
v podnájme aj ďalší medovnikársky majster Wolfgang, zachytený
s priezviskom v nemeckom tvare
Lebzelter. Je pravdepodobné, že ide
o jeho rovnomenného syna, ktorý
vtedy začínal svoju profesionálnu
dráhu. V polovici 16. storočia sa

Uhorsku, odhalili pamätnú
tabuľu jeho bývalému majiteľovi – barónovi AUGUSTOVI
STUMMEROVI (5. výročie).
 11. 12. 1780 – Za trnavského mešťana bol prijatý
EBERHARD VALC, krčmár zo
Šaštína, ktorý sa onedlho stal
jedným z najbohatších obyvateľov mesta (240. výročie).
 12. 12. 1920 – V Starom
Tekove sa narodil spisovateľ,
prekladateľ, publicista a kňaz
ŠTEFAN SENČÍK, viceprovinciál slovenských jezuitov
v zahraničí a vedúci redaktor
slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu, ktorý po
návrate z exilu pôsobil v Trnave, kde aj umrel (100. výročie).
 16. 12. 1770 – V Bonne sa
narodil svetoznámy nemecký
hudobný skladateľ a klavirista
LUDWIG van BEETHOVEN,
ktorý viackrát navštívil Dolnú
Krupú. Hlohovec, Piešťany
a pravdepodobne aj Trnavu
(250. výročie).
 16. 12. 1785 – V Trnave
umrel právnik, profesor Trnavskej univerzity a jej posledný
rektor JÁN JOZEF ZELENAI
(235. výročie).
 18. 12. 1965 – V Trnave
umrel herec, režisér a riaditeľ
Krajového divadla DEZIDER
JANDA, autor prvého slovenského divadelného slovníka
(55. výročie).
 20. 12. 1900 – V Ružomberku sa narodil básnik, publicista a hudobník ŠTEFAN
SCHULTZ, ktorý pôsobil ako
tajomník a archivár Spolku sv.
Vojtecha v Trnave, kde aj umrel (120. výročie).
 20. 12. 1925 – V Trnave sa
po prvýkrát objavil na verejnom
priestranstve osvetlený vianočný stromček (95. výročie).
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v jednom zo súpisov zrejme stretávame aj s ďalšími majstrami Jánom
a Gašparom. Popri nich sa v roku
1534 v súpise stretávame aj s istou
bližšie neznámou Pernikárkou, čo
napovedá, že tomuto remeslu sa
už od počiatku venovali aj ženy.
S ďalšími medovnikárskymi majstrami sa stretávame aj v dňových
súpisoch pochádzajúcich z druhej
polovice 16. a z prvej polovice 17.
storočia. V roku 1579 je doložený
majster Benedikt Leczelter, v roku
1622 majster Michal Pernikar.
Trnavskí majstri boli v priebehu
17. storočia súčasťou spomínaného celokrajinského uhorského
medovnikárskeho cechu, ktorý
vznikol v Bratislave a podliehal
hlavnému vedeniu vo Viedni. Jeho
artikuly v roku 1681 potvrdil cisár
Leopold I. Celouhorský charakter
cechu so sídlom na západnom
okraji krajiny prinášal hlavne majstrom zo vzdialenejších uhorských
miest komplikácie a zvýšené náklady, a preto sa postupne snažili
osamostatniť a založiť si cechy aj
v mestách, kde žili. “Bratislavské”
a zrejme aj trnavské medovníky
boli typické výzdobou z mandlí.
Jednotný cech sa rozpadol v 80.
rokoch 17. storočia. Trnavskí medovnikári sa potom stali súčasťou
novo vzniknutého dolnouhorského
medovnikárskeho cechu, ktorý
mal svoje sídlo v Banskej Bystrici.
Dôvodom jeho vzniku bol zrejme
rast počtu medovnikárov a najmä
excentrická poloha Bratislavy ležiacej na západnej hranici krajiny.
V 80. rokoch 17. storočia si medovnikársky cech pre svojich členov
opakovane dočasne prenajímal od
mesta Trnavy obchodné priestory,
kde sezónne predávali medovníky.
V jednom prípade dokonca presne
vieme, že išlo o obdobie šiestich
týždňov. Toto však bolo len prechodné riešenie a nakoniec v roku
1697 vznikol v Trnave ich vlastný
cech a začala sa písať nová kapitola života tamojších medovnikárov.
Šestica zakladajúcich medovnikárskych majstrov napovedá, že
v tomto období išlo o prosperujúce
remeslo. Remeslo v meste pretr-
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Medovnikárski majstri Baltazár Pernikár a
Wolfgang Pernikár v súpise členov vonkajšej
mestskej rady Trnavy za jednotlivé národnosti z roku 1549 (ľavý stĺpec), zdroj: Štátny
archív v Trnave

valo až do polovice 20. storočia.
Posledný trnavský medovnikársky
majster Ján Zentko ukončil výrobu
v roku 1958.
Krehké medovníky spred niekoľkých storočí sa do dnešných dní,
samozrejme, nezachovali. Najvýrečnejším svedkom tejto kapitoly
z dejín Trnavy je preto dnes súbor
medovnikárskych foriem z Parrákovej zbierky uložených v Západoslovenskom múzeu. 
Použité pramene a literatúra:
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív
v Trnave, Magistrát mesta Trnava, Daňové knihy, škat. č. 1.
FERKLOVÁ, Daša. Medovnikárstvo na
Slovensku. In. Národopisný zborník, 15,
2009, s. 96 – 115.
HOUDEK, Ivan. Cechovníctvo na Slovensku. Turčiansky Svätý Martin: Muzeálna
slovenská spoločnosť, 1943.
LACKOVIČOVÁ, Mária. Z dejín medovnikárskeho a voskárskeho remesla v Banskej Štiavnici. Martin: Osveta 1981.
STANO, Pavol. Pernikárske remeslo
v Trnave. In. Kultúra a život Trnavy, 10,
1979, č. 1, s. 26 – 27.
STANO, Pavol. Rezbárske umenie medovnikárov. In. Umění a řemesla, 3,
1960, č. 5, s. 194 – 198.
ŠPIESZ, Anton. Remeslo na Slovensku
v období existencie cechov. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1972.

 24. 12. 1915 – V obci
Horňany sa narodil básnik
a kňaz SVETOSLAV VEIGL,
ktorý pôsobil ako správca fary
na Tulipáne v Trnave, kde mu
roku 2007 udelili čestné občianstvo za neoblomný postoj
a celoživotnú umeleckú tvorbu (105. výročie).
 24. 12. 1975 – V Trnave
umrel literárny historik, spisovateľ, prekladateľ a ev. farár
GUSTÁV VIKTORY, trnavský
rodák, ktorému mesto Trnava
roku 1998 udelilo Čestné občianstvo in memoriam a jeho
pamiatku pripomína pamätná
tabuľa na Evanjelickom kostole (45. výročie).
 24. 12. 2005 – V Prahe
umrel trnavský rodák JAROSLAV ČÍHALÍK, chemik, profesor Karlovej univerzity a odborný publicista (15. výročie).
 27. 12. 1965 – V Zavare
umrel saleziánsky pedagóg,
spisovateľ a publicista JÁN
HLUBÍK, rodák z Hrnčiaroviec, ktorý pôsobil v Trnave
ako organizátor mládeže na
Kopánke, kde má pamätnú
tabuľu. Roku 1996 mu bolo
udelené Čestné občianstvo
mesta Trnava in memoriam
a jeho meno nesie aj jedna
ulica v meste (55. výročie).
 29. 12. 1985 – V Trnave
umrel speleológ a publicista
JÁN MAJKO, objaviteľ jaskyne
Domica, ktorej najväčšia sieň
nesie jeho meno (35. výročie).
 31. 12. 1665 – Arcibiskup JURAJ LIPPAI venoval
vo svojom testamente sumu
15 000 zlatých na otvorenie právnickej fakulty na
Trnavskej univerzite (355
výročie). 
P.R.
december 2020/január 2021
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Veronika Slneková-Plesníková, do tlače pripravil: (mj)

K osudom židovskej komunity v Trnave
v rokoch 1938 – 1945
17. časť
Diváci a modely ich správania
„Holokaust nemožno považovať iba za tragédiu obetí, ale aj
všetkých jeho súčasníkov, bez
ohľadu na to, či sa na ňom aktívne
zúčastňovali... Holokaust sa musel dotknúť aj pasívnych svedkov,
nesporne najpočetnejšej skupiny
obyvateľov. Tí spočiatku sledovali
udalosti s ľahostajnosťou, možno
niekedy aj škodoradosťou, no aj
so strachom o vlastnú bezpečnosť
a budúcnosť. Postupne sa však
ich postoje viditeľne menili a prerastali do rozpakov, pobúrenia,
hrôzy a súcitu, ktorý neraz vyústil
do priamej pomoci prenasledovaným“.1 Divákov je možné definovať
ako tých, ktorí sa skutočne iba
pasívne prizerali. Trnavský okresný
náčelník ich dokonca v niektorých
svojich správach a hláseniach
označil termínom „obecenstvo“.
Akýkoľvek aktívny krok znamenal
okamžité preradenie jednotlivca
z kategórie divákov buď do kategórie páchateľov, alebo naopak,
záchrancov Židov. Diváci napriek
tomu zostávali síce najpočetnejšou, ale na druhej strane aj najmenej prebádanou a preskúmanou
kategóriou aktérov holokaustu.
Slovenská historiografia v tomto
smere urobila zatiaľ len niekoľko
marginálnych pokusov o vyhodnotenie úlohy divákov pri „riešení
židovskej otázky“ na Slovensku. Ak
sú diváci v niektorých prácach aj
spomínaní, autori sa obmedzujú
zväčša na všeobecné konštatovania o pasivite, nezáujme, apatii,
prípadne záujme o židovský maje-

Neznámy autor: Marš zo Slovenska!, 1941 – 1942, Slovenské národné múzeum – archív SNM
v Bratislave

tok, pričom mnohé z téz majú len
charakter hypotéz.
Z tohto pohľadu sa ako prelomová
javí štúdia E. Nižňanského, poskytujúca teoretický i terminologický
rámec budúceho možného výskumu v tejto otázke.2 E. Nižňanský
v nej naznačil možné línie, roviny
a vrstvy skúmania problému, preto je možné využiť ju ako vodidlo
a návod k výkladu o postoji divákov v Trnave.
V spoločnosti nepochybne naďalej
pretrvávali stereotypy myslenia
pestované voči Židom. Židia obviňovaní z ohavných činov podnecovali obavy a fóbie, preto časť
slovenskej populácie, „opantaná
predsudkami, nerozhľadená,
historicky nezorientovaná, často

manipulovaná, zakomplexovaná, neschopná vecne analyzovať
situáciu, pochopiť Židov, ich históriu, kultúru, ducha, všestrannú
podmienenosť a zákonitosť toho,
čo bolo a je, a neschopná vecne
a spravodlivo túto situáciu riešiť,
videla v Židoch zosobnenú príčinu
svojich bied, nešťastí, zla vôbec“.3
Málokto sa nad týmito obvineniami
zamýšľal, hľadal ich príčiny a historické korene, aby oddelil pravdu
od predsudkov a fantázie.4 Preto
boli stereotypy v myslení spolu
s predsudkami základnými predpokladmi úspechu antisemitskej
politiky HSĽS na Slovensku. Inakosť Židov, ktorá sa často dostávala až do polohy démonickej, spolu
so sociálnou demagógiou, ktorú

1 KAMENEC, Ivan. Trauma holokaustu – historický alebo morálny problém? In KAMENEC, Ivan. Hľadanie a blúdenie v dejinách. Bratislava: Kalligram, 2000, s. 395.
2 NIŽŇANSKÝ, Eduard (ed.). Holokaust na Slovensku 7. Vzťah slovenskej majority a židovskej minority (náčrt problému).
Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, Katedra všeobecných dejín FF UK, 2005. Pozri aj NIŽŇANSKÝ, Eduard. Typológia vzťahov majoritného obyvateľstva a židovskej minority v období holokaustu. In ŠUTAJ, Štefan (ed.). Národnostná politika na Slovensku po roku 1989. Prešov: Universum, 2005, s. 191-205.
3 MEŠŤAN, Pavol. Svetonázorové príčiny antisemitizmu na Slovensku. In Fenomén holokaustu. Ideové korene, príčiny, priebeh
a dôsledky. Zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie konanej dňa 27. – 28. marca 2008. Bratislava, 2008, s. 137.
4 Ref. 3, s 137.
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šírila propaganda, prebudili u obyvateľstva potrebu nápravy krívd
a nerovností z predchádzajúceho
obdobia. Ľudia nadobúdali ilúziu
o ľahkom zlepšení svojej sociálnej
existencie. Najočividnejší bol teda
apel na ľudový antisemitizmus
a podnecovanie antisemitských
nálad u ľudí, ktorým bol dovtedy
akýsi židovský problém ľahostajný.5 Proces separácie Židov sprevádzalo ohlušujúce ticho divákov,
z čoho sa dá usúdiť, že dôvodom
bola sympatia s plánom odstránenia Židov, ktorých z rozličných
dôvodov pokladali za prvok cudzí
a nežiaduci.6
Akousi predĺženou rukou páchateľov bola tlač, ktorá smerom k divákom vysielala signály zamerané
na pestovanie ich antisemitského
cítenia. Argumentáciu propagandy
je možné dešifrovať zo stránok
dobovej tlače vychádzajúcej a pôsobiacej celoslovensky (Slovák,
Gardista, Ľudové noviny či Kocúr
– karikatúry).7 Jednotlivým problémom antisemitskej propagandy sa
v kontexte svojich prác venovali I.
Kamenec a L. Lipscher.8 Problematika však dosiaľ nie je slovenskou
historiografiou analyticky a komplexne spracovaná.9
Regionálne Trnavské noviny vychádzali ako týždenník až do jesene
1940, keď zanikli pravdepodobne
pre ich kritický postoj voči nemeckému národnému socializmu.10
Pri skúmaní regiónu by jednou
z možností mohlo byť aj hľadanie
odpovede na otázku, či na for-
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Pravdepodobne Andrej Kováčik: Hnev
národa na ziskožravca!, 1941, Slovenský
národný archív

movanie verejnej mienky silnejšie
vplýval celoštátny denník, ktorého
každodenne opakované tvrdenia
prenikali do mysle ľudí a stávali sa
jej konštantnou súčasťou alebo regionálny týždenník, ktorého vplyv
znásobovalo glosovanie v regióne
známych skutočností a okolností,
obyvateľstva sa priamo týkajúcich.11
Celkovo od októbra 1938 do jesene
1940 uverejnili Trnavské noviny
92 rôznych novinárskych útvarov
(úvodníky, rozhovory, oznamy,
správy a informácie), v ktorých sa
nejakým spôsobom vyjadrovali
k riešeniu židovskej otázky.
Z obsahového hľadiska je možné
rozdeliť články do niekoľkých blokov. V prvom rade sa opakovali

5 BAUMAN, Zygmunt. Modernost a holokaust. Bratislava: Kalligram, 2002, s. 177.
6 BAUMAN, ref. 5, s. 180.
7 Viac NIŽŇANSKÝ, Eduard (ed.). Holokaust na Slovensku 7. Vzťah slovenskej majority a židovskej minority (náčrt problému). Bratislava: Nadácia Milana Šimečku,
Katedra všeobecných dejín FF UK, 2005, s.12.
8 KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava: Archa 1991;LIPSCHER, Ladislav.
Židia v slovenskom štáte 1939-1945. Bratislava: Print-servis, 1992.
9 Pozri aj BAKA, Igor. Mechanizmus, ciele a metódy pôsobenia ľudáckej propagandy v rokoch 1938-1939. In Historický časopis, roč. 51, 2003, č. 2, s. 277-294.
10 LETZ, Ján. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava:
Lúč, 2000. Dostupné na http://www.fara.sk/vistuk/download/vistucki_knazi.pdf
(27.10.2009)
11 Pozri aj SLNEKOVÁ, Veronika – DUDÁŠOVÁ, Jana. Some Features of Anti-Semitic Propaganda and Their Use in the Regional Press in the First Phase of Biulding
a Totalitarian Political System in Slovakia 1938-1940. (Trnava as a case study). In
Racial Violence Past and Present. Papers from the Conference held in Bratislva on
September 2nd, 2000. Bratislava: Judaica Slovaca, 2003, s. 52-61.

 1. 1. 1621 – Vodca protihabsburského povstania
GABRIEL BETLEN zvolal do
Trnavy snem uhorskej šľachty
(400. výročie).
 1. 1. 1936 – V Trnave sa
narodil básnik, prekladateľ
a redaktor JÁN STACHO, absolvent trnavského gymnázia a člen trnavskej skupiny
básnikov – konkretistov, (85.
výročie).
 1. 1. 1946 – V Dolnej
Strede nad Váhom sa narodil
básnik, spisovateľ, lekár, pedagóg a odborný publicista
MIROSLAV DANAJ, prednosta
Chirurgickej kliniky Fakultnej
nemocnice v Trnave, profesor
Trnavskej univerzity a čestný
občan mesta Trnavy (75. narodeniny).
 1. 1. 1976 – V Trnave začala svoju činnosť Okresná galéria, ktorú o dva roky neskôr
premenovali na Galériu Jána
Koniarka (45. výročie).
 1. 1. 1993 – Vznikla samostatná Slovenská republika
(28. výročie).
 3. 1. 1941 – V Trnave sa
narodil filmový a divadelný
herec i bábkoherec ANTON
VACULÍK, ktorý v rokoch 1982
– 89 účinkoval v Divadle pre
deti a mládež v Trnave (80.
narodeniny).
 6. 1. 1336 – Uhorský kráľ
KAROL ROBERT vydal nový
mýtny poriadok pre obchodníkov na úseku česko-uhorskej cesty medzi Holíčom
a Budínom, ktorá prechádzala
cez Trnavu (685. výročie).
 10. 1. 2006 – V Piešťanoch
umrel futbalový brankár, reprezentant a zaslúžilý majster
športu IMRICH „Capan“ STAdecember 2020/január 2021
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Jozef Tiso pozdravuje nastúpené jednotky HG a FS počas dožinkových slávností v Trnave 13.
8. 1939. Zdroj: SNA, zbierka STK. In: SOKOLOVIČ Peter, Hlinkova garda 1938 – 1945,
Ústav pamäti národa, Bratislava 2009

niektoré stereotypné obvinenia voči
Židom, pričom najúčinnejšou bola
fikcia o svetovom sprisahaní Židov
a „sústavnej podkopnej práci Židov
na poli kultúrnom, výchovnom
i náboženskom“.12 Prebleskol aj
fenomén slobodomurárstva v upozornení, že vedenie trnavského
parného mlyna je v židovských
rukách, po čom nasledovalo vyhlásenie: „Nechceme mať vo vedení
žido-slobodomurárov!“13 Nebolo
možné obísť ani obvinenia Židov
zo šírenia alkoholizmu a úžerníctva, čím mali Židia spôsobiť „degeneráciu národa“.14 Na príklade
robotníka, ktorý si kúpil bicykel
na splátky za 650 Kčs, ale nebol
schopný splácať, preto na exekúcii kúpil bicykel Žid I.E. za 60 Kč,
dokumentovali noviny zdieranie
Slovákov Židmi: „Tak toto je ten
židovský obchodný talent... Nuž
páni židia, nedivte sa tomu, keď
taký sklamaný robotník spácha
nejakú neprístojnosť voči Vášmu
Veličenstvu. Takéto hanebné činy
lepšie štvú ako 10 prednášok Bílika.“15 Sporadicky sa objavili aj
obvinenia Židov z maďarónstva:
12 Trnavské noviny, 2.4.1939.
13 Trnavské noviny, 5.3.1939.
14 Trnavské noviny, 9.4.1939.
15 Trnavské noviny, 1.1.1939.
16 Trnavské noviny, 6.7.1940.
17 Trnavské noviny, 6.7.1940.
18 Trnavské noviny, 12.3.1939.
19 Trnavské noviny, 18.12.1938.
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„v Trnave materinskou rečou je
asi maďarská, lebo na uliciach
a v obchodoch židia sa medzi
sebou rozprávajú maďarsky. Oni
sa možno chystajú na odchod do
Maďarska, či len overujú slovenský
vzduch a naštrbujú dobré meno
slovenskej Trnavy?“16 K tomu ešte
noviny upozorňovali, že „v sobotu nenájdete skoro voľné miesta
na sedenie v Hlinkovom parku
a v sade za hradbami (promenáda), všetko je obsadené židmi,
ktorí veselo mondokujú“.17 Noviny
neobišli ani židoboľševizmus: „Je
dosť divné, že sa nájdu ešte i dnes
ľudia, ktorí plačú a píšu o tom,
ako sa so Židmi zachádza, ako
sú prenasledovaní... Ale nepíšu
a neplačú o tom, ako zachádza
s ruským národom žido-boľševická vláda po dobu posledných 20
rokov (Žid Jankel – Jurovsky, vrah
ruskej cárskej rodiny, Trockij vrah
čs. legionárov, Zinoviev, Kamenev,
Litvinov – Finkelstein, Kun) neboli
nikdy odsúdení, hoci vykonali tie
najhroznejšie zločiny. Židia prežívajú teraz ťažké chvíle, avšak musíme tým viacej ľutovať, že nikto
z humanistov sa ani len neozval,
keď v sovietskom Rusku sa vraždil
a vraždí ruský slovanský ľud... Židia žnú len to, čo po stáročia zasievali.“18 Tento moment, že Židia,
ktorí „nevenovali na slovenské ciele
ani haliera“, iba „žnú, čo siali“,
sa opakuje v novinách periodicky
viackrát.19 Išlo o bežnú argumen-

CHO, trnavský rodák, hráč
Spartaka Trnava a nositeľ
Uznania za zásluhy o rozvoj
a reprezentáciu mesta Trnava
(15. výročie).
 11. 1. 1921 – V Trnave
sa narodil historik umenia
a odborný publicista KAROL
VACULÍK, dlhoročný riaditeľ
Slovenskej národnej galérie
v Bratislave (100. výročie).
 15. 1. 2016 –V Trnave
umrel matematik a vysokoškolský pedagóg PAVEL HÍC,
spoluzakladateľ Pedagogickej
fakulty Trnavskej univerzity
a jej dlhoročný dekan (5.
výročie).
 18. 1. 2001 – Bratislavsko- trnavský arcibiskupský
úrad zriadil v Trnave Arcibiskupské gymnázium, ktoré
nesie meno biskupa Pavla
Jantauscha (20. výročie).
 20. 1. 1986 – V Trnave
umrel pedagóg, organista,
dirigent a zakladateľ speváckych zborov DANIEL BULLA,
dlhoročný riaditeľ Základnej
školy v Cíferi, zakladateľ
Okresného učiteľského spevokolu v Trnave, dirigent
Bradlanu a Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv.
Mikuláša, ktorému roku 2000
udelili Cenu mesta Trnavy in
memoriam (35. výročie).
 21. 1. 1921 – V Trnave sa
narodila divadelná a filmová
herečka MÁRIA PRECHOVSKÁ, zaslúžilá umelkyňa,
členka Akademického divadla
v Trnave a dlhoročná členka činohry SND v Bratislave
(100. výročie).
 23. 1. 1936 – V Žiline sa
narodil chemik, filozof, pedagóg a publicista JÁN LETZ,
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táciu, že riešenie židovskej otázky
je len spravodlivou odpoveďou
na krivdy páchané Židmi po dlhé
roky na kresťanoch. „Židia predsa
pykajú za to, že pred skoro 2 tisíc
rokmi ozývali sa ulice slávneho
Jeruzalema vytím nenávisťou prekypujúcich židov: Ukrižuj!... Židia
chceli obeť nevinnú... A kliatba
táto padla na toto plemeno tokom
dejín... znášajú kliatbu, ktorú ich
praotcovia v starom Jeruzaleme
vyriekli na seba. Kliatba sa plní
a národ židovský trpí za hriechy
predkov.“20
Trnavské noviny však čitateľov
ubezpečujú, že „židovská otázka“
bude riešená nie na emocionálnom
základe, ale na báze právnych
noriem, pričom sa objavuje aj
motív spomínaný v prejavoch vládnych činiteľov a prezidenta Tisu,
že „riešenie židovskej otázky“ je
„logické a spravodlivé“ a stojí na
„slovenskom a kresťanskom základe“.21 „Židovská otázka je v rukách
vlády... slovenskú vládu nevedie
nijaká škodoradostnosť... všetko,
čo sa podniká zo slovenskej strany, podniká sa z lásky k svojeti...
Židia padajú z vysokých miest,
ale padajú odtiaľ, lebo miesta
obsadili pomocou politiky, ktorá
ohlásila celočiarový krach. Židia,
ako najvplyvnejšia časť svetovej
politiky, miesto k blahu priviedli
ľud na pokraj katastrofy. Keď siaha
vláda na židovský kapitál, robí tak
nie z nenávisti, ale preto, že vidí,
na pokraji čoho stojíme, kam nás
doviedla židovská politika... Židia
sa neosvedčili. Môžu však byť
radi, že po nich prichádza doba
kresťanstva, ktoré nechce vykántriť
židov...“22
Noviny kladú mimoriadny dôraz na
to, že motívom „riešenia židovskej
otázky“ nie je nenávisť, ale snaha o dosiahnutie spravodlivosti:
„Majetkové presuny na Slovensku
sú tak samozrejmosťou, že škoda
ju obhajovať. Myslím, že ani sami
20 Trnavské noviny, 18.12.1938.
21 Trnavské noviny, 14.5.1939.
22 Trnavské noviny, 22.10.1940.
23 Trnavské noviny, 5.2.1939.
24 Trnavské noviny, 21.1.1939.
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J. Bílikom-Záhorským v roku 1939 v Trnave
vydané a ním komentované Protokoly
sionských mudrcov, jeden z najznámejších
podvrhov, ktorý pravdepodobne vznikol
v Rusku približne v roku 1902 s cieľom
presvedčiť cára Mikuláša II., že liberalizmus
a modernizácia Ruska je súčasťou
židovského plánu na svetovládu. Rovnaký
názor propagoval aj Bílik. Podľa neho boli
protokoly dôkazom snahy „medzinárodnej
kučeravej krivonosej pliagy“ o ovládnutie
sveta. Zdroj: SOKOLOVIČ Peter, „Kariéra”
protižidovského radikála z Trnavy. In:
Pamäť národa 03. 2008, str. 33-46

Židia by sa jej nevzpierali, keby
videli, že ide o potrebu prameniacu nie z nenávisti, ale z potreby...
najprv sa postarať, aby trnavská
chudoba mala nejaký ten skromný
byt, aby početná rodina mala nejaký ten kúsok poľa“23, teda zdôrazňujú sociálny rozmer riešenia. „Po
toľkých rokoch, tak strašných bojoch a utrpeniach dostali sme moc
do svojich rúk a nezneužili sme ju.
To dosvedčia Židia, ktorí ďakujú
Bohu, že nevisí ani jeden. Tých
pár začiernených oblokov to nie je
nič, keď ich postavíme vedľa tých
nekonečných mravných národných
a majetkových krívd slovenského
národa“.24
Najrozsiahlejší článok reflektujúci „riešenie židovskej otázky“
uverejnili Trnavské noviny 15. 10.
1939 v súvislosti so zriaďovaním
okresných pracovných stredísk pre
Židov. Článok z pera A. Lazana má
preto príznačný názov: „Trošku
menej sentimentality“. Je zaujímavý hlavne argumentmi, ktorými
vysvetľuje nutnosť „riešenia židov-

v rokoch 1992-2006 profesor
na Trnavskej univerzite, kde
založil a viedol Katedru filozofie (85. narodeniny).
 26. 1. 1921 – V Trnave sa
narodil stredoškolský profesor, redaktor a odborný prekladateľ LADISLAV KENESSY,
šéfredaktor časopisu Agrochémia (100. výročie).
 27. 1. 1991 – V Bratislave
umrel básnik, prekladateľ,
publicista, redaktor a dlhoročný minister kultúry SR
MIROSLAV VÁLEK, trnavský
rodák a čestný občan mesta
Trnavy in memoriam, ktorého pamiatku pripomína aj
pamätná tabuľa vo vstupe
budovy bývalej Obchodnej
akadémie (dnešnej SPŠ dopravnej), ktorú navštevoval
(30. výročie).
 30. 1. 1666 – V Trnave
umrel ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas JURAJ
LIPAI, zakladateľ generálneho seminára v Trnave
a spoluzakladateľ právnickej
fakulty Trnavskej univerzity
(355. výročie).
 30. 1. 1931 – V Lučenci
sa narodil atletický tréner,
pedagóg a odborný publicista PAVOL GLESK, predseda Slovenskej olympijskej
akadémie a profesor na
Materiálovotechnologickej
fakulte STU v Trnave, kde
mu v r. 2002 udelili Uznanie
za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava (90.
výročie).
 31. 1. 1931 – V Trnave
sa narodil mikrobiológ, pedagóg a odborný publicista
VLADIMÍR KRČMÉRY
(90. výročie). 
P.R.
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Velitelia Hlinkovej gardy v Trnave Dr. Jozef Bányal a Jozef Takács. Zdroj: SOKOLOVIČ
Peter, Hlinkova garda 1938 – 1945, Ústav pamäti národa, Bratislava 2009

skej otázky“: „Keď sa záhradník
rozhodne vykopať škodlivým hmyzom zamorený strom, musel prísť
k presvedčeniu, že ten strom mu
vôbec žiadneho osohu nenesie, ba
naopak, ešte degeneruje rastliny
v jeho záhrade. Keď roľník rok
po roku pracuje na svojom kúsku
poľa, a zhubná ohnica ničí všetko
jeho úsilie, konečne vynaloží peniaz, čo i aký veľký a hľadí sa raz
a navždy zbaviť tejto tvrdošijnej
plevele. Keď nemecký národ prišiel
k presvedčeniu, že jeho rozmach je
hatený zákernými kliešťami židovstva, vtedy jeho veľký vodca, Adolf
Hitler, nehľadiac na eventualné
následky, prišliapnul toto nenásytné plemä a raz navždy prekazil
jeho nežiaduce rozmnožovanie
sa v Nemecku. A podarilo sa mu
to, podarilo. Očistil rozrastajúci
sa strom národa od neužitočného príživníka. Zasadil injekciu na
to najchúlostivejšie miesto. A jej
účinky sa už objavili. Hľa, nemecký
národ triumfuje. Ukázal cestu celému svetu.“ 25
„Najšťavnatejšie“ state v Trnavských novinách sú autorizované J.
Bílikom – Záhorským. Opakovane
v nich zdôrazňuje, že „vykorisťovanie kresťanských národov“ Židom
vraj nestačí, preto „pri každej príležitosti snažia sa im ešte aj škodiť
25 Trnavské noviny, 15.10.1939.
26 Trnavské noviny, 11.12.1938.
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v mnohom ohľade“. „Vysmievajú
sa kresťanskému náboženstvu
v snahe oslabiť vieru a útočia na
autoritu duchovenstva“, čo bol pre
slovenskú religióznu, prevažne
katolícku populáciu závažný argument, „znemravňujú kresťanský

ľud“, „spia so slúžkami“ a „v obore
nemravnej literatúry vedú hlavné
slovo“: Cítiť autorovu evidentnú
zručnosť a zbehlosť v protižidovskej argumentácii. Jeho slovník,
pripomínajúci temer stredoveké
klišé, je založený na absolútnej
fikcii, že „za každé zlo spôsobené
Gójovi sľubuje sa v Talmude odmena po smrti“, čo navonok síce
pôsobí ako akýsi dôkaz, závažný
argument a fakt, ale v konečnom
dôsledku neoveriteľný.26
J. Bílik – Záhorský krátko po vyhlásení autonómie Slovenska rozpútal
na stránkach Trnavských novín
štvavú kampaň proti židovským
lekárom sledujúcu ich vylúčenie
z hospodárskeho a verejného života. Ich škodlivosť pre obyvateľov
na Slovensku dokumentoval príkladom moskovského židovského
lekára, ktorý v roku 1899 zámerne
vštepil svojim pacientom akúsi
nákazlivú chorobu, pretože prvoradým záujmom židovských lekárov
nie je liečiť, ale všetkým nežidom

Fotografia č. 1 - Gardista, 29. 3. 1942, roč. IV., č. 73, s. 3

spôsobovať ujmu na zdraví.27 „Ináč
to nemožno nazvať, čo sa robí
v Trnave a v jej okolí - akademické jatky. Židovskí lekári otvorili si
tu nie ordinačné siene, ale jatky,
v ktorých sa ničí slovenský dorast
v tom najútlejšom veku”.28 „Prirodzené“ sa preto v dôsledku týchto
“hrôzostrašných odhalení” stali
výzvy typu: „Kresťania zverujte
svoje zdravie len kresťanským lekárom!“, ktoré mimochodom plnili
stránky takmer všetkých regionálnych periodík.29
Najčastejšie sa objavujúcou témou
Trnavských novín bol bojkot židovských obchodníkov, remeselníkov,
podnikateľov a živnostníkov, ktorý
sa redakcii javil neustále ako nedostatočný, preto uverejňovala neustále nové a nové výzvy, dôkazy,
apely a príklady. Je ťažké posúdiť,
či bol bojkot taký neúspešný, ako
sa o tom v tlači neustále písalo,
alebo to bol iba propagandistický
zámer, keď vieme, že obrat židovských podnikov sa od jesene 1938
neustále znižoval, takže nepochybne museli stratiť aj časť klientely,
teda aj apely vyzývajúce k bojkotu
museli byť aspoň čiastočne účinné.
Údernosť článkov malo zvyšovať aj
poukazovanie na konkrétnych ži-

Fotografia č. 2 - Slovák, 17. 5. 1942, roč. XXIV., č. 111, s. 3

dovských podnikateľov a ich nežidovských odberateľov menovite.30

Svoje ostrie propaganda nesmerovala len na Židov, ale ho obracala

27 Trnavské noviny, 11.12.1938.
28 Trnavské noviny, 26.2.1939.
29 Trnavské noviny, 8.1.1939. Trnavské noviny, 15.1.1939.
30 „Prečo má veľkopredaj novín teda i katolíckych Žid? Niet na to schopného kresťana – katolíka?“ Trnavské noviny, 19.3.1939.
„Ako sme informovaní, boli pre našu krajinskú nemocnicu určení dodávatelia. A ťažko je nám informáciám veriť, že je takáto
krikľavá nespravodlivosť ešte možná! Dodávateľom sa stali p. Jelínek, Bratia Reich, p. Volf, p. Sidon – všetko Židia!... Ale toto
nie je žart, ba vec až príliš vážna a stojíme na tom, aby sa tu stala náprava, aby dostali dodávky naši kresťanskí a slovenskí
remeselníci, obchodníci“ Trnavské noviny, 15.1.1939. „Pýtame sa, kto dodáva mäso miestnej posádke, kto múku a iné potravné články? Nie sú to azda Židia? Ako by sme nemali dosť mäsiarov a obchodníkov! Kde dávajú robiť tlačivá: krajinská nemocnica, parný mlyn, cukrovar, vozovka a naši živnostníci? Či niet v Trnave dosť našich tlačiarní?“ Trnavské noviny, 5.2.1939.
„V novom Slovensku máme podporovať svojich slovenských a kresťanských ľudí. Vojenská správa si asi myslí, že sa to na ňu
nevzťahuje, lebo jej hlavnými dodávateľmi v Trnave sú podnes Židia. Pred týmto faktom my veru salutovať nemôžeme, ale
pohoršene robíme čelom vzad!“ Trnavské noviny, 5.2.1939. „Nariadené bolo, aby sa spotrebitelia prihlásili k odberu cukru
u svojho obchodníka. Čo sa nestalo? To, čo by sme iste dnes neboli očakávali od Slovákov, že svoju spotrebu cukru prihlásili
u Židov, hoci mali poruke dostatok našských obchodníkov... Tu treba rezať, tu treba operovať! Navrhujem, aby sa obchodníkom Židom prideľoval cukor len v takej miere, koľko cukru pripadne v tej ktorej obci na Židov... A podľa toho by sme mohli
pokračovať nielen pri prideľovaní cukru, ale aj ostatných životných potrebách, ktoré má v ruke štát, ako je múka, soľ, špiritus
a iné. Dnes alebo nikdy: Slováka treba postaviť na nohy! I toto je arizácia. A keď už arizujeme, tak arizujme dôkladne!“ Trnavské noviny, 20.7.1940. „Pomery nás prinútili, aby sme sledovali i tých našich kresťanov a kresťanské ustanovizne, čo ešte
i dnes kupujú u židov, a takto zrádzajú slovenský národ... ešte ani doteraz nezatvorili dobrovoľne židovskí mäsiari svoje jatky
a veselo ďalej prevádzajú výsek bravčového mäsa. A veru nájdu sa kresťanské rodiny, ktoré týchto židov podporujú.“ Trnavské noviny, 3.9.1939. „Mnohí sa zadivili, že Slovenská ľudová banka tri horné izby dala robiť židovi, v Trnave je pritom 24
samostatných maliarov – Slovákov, z ktorých mnohí sú bez práce. Je to kynoženie vlastných ľudí.“ Trnavské noviny, 5.3.1939.
„Židovská firma Pinkas Seidler má zastúpenie časopisov Signál, Gardista a vôbec skoro všetkých novín pre Trnavu. Nenašiel
by sa pre toto zastúpenie nejaký árijec?“ Trnavské noviny, 7.9.1939. „Jeden hodne exponovaný protižidovský živnostník posiela
nakupovať svojho učňa do židovského obchodu na Štefánikovej ulici.“ Trnavské noviny, 25.5.1940.
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proti nežidom, ktorí so Židmi, či
už zo zvyku alebo preto, že to
bolo výhodné, ďalej spolupracovali. Mnohé z výhrad boli uvedené
v podobe otázok, čo je rozhodne
pôsobivejšie a u čitateľa vzbudzuje dojem, že na odpoveď prišiel
vlastne sám, preto sa s tvrdením
stotožňuje.31
Trnavské noviny ponúkali aj návod
ako vyriešiť situáciu, keď „naše
peniaze nesú len do židovských
obchodov, ktorí celých 20 rokov
demoralizovali a ničili všetko, čo
bolo slovenské a kresťanské“,
preto „naše matky, ženy... budú si
musieť uvedomiť svoju národnú
povinnosť a kupovať výlučne len
u kresťanských obchodníkov a remeselníkov. Potom nebude v Trnave toľko nenašských obchodov
a dielní. To bude správne riešenie
židovskej otázky. Tie rozbité okná,
tie rozbité a zamazané firemné
tabule, to nepomôže tomu, aby
trnavské obchody ovládli Slováci.
Tu musí nastúpiť bojkot všetkého,
čo nie je kresťanské a slovenské.“32
A nakoniec, nebolo možné sa
vyhnúť téme arizácie židovského
majetku. Niektoré z článkov iba vysvetľovali procedurálne záležitosti,
prinášali „praktické“ rady záujemcom o arizáciu, ale aj mobilizujúce
heslá: „Kto chce židovský obchod,
nech sa hlási. Konečne nadchádza
čas činov! Nechajme plané reči
a pristúpme k skutkom. Každý,
kto má záujem a vládze prebrať
niektorý obchod, ktorý je v rukách
židovských, nech sa hlási buď
u Zväzu slovenských remeselníkov
a obchodníkov alebo na obvodnom

Fotografia č. 3 - Gardista, 31. 5. 1942, roč. IV., č. 122, s. 5

sekretariáte HSĽS“.33 „Zapojte sa
do hospodárskeho života Slovenského štátu!“ „Von s úsporami
z punčoch... treba ich investovať
do obchodu, do živnosti, kde sa
budú obracať a mnohonásobne
vzrastať“.34 „Obchod je základom
hospodárskej samostatnosti a neodvislosti a zdrojom hospodárskej sily. Musí byť preto v našich
rukách... Je preukázané, že 4 %
židovských obyvateľov ovládalo
87 % celého slovenského národného majetku a dôchodku... Slováci,
arizujte obchodné a živnostenské
podniky! Rozhodnite sa hneď!
Všetci, ktorí chcete arizovať, musíte
podať svoje prihlášky najneskôr do
30. júla na obvodnom sekretariáte
HSĽS“.35 Je to takmer gogoľovsky

úsmevné, keď v novinách nabádajú
na podnikanie, uvádzajúc ako príklad úspešného podnikateľa práve
Žida: „Dnes, keď pomery priamo
nútia k podnikaniu, my mladí
Slováci, ešte stále pochybujeme
o úspechoch z podnikania. A toto
je práve tá najväčšia chyba. Pozrime sa na židov. Žid, ktorý dostane
od svojho otca veľa razy pre svoj
obchodný začiatok len toľko, koľko
na prvý nákup najnutnejšie potrebuje, začne predávať a kupovať
hocičo. A ide mu to. Šťastie? Ale
čoby! Húževnatosť, usilovnosť
a kalkulácia.“36
Posledný postreh z regionálnej
tlače k arizáciám je z Trnavského
kraja v roku 1942. Arizácia nie je
už zďaleka vnímaná ako úspešné

31 „Židovskí povozníci veselo - akoby sa nič nestalo – si formanujú i kresťanským firmám. Či nemáme v Trnave dosť našich
slovenských povozníkov?“ Trnavské noviny, 3.9.1939. „...či nezabolí vaše srdce, keď počujete a na vlastné oči vidíte ako židovský uhliar posiela uhlie, drevo a koks do kresťanských rodín, obchodov a podnikov?“ Trnavské noviny, 3.9.1939.
32 Trnavské noviny, 5.2.1939.
33 Trnavské noviny, 23.3.1940.
34 Trnavské noviny, 29.6.1940.
35 Trnavské noviny, 13.7.1940. 14.6.1940 sa v Trnave uskutočnila prednáška o tom, ako postupovať pri arizácii, ktorú zorganizoval Zväz slovenských remeselníkov a obchodníkov spolu s obvodným sekretariátom HSĽS s cieľom podchytiť čo najviac
záujemcov o arizáciu. Prednášal G. Laucký, riaditeľ Vyššej školy družstevnej v Bratislave. Obsahom prednášky bolo, čo je
vlastne arizácia, ako sa uskutočňovala v Nemecku a Rakúsku, aký je postup. „Obsah prednášky nebudeme uverejňovať, ale
dúfame, že naši živnostníci prídu na budúce prednášky vo väčšom počte ako dosiaľ. Budete informovaní a sami sa chytíte
arizovania. Netreba sa báť arizovať.“ Trnavské noviny, 22.6.1940.
36 Trnavské noviny, 4.6.1939.
37 Trnavský kraj, 25.4.1942.
38 Trnavský kraj, 9.5.1942.
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podujatie a v podtóne článku „Sú
arizácie problémom?“ je skôr sklamanie z tohto projektu, pretože
„pri arizácii vedel zákonodarca, že
nemá po ruke zástup kapitálovo
silných jednotlivcov, ktorí by ihneď
prevzali veľké hospodárske objekty

história
od neárijcov... vedeli sme všetci, že
nemáme dosť zapracovaných síl...
Nerobíme si ilúzie o tom, že všetky
arizácie sa vydaria. Vieme, že arizovali aj takí, ktorí nemali nijakého
vzťahu k arizovanému predmetu...
Je len prirodzené, že takíto a ešte

iní skôr či neskôr vypadnú a stroskotajú...“37, preto „nemožno však
ani povedať, že by sa pojem arizátora tešil nejakej zvláštnej priazni
našej pospolitosti“38. 

(pokračovanie nabudúce)

Jana Judinyová

Alexander Rudnay a Trnava
Ščastní privážá ďeň: ve kerém ťebe
Tvój arcibiskup, plápolavú čekan
Túžbú, ALEKSANDER, milími
Na vzňešení iďe krokmi prestol.
Ján Hollý: Ke slavnému uvádzáňú jeho kňížatskéj osvíťenosťi
Aleksandra Rudnaího – arcibiskupa ostrihomského roku 1820 ďňa 16. mája
V tomto roku si pripomíname 260 rokov od narodenia významného
slovenského národnokultúrneho dejateľa, mecéna a náboženského
spisovateľa, uhorského prímasa, arcibiskupa a kardinála Alexandra
Štefana Rudnaya (de Rudna et Divékujfalu; 1760, Svätý Kríž nad
Váhom – Považany – 1831 Ostrihom). Do sŕdc Slovákov sa zapísal
výrokom: Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem! Táto osobnosť našich dejín a kultúry je viacnásobne spojená aj s naším mestom. Práve v Trnave sa odohralo viacero
významných udalostí na životnej a profesionálnej ceste a smerovaní
Alexandra Rudnaya.

Životom a po stupienkoch
cirkevnej hierarchie
Alexander Štefan Rudnay sa narodil 4. októbra 1760 v obci Svätý
kríž nad Váhom, dnes Považany. Otec Andrej bol stoličným
sudcom, matka sa volala Anna
Döryová. Rodina patrila k nižšej
šľachte. Stredoškolské vzdelanie
nadobudol na piaristickom gymnáziu v Nitre a na bratislavskom
hlavnom gymnáziu Emericanum.
Potom študoval v Trnave na Kráľovskej akadémii dva roky filozofiu, štúdium filozofie bolo totiž
povinným medzistupňom k štúdiu
teológie. Kráľovskú akadémiu zriadila v Trnave panovníčka Mária Terézia po presune Trnavskej univerzity do Budína. Akadémia sídlila
v budove Lekárskej fakulty univerzity (dnešná Fakulta zdravotníctva
a sociálnej starostlivosti Trnavskej
univerzity). Cisárovná súčasne nariadila ponechať v Trnave päťtisíc
zväzkov kníh z pôvodnej univerzity. Teologické štúdium Rudnay
absolvoval na univerzite v Budíne,

ale ukončil ho v Prešporku. Dosiahol titul doktora teológie.
Dvanásteho októbra 1783 biskup
Štefan Nagy vysvätil Alexandra
Rudnaya v biskupskej seminárnej kaplnke Štefanea v Trnave za
kňaza.
Po štúdiu niekoľko mesiacov pracoval
Rudnay ako vychovávateľ synov grófa
Františka Beréniho v Laskári (časť
Novák). Potom nastúpil na kňazskú
dráhu ako kaplán v Častej pri Trnave
(1785 – 1789), neskôr v Hronskom
Beňadiku. V roku 1789 získal konkurzom miesto farára (neskôr dekana)
v Krušovciach, celkove tam pôsobil 15
rokov. Takmer súčasne začal stúpať
aj po kariérnom rebríčku hierarchie
katolíckej cirkvi.
V roku 1804 Rudnaya panovník vymenoval za ostrihomského kanonika,
v nasledujúcom roku sa stal farárom
farského Kostola svätého Mikuláša
v Trnave a zároveň rektorom kňazského seminára Štefanea v Trnave.
V krátkom čase nasledovali funkcie
svätotomášskeho prepošta a dvorského radcu v Trnave a radcu pre cir-

Alexander Rudnay ONB obrazový archív

Cardinal SK Rudnay Alexander Stefan-erb

kevné záležitosti v Uhorskej dvorskej
kancelárii vo Viedni.
V apríli 1816 ho vysvätil vo viedenskom Dóme svätého Štefana
viedenský arcibiskup Sigmund
Anton von Hohenwart za biskupa.
Od panovníka dostal biskupstvo
v Sedmohradsku. O štyri roky
december 2020/január 2021
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nato ho pápež Pius VII. vysvätil
za arcibiskupa pre arcibiskupstvo
v Ostrihome. Tým sa stal Alexander Rudnay prímasom Uhorska,
po palatínovi najvyššie postavenou osobou. Na žiadosť panovníka Alexander Rudnay presunul
sídlo kapituly z Trnavy do Ostrihomu. Tu postupne vybudoval
chýrnu ostrihomskú baziliku,
arcibiskupskú rezidenciu a ďalšie
zariadenia kapituly.
V roku 1825 korunoval v Prešporku v Dóme svätého Martina cisárovnú Karolínu Augustu za uhorskú kráľovnú a o päť rokov neskôr
korunného princa Ferdinanda za
uhorského kráľa.
V roku 1826 Alexandra Rudnaya
vymenoval pápež Lev XII za kardinála in pectore (t. j. v srdci, v duši), nominácia bola zverejnená až
o dva roky. Mimochodom, arcibiskup Rudnay nikdy necestoval do
Ríma, aby si prevzal menovanie.
Z týchto čias pochádza pre nás
Slovákov pamätný výrok arcibiskupa a kardinála Rudnaya: „Slavus
sum, et si in catedra Petri forem,
Slavus ero.“ (Slovák som, a keby
som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem!)
Alexander Rudnay zomrel po krátkej
chorobe 13. septembra 1831 v Ostrihome, pochovaný je v bazilike.
Veľký almužník a mecén
Alexander Rudnay
Už v mladom veku ako farár mal
Alexander Rudnay srdce otvorené
pre spolublížnych. Ako osvietenecký vzdelanec, z ktorého by si
ešte aj dnes mohli mocní tohto
sveta vziať príklad, za hlavné
poslanie štátu považoval starostlivosť o blaho ľudu. V kázňach
počas pôsobenia v obci Krušovce
(koniec 18. storočia) síce vyzýval
veriacich k plneniu poddanských
povinností, ale súčasne poukazoval na ťaživé sociálne pomery
ľudu a potrebu riešenia jeho
problémov. Nielen poukazoval,
ale aj sám prispieval rozličnými
formami charity. Počas jeho pôsobenia v Krušovciach obec dvakrát
36
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Kazne-prihodne Rudnay t ONB

vyhorela, farár Rudnay vždy
prispel k obnoveniu života. Už tu
sa mu dostalo označenia „Veľký
almužník“. Neskôr ako biskup
v Sedmohradsku, keď krajinu
postihol hladomor, biskup Rudnay najskôr rozdal vlastné zásoby,
a potom za svoje prostriedky dal
nakúpiť potraviny, ktoré sa rozdeľovali medzi hladujúcich. Zachránil tak veľa životov.
Okrem ostrihomskej baziliky aj
na našom území zanechal pozoruhodnú cirkevnú stavbu, ktorá
dodnes slúži veriacim. Je to empírový kostol Povýšenia svätého

Kríža v Rudnayovej rodnej obci
Považany. Arcibiskup dal postaviť kostol v rokoch 1829 – 1830
na pamiatku svojej matky Anny,
ktorá je tu pochovaná aj s ďalšími
príbuznými.
Alexander Rudnay bol členom
a významným mecénom Slovenského učeného tovarišstva. Významne prispel k vydaniu Bernolákovho Slovára a viacerých diel
svojich spolubratov v Tovarišstve,
napríklad aj Fándlyho.
Bol zástancom náboženskej
a národnostnej tolerancie. Podporoval aj vydávanie hodnotných
diel evanjelikov, napríklad Dejiny
slovanského jazyka a literatúry podľa všetkých nárečí Pavla
J. Šafárika (1795, Kobeliarovo
– 1861, Praha), dielo vyšlo za jeho
podpory v Pešti v roku 1826. Rudnay schválil aj vydanie Kollárovej
Slávy dcéry a iných diel. Jeho
zásluhou schválila bratislavská
synoda vydanie prekladu Biblie
v bernolákovčine (preložil Jur
Palkovič; 1763, Veľké Chlievany
–1835, Ostrihom), Bibliu potom
zadarmo distribuoval na všetky
fary na Slovensku.
Alexander Rudnay nielen podporoval literárne aktivity cenných literátov svojej doby, ale aj
sám písal. Kázne, ktoré zostavil
a predniesol v rokoch 1778 –
1805, vyšli po slovensky pod názvom „Kázne príhodné, a iné, to
gest 82 Reči duchowních“. Vydala

Nemocnica TT cca 1830 ONB zbierka obrazov a grafík
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ich Jelínkova tlačiareň po smrti
arcibiskupa roku 1833. A. Rudnay
vydal aj viacero diel v latinčine.
Rudnay a Trnava
Trnava vstúpila do života Alexandra Rudnaya viackrát, a to
podstatným spôsobom. S naším
mestom sa zoznámil ako študent,
keď tu študoval filozofiu. V Trnave, pod kupolou prekrásnej
neskorobarokovej seminárnej
kaplnky Štefanea, ho roku 1783
biskup Štefan Nagy vysvätil za
kňaza. O 22 rokov neskôr sa sám
stal rektorom Štefanea a farárom
vo farskom Kostole svätého Mikuláša. V Trnave začal aj svoju
kariéru v administratíve katolíckej
cirkvi ako aktuár, archivár a tajomník arcibiskupského vikariátu,
neskôr vykonával funkciu svätotomášskeho prepošta a dvorského radcu v Trnave a radcu
pre cirkevné záležitosti. V Trnave
pôsobil aj pedagogicky, vyučoval
a podporoval mnohých významných slovenských kňazov, medzi inými aj Jána Hollého, ktorý
napísal na neho oslavnú báseň
(celkove bolo A. Rudnayovi venovaných približne 50 ód, mnohé
vyšli knižne).
Aj keď na žiadosť panovníka Trnavu roku 1820 opustil, predsa
zostal s naším mestom spätý.
Dá sa tvrdiť, že mesto Trnava sa
arcibiskupovi Rudnayovi aj pripomenulo. Ešte v roku 1823 župné
zhromaždenie feudálnych stavov
v Bratislave rozhodlo o zriadení
nemocnice v Trnave. Aj mesto
samotné chcelo radikálne riešiť
situáciu s venerickými ochoreniami, ktoré sa rozšírili najmä po
napoleonských vojnách, a rozhodlo sa zriadiť nemocnicu, ktorá
by slúžila obyvateľom Trnavy
a okoliu. Splnomocnená komisia
na čele s prvým podžupanom
Jurajom Bartalom vyhliadla začiatkom roka 1824 na predmestí
Trnavy, južným smerom od
centra mesta, vhodnú nehnuteľnosť: dom s priľahlou veľkou
záhradou. Nehnuteľnosť bola

Stefaneum

majetkom ostrihomskej kapituly.
V jej mene arcibiskup Alexander Rudnay predal dom aj so
záhradou pre stavbu nemocnice
Trnave za cenu päťtisíc zlatých
florénov. Rudnay začal v roku
1822 so stavbou katedrály a arcibiskupského paláca v Ostrihome.
Na tieto účely potreboval nemálo
finančných prostriedkov (sám
prispel 800 tisíc florénami), preto
veľmi ochotne súhlasil s predajom. No čoskoro sa zistilo, že
skutočná rozloha pozemku sa
líši od údajov v kúpnej zmluve.
Po vysvetlení situácie arcibiskup
Rudnay bez veľkého zdráhania
súhlasil so znížením ceny nehnuteľnosti pre nemocnicu na polovicu. Dňa 4. októbra 1824 župné
zhromaždenie v Trnave slávnostne prevzalo prestavaný pôvodný
dom a položil sa základný kameň
pre ďalšiu výstavbu nemocnice.
Arcibiskup a kardinál Alexander
Rudnay patrí nesporne k najvýznamnejším osobnostiam Slovákov. Veľa v živote urobil: pre
vec národnú, pre bežných ľudí,
katolícku cirkev, aj pre samotné
mesto Trnava, kde s prestávkami
prežil veľkú časť života. Je na
počudovanie, že doteraz sme mu
my, jeho takmer spolurodáci, nenainštalovali ani skromnú pamätnú tabuľu, napríklad na budove
Štefanea. Je načase tak urobiť čo
najskôr. A v rámci katolíckej cirkvi
by bolo vari vhodné začať s beatifikáciou tejto osobnosti. 

Autorka ďakuje za cenné pripomienky a usmernenia trnavskému
historikovi Ferdinandovi Makovi.
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Adresár mesta Trnavy má sto rokov, jeho tvorca
Gustáv Adolf Bežo by už mal stotridsať
Svojim mnohosľubným vývinom dostáva sa Trnava do popredia medzi najdôležitejšie mestá republiky.
S ohľadom na dôležitosť Trnavy v obchodnom, priemyselnom a úradnom živote a na pozornosť, ktorá
sa jej z vonku venuje, vyhovujeme iste nutnej potrebe, keď vydávame tento adresár. On má byť modernou pomôckou pre obchodníka a úradníka, ale súčasne aj pionýrom, propagátorom ďalšieho rozvoja
mesta Trnavy...
G. & E. Bežo, kníhtlačiareň a kníhvydavateľstvo Trnava, 1920
Pred sto rokmi vyšlo v Trnave pozoruhodné dielko: Adresár mesta
Trnavy. V tom čase bolo len málo
miest na Slovensku, ktoré sa mohli
pochváliť takým podrobným katalógom spoločenských a hospodárskych inštitúcií, remeselníkov, ba aj
majiteľov domov, ako mala Trnava.
Pri listovaní v Adresári možno len
žasnúť nad štruktúrou správy mesta, pestrosťou remeselníckej society
a bohatosťou spolkového života vo
vtedy sedemnásťtisícovej Trnave.
Zmapované boli aj všetky štyri hlavné náboženské obce, spolu s ich
kostolmi, zariadeniami a časopismi.
Zostavovateľom a vydavateľom
Adresára mesta Trnavy bol jeden
zo šiestich v tom čase v Trnave
pôsobiacich kníhtlačiarov – Gustáv
Adolf Bežo (27. 11. 1890, Senica
– 9. 6. 1952, Plavecký Štvrtok). Jeho
kníhtlačiareň a predajňa kníh a papiernického tovaru sídlili na Hviezdoslavovej ulici číslo sedem. Bežo
vydal adresár vlastným nákladom.
V tomto roku si pripomíname nielen sté výročie vydania pozoruhodného Adresára mesta Trnava, ale aj
130. výročie narodenia jeho tvorcu.
Bežovci a Trnava
Gustáv Adolf Bežo pochádzal
z národne uvedomelej rodiny. Narodil sa 27. novembra 1890 v Senici. Otec Ján Bežo (1842 – 1905)
bol povolaním učiteľ. V časoch
tvrdej maďarizácie napísal a vydal
v Senici vo vlastnom nakladateľstve 15 slovenských učebníc pre
národné školy, napríklad Čítanku
a mluvnicu pro evanjelické a. v.
školy, Obrázkový šlabikár, veľký
úspech a použitie zaznamenal
najmä jeho Silozpyt čili fyzika pre
národné školy. Vydával aj časopis
pre deti Noviny mladých a pre
38
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dospelých zas periodikum Domáci
radca pre hospodárov. Matka Ľudmila Paulínyová bola neterou známeho vlastenca a literáta Viliama
Paulínyho-Tótha. Rodina Bežovcov
mala dvoch synov, starší sa volal
Elemír. Pracoval ako redaktor pri
vydávaní časopisu Domáci radca
pre hospodárov.
Gustáv Adolf Bežo študoval na
reálke v Hodoníne, na obchodnej
akadémii v Prostějove a Olomouci
a vo Viedni na akadémii pre zahraničný obchod.
Pre vydávanie výlučne slovenských
tlačovín úrady činnosť tlačiarne
Bežovcov v Senici roku 1916 zakázali. V novembri 1916 presunula
potom rodina činnosť do Trnavy,
začas ju viedla vdova Ľudmila Bežová pod menom synov. Gustáv
Adolf Bežo samostatne viedol
tlačiareň spolu s vydavateľstvom
v rokoch 1919 – 1932, hoci istý čas
v názve vystupoval aj brat Elemír.
V roku 1920, v čase vydania Adresára mesta Trnava, tlačiareň Bežovcov sídlila na Hviezdoslavovej
ulici číslo 7 (dnes Hviezdoslavova
12). Podľa spomínania pamätníkov majster kníhtlačiar G. A. Bežo
zvykol niekedy postávať v podbrání
a pozorovať študentov. Keď v roku 1950 Bežov podnik v Trnave
znárodňovali, jeho adresa znela:
Hviezdoslavova číslo 64.
Po roku 1932 Bežo tlačiareň prenajal svojim zamestnancom (Karol
Peschl, Emil Winkler a Eugen
Záhumenský) a venoval sa najmä
vydavateľskej činnosti. Okrem
Trnavy mal vydavateľstvo aj v Bratislave.
Gustáv Adolf Bežo bol v roku 1918
jedným zo signatárov Martinskej
deklarácie. V rokoch 1922 – 1925
pôsobil ako predseda Slovenskej

Gustáv Adolf Bežo

národnej strany. V rokoch 1918

Signety Bežovej tlačiarne

– 1923 vydával v Trnave časopis
Slovensko, ktorý bol orgánom
Slovenskej národnej a roľníckej
strany. Od roku 1924 bol podpredsedom Grémia majiteľov kníhtlačiarní na Slovensku a od roku
1925 podpredseda Zväzu československých kníhkupcov.
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Gustáv Adolf Bežo so zamestnancami

Bežo – vášnivý motorista
G. A. Bežo bol všestranne aktívny
človek, ktorý sa zaujímal najmä
o novinky v oblasti dopravy. Tak
29. októbra 1923 absolvoval spolu
s poľným letcom Jozefom Cinibulkom, príslušníkom 3. leteckého
pluku generála M. R. Štefánika,
prvý let z letiska Vajnory pri Bratislave do Prahy. Tri a polhodinový
let sa do našich dejín letectva zapísal ako prvá letecká pošta Bratislava – Praha. Ďalšou láskou G. A.
Beža boli motocykle. V 20. rokoch
20. storočia vlastnil dvojvalcový
americký motocykel Reading Standard so sajdkou, neskôr luxusný
a silnejší americký štvorvalcový
motocykel značky Henderson.
O svojich motoristických skúsenostiach písal do ročeniek Automobilní československý almanach,
aj do československého časopisu
Motocykl. Ako aktívny motocyklista sa Bežo zúčastňoval mnohých
športových a kultúrnych podujatí,
či už na Slovensku, alebo v blízkom okolí. Známa je jeho účasť
v roku 1927 na pretekoch Brno
– Sobešice, kde skončil v svojej
kategórii na 3. mieste. V Bežovom
vydavateľstve v Trnave vychádzali
potom celkom prirodzene aj knihy
zasvätené automobilizmu, napríklad Konštrukcia automobilu:
stručný výťah z prednášok konštruktívnej teórie. Pre frekventantov

automobilových škôl, aj učebnica
pre vodičský kurz pre 1. autoškolu
v Trnave a dokonca Príručka pre
cesty autom na Slovensku a v Zakarpatskej Ukrajine (Handbuch für
Tourenfahrten in der Slowakei und
Karpathenrussland: Reiseführer für
Automobilisten, 1938), G. A. Bežo
bol spoluautorom. Motoristická
literatúra predstavuje však len malý
výsek jeho vydavateľskej činnosti.
Tá bola nesmierne bohatá, vydal
viac ako 360 titulov kníh a brožúr.
V rokoch 1924 – 1932 v jeho trnavskej tlačiarni uzrelo svetlo sveta
zobrané dielo Svetozára Hurbana
Vajanského, v 1926 – 27 Kukučínov
román Mať volá, tlačil evanjelický
mesačník Pravda a veľa evanjelickej, ale aj katolíckej tlače, napríklad
Posla Božského srdca, úradné
zbierky a iné.
G. A. Bežo – otec slovenskej
detektívky
V rámci slovenskej literatúry
Gustáv Adolf Bežo položil základy
novému, na svoju dobu doslova
priekopníckemu žánru – slovenskej
detektívke. Do roku 1925, keď vydal v Trnave svoju prvú detektívnu
novelu Žltý gombík, sa detektívnemu žánru venoval sotvaktorý slovenský literát. Pod pseudonymom
Bielohorský vydal vo svojom vydavateľstve ešte v tom istom roku
detektívne novely: Vražda v dome

bankárovom a V driapach smrti.
V roku 1926 uzrela svetlo sveta
posledná Bežova detektívna novela
Stolár a kravata. Pre svoje novely
si autor zvolil pseudonym podľa
záhoráckeho názvu Karpát „Biele
hory”, ktoré ležia medzi jeho rodným regiónom – Záhorím, a miestom jeho pôsobenia – Trnavou.
Bežo podľa vzoru vtedajších tendencií v detektívnom žánri zveruje
vyšetrovanie zločinov vo všetkých
svojich novelách mladému ambicióznemu detektívovi Ivanovi
Hronovi. Bežove detektívne novely
sú aj cenným záznamom vtedajšej
doby a jazyka. Vznikli v dobe, keď
sa slovenský literárny život vzhľadom na zmenené spoločenské
pomery už mohol venovať aj takým
ľahším žánrom ako je detektívka.
Niektorí literárni vedci naznačujú,
že G. A. Bežo sa mohol pri písaní
inšpirovať tzv. cliftonkami (sériou
populárnych detektívok v Čechách
vydávaných vo forme zošitov).
No kým v cliftonkách vystupuje
americký detektív, Bežo v svojich
dielach chcel zvýrazniť národnú
povahu a cítenie, podistým aj vplyv
viery. Preto zločiny v svojich novelách dáva vyšetrovať mladému
slovenskému detektívovi Ivanovi
Hronovi. Tým čiastočne nabúral
základné princípy československej
aj svetovej detektívky, kde detektív
musí byť jasným „pánom situácie”, spoliehať sa len sám na seba
a svoje schopnosti a byť najvyššou
autoritou a rozhodujúcou postavou
príbehu. V Bežových detektívkach
je tou najvyššou autoritou Boh,
ktorý nakoniec rozhodne o osude zločinca, až za ním detektív.
Tým sa Bežove diela odlišovali od
podobnej literatúry v danej dobe
(a možno aj dnes).
Gustáv Adolf Bežo ukončil svoj
život v júni 1952 v Plaveckom Štvrtku v podstate ako obeť politických
represálií tej doby, aj za svoju
predchádzajúcu angažovanosť.
Zanechal manželku Teréziu, rodenú Stanovičovú.
My, Trnavčania, môžeme byť
oprávnene hrdí na to, že slovenská detektívka sa zrodila v našom
meste – v kníhtlačiarni spisovateľa,
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vydavateľa, tlačiara a slovenského politika Gustáva Adolfa Beža
v Trnave na Hviezdoslavovej ulici.
V tomto roku si teda pripomíname
aj 130. výročie narodenia otca slovenskej detektívky. 
Zdroje:

Adresár mesta Trnava, Trnava 1920.
Tlačou a nákladom kníhtlačiarne G.
A. Bežu v Trnave
Bielohorský (Gustáv Adolf Bežo). 1925.
Žltý gombík, kriminálny prípad. Trnava: tlačou a nákladom kníhtlačiarne G.
A. Bežu v Trnave

Bielohorský (Gustáv Adolf Bežo). 1925.
Vražda v dome bankárovom, kriminálny prípad. Trnava: tlačou a nákladom
kníhtlačiarne G. A. Bežu v Trnave
Bielohorský (Gustáv Adolf Bežo).
1926. Stolár a kravata, kriminálny
prípad. Trnava: tlačou a nákladom
kníhtlačiarne G. A. Bežu v Trnave.
Szabó Ivan. 2011. Prvý let. In: Teleplus
č. 18, 2011.
Šimončič Jozef, Watzka Jozef. 1989.
Dejiny Trnavy. Bratislava: vyd. Obzor,
ISBN 80-215-0051-4, s. 147.
Štetina, Michal. 1970. Trnavské tlačiarne 1578-1968. Bratislava: vyd.
Slavín, s. 112-113, 132-134.

Veľký motocyklista. http://
www.trnavskemuzeum.sk/Gustávadolf-bezo/
Bežo, Gustáv Adolf, www.litcentrum.sk
Encyklopédia slovenských spisovateľov
List mešťanostu v Trnave č. 4348/1919
List Povereníctva informácií č. 5056/
11/4 -1948
List Povereníctva kultúry v Bratislave
č. 1712/2-73/54 z 13.08.1950
informácie z matriky v Plaveckom
Štvrtku o smrti G. A. Beža
informácie pamätníka Štefana Babiráta

(red)

Malý Berlín v decembri
 Online koncert: Impaco Trio
Impaco Trio je posledný zo série
koncertov súčasnej hudobnej scény v Trnave. Zameriavame sa na
žánre, ktoré sú s našim mestom
výrazne späté, alebo sú práve na
vzostupe.
Každému koncertu predchádza
rozhovor s lídrom kapely priamo v
živom vysielaní. Zoskupenie Impaco Trio je mnohým známe – traja
trnavskí muzikanti, ktorí spolu
hrajú za každého počasia. Niektorí
ich radia k jazzu, niekto u nich
vidí obrovskú poetiku, iný jemnú
autorskú spoveď. Impaco Trio
stojí na všestrannom klaviristovi a
hudobníkovi Tomášovi Köpplovi,
ktorý prináša nosné, melodické,
zväčša clivé nápady do spoločného
hudobného projektu.
Online koncert sa uskutoční v
stredu 2. decembra o 19.00 h. Streamovať budeme na Facebooku,
na stránke kultúrneho centra Malý
Berlín.
 Výstava: Barbora Idesová
– Podfarbené
Poslednou výstavou tohto roka
bude ukážka ilustrácii slovenskej
autorky Barbory Idesovej.
Barbora sa venuje voľnej ilustrácii a
je známa svojimi charakteristickými
farebnými postavami, ktoré sa objavia aj na výstave, najmä v knižných
ilustráciách. Inšpiruje sa ženami
okolo seba, prírodou, slnkom, zvieratami a vlastnou mytológiou.
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Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 3.
decembra o 18.00 h v Čepan Gallery na Nádvorí, Štefánikova 4. Viac
informácii nájdete na www.cepangallery.sk

 Online koncert: Hypianosis
Koncert Hypianosis je prvým dielom novej série unMUTE, v ktorej
chce Malý Berlín prinášať koncerty
novej a experimentálnej hudby.
Na prvom koncerte, venovanom
súčasnej komprovizovanej hudbe,
zaznejú skladby Milana Adamčiaka, Mariána Vargu a Jula Fujaka.
Duo Julo Fujak (klávesy, bicie, basgitara, zvukové hračky) a Martina
Janegová (klavír a zvukové objekty)
bude spoločne improvizovať a prinesie formu „divadla hudby“ spolu
s prezentáciou nového hudobného
projektu pod názvom kaleidoSONICope.
Online koncert sa uskutoční v
sobotu 5. decembra o 19.00 h.
Streamovať budeme na Facebooku,
na stránke kultúrneho centra Malý
Berlín.
 Kino: Be2Can
Kiná sú otvorené, o najzaujímavejšie európske filmy nás teda pandémia nepripraví. V decembri sa
do Malého Berlína vráti prehliadka
Be2Can.
Vybrali sme v nej pre vás kvarteto
filmov bodujúcich na festivaloch
v Benátkach, Berlíne a Cannes.
Filmové predstavenia sú nateraz

povolené, ale obsadená môže byť
len polovica sály. Hoci sme boli
chvíľu v neistote, napokon sme sa
rozhodli, že si to najlepšie z európskych festivalov radi pozrieme
s vami. Nenechajte si ujsť jednu
z posledných príležitostí v tomto
roku užiť si atmosféru kina. Samozrejme, za dodržania všetkých
bezpečnostných a hygienických
opatrení.
Premietanie sa uskutoční od 4. do
13. decembra o 19.00 h v kultúrnom centre Malý Berlín. V piatok
4. decembra to bude film Niet zla
medzi nami, v nedeľu 6. decembra na vás čaká Chlast, v stredu
9. decembra dostanete Perzské
lekcie a v nedeľu 13. decembra
môžete rozjímať pri filme O nekonečnosti.

 Online: Literárny večer s Jánom Púčekom
Posledným tohtoročným literárnym večerom bude stretnutie Pera
Le Kveta s Jánom Púčekom, ktorý
počas prvej vlny pandémie spustil poviedkový projekt s názvom
Plánky a každý týždeň uverejňoval
jednu zo svojich poviedok rovno
do vašich schránok. Jeho poslednou prózou je kniha Med pamäti,
v ktorej venuje pozornosť historickému dedičstvu. Tento rok vo
vydavateľstve Absynt vyšla kniha
Madeline Vadkerty – Slovutný pán
prezident, na ktorej sa podieľal ako
spoluautor. 
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Martin Jurčo, foto: autor a Štátny archív Trnava

Odišiel veľký propagátor minulosti nášho
mesta, ale jeho dielo bude živé aj v budúcnosti
S jeho aktivitami archivára, historika a pedagóga sa spájalo aj niekoľko zaujímavých súvislostí. Patril
ku kľúčovým osobnostiam nášho mesta, ktoré sa podieľali na mapovaní jeho histórie. Či ako archivár
a neskôr aj ako historik a pedagóg. Hovoríme o profesorovi Jozefovi Šimončičovi (*18. jún 1928 Dechtice – †21. november 2020 Trnava). Držiteľ Ceny mesta Trnava za celoživotné dielo i ocenenia Osobnosť
20. storočia mesta Trnava nebol len vedeckým pracovníkom, ale vedel poznatky priblížiť aj širokej
verejnosti. Aj preto intenzívne publikoval nielen v odbornej tlači, ale dlhé roky aj v Trnavskom hlase,
mesačníku Kultúra a život Trnavy a napokon aj v Novinkách z radnice.

Rovnako ako on mapoval dejiny,
tak aj profesora Jozefa Šimončiča
zasiahli viaceré dejinné okolnosti.
Napríklad, jeho štúdium počas
druhej svetovej vojny bolo poznačené zmenami. Po skončení meštianskej školy najprv navštevoval
Biskupské gymnázium v Trnave,
potom Spolkové gymnázium
v Piešťanoch a napokon Štátne
gymnázium v Ružomberku. Potom nastúpil na Filosofický ústav
tovaryšstva Ježíšova v Děčíne nad
Labem, no štúdiá nedokončil, lebo
činnosť ústavu bola zrušená. Musel absolvovať základnú vojenskú
službu. Pôsobil v rôznych podnikoch a napokon bol aj učiteľom
v Majcichove. Chcel však pracovať v oblasti, ktorá ho zaujímala.
Miesto v Univerzitnej knižnici nenašiel, no zhodou okolností v tom
čase Krajský národný výbor hľadal
pracovníkov do archívov. A tak 1.
novembra 1954 nastúpil do Archívu mesta Trnavy. Skoro šesť rokov
bol jeho jediným zamestnancom.
Napokon v druhej polovici 50.
rokov absolvoval štúdium histórie
na Vysokej škole pedagogickej
v Bratislave.
V rokoch 1960 – 1975 bol vedúcim
Okresného archívu v Trnave, a potom v období rokov 1976 – 1992
bol riaditeľom Štátneho okresného
archívu v Trnave. „Práca v archíve,
to bola vtedy drina. Dokumenty boli v skriniach, na povalách,
v pivniciach. Trvalo mi šesť rokov,
kým som urobil nejaký poriadok.
Celú prácu sme robili s chuťou,
dokumenty usporiadali do kartó-

nov,“ spomínal v jednom z rozhlasových rozhovorov Jozef Šimončič,
napríklad aj na prietrž mračien,
keď sa voda valila zo strechy do
jednej z miestností, a preto museli
dokumenty operatívne zachraňovať. Postupne sa však situácia
zlepšovala, najmä po tom, čo archív dostal budovu bývalého kláštora jezuitov. Tamojšie priestory
opravili, prispôsobili, a napokon
do políc uložili päť kilometrov
archívnych dokumentov. „Pre mňa
bolo najzaujímavejšie práve toto
prvé obdobie. Rukami mi musel
prejsť každý dokument, každý
papier. Všetko bolo treba rozdeliť
podľa systému. Pomohol mi vtedy
aj Vendelín Jankovič, ktorý bol vtedy archivárom v Krajskom archíve
v Bratislave,“ spomínal: „Odporučil
mi všetko si excerpovať do kartotéky. A to mi pomohlo, takto som
fungoval desiatky rokov.“ Dovŕše-

nie usporiadania a systemizovania
archívu uzavrel J. Šimončič vydaním Sprievodcu po fondoch Štátneho okresného archívu (1978).
„Bol atypický riaditeľ. Nikdy nezvyšoval hlas, neriadil archív
direktívne, ale svojím príkladom.
Keď som ráno prichádzal do
práce, on už tam bol, keď som
odchádzal, ešte tam bol. Jeho pracovný týždeň mal sedem dní. Centrálou archívu bola jeho riaditeľská
pracovňa, ale riaditeľ tu nesedel
za zavretými dverami – často
prechádzal depotmi, komunikoval
s ostatnými pracovníkmi, vyrážal
do terénu, čo znamená, že neraz
v nehostinných priestoroch povál
či pivníc vyhľadával a zachraňoval
archívne dokumenty. Svoju archivársku profesiu vykonával s pokorou a zanietene. Ak bolo treba,
obliekol si svoj modrý plášť a nosil
archívne škatule, alebo zveľaďoval
december 2020/január 2021
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pracovisko – sťahoval regály, alebo
v zime odpratával sneh,“ spomínal
pri jeho deväťdesiatke na obdobie
spoločnej práce niekdajší kolega,
dnes vedúci Katedry archívnictva
a pomocných vied historických
FF UK v Bratislave Juraj Roháč.
„Jozef Šimončič si uvedomoval, že
archivár musí zverené bohatstvo
prezentovať a priblížiť spoločnosti.
V 70. rokoch preto začal organizovať vlastivedné semináre, ktoré si
postupne získali mimoriadnu popularitu v trnavskej kultúrnej verejnosti,“ spomenul J. Roháč.
Potom nasledovali najmä jeho aktivity v odbornej oblasti: doktorát
z pomocných vied historických na
UK v Bratislave (1971) a neskôr aj
ašpirantúra v HÚ SAV v Bratislave
s témou Ohlasy Francúzskej revolúcie na Slovensku, ktorá sa dočkala
nielen oceneného knižného vydania (1982), ale aj medzinárodného
ohlasu. Ako historik publikoval po
celý život a jeho bibliografia zaznamenáva takmer 850 záznamov
– rôznych článkov, štúdií, textov
či knižných publikácií. Takmer vo
väčšine s tematikou Trnavy a jej
dejín. Za všetky spomeňme najmä
jeho spolueditorstvo významnej
monografie Dejiny Trnavy (1988)
spolu s J. Watzkom, editoval aj
obnovené vydanie prvého zväzku
knihy Dejiny Trnavy (2010), spomeňme jeho vlastnú knihu Mojej
Trnave (1998), monografiu Dejiny
Trnavskej univerzity (s kolegyňou
A. Hološovou, 2010). Samozrejme,
vymenúvať všetky publikačné aktivity J. Šimončiča, to by vydalo na
dlhý zoznam. Pripomeňme ešte, že
okrem bohatej publikačnej činnosti
v odborných a regionálnych periodikách viedol v Trnave v rokoch
1964 – 1992 aj Krúžok historikov
Západoslovenskej historickej spoločnosti pri SAV.
Vznik Trnavskej univerzity, ktorá
nadviazala na historickú tradíciu,
privítal J. Šimončič s nadšením
a hneď sa začal venovať aj pedagogickej práci. Napokon bol až do
31. októbra 2007 pedagógom na
tamojšej Katedre histórie Filozofickej fakulty (z toho v rokoch 1999
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– 2005 vedúcim katedry). Vtedy
spoluinicioval aj vznik Ústavu dejín
Trnavskej univerzity a v roku 2005
sa na tri roky stal aj jeho prvým riaditeľom. V roku 1994 habilitoval na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave
a univerzitným profesorom sa stal
v roku 1998 na Trnavskej univerzite. Viedol zhruba 40 kvalifikačných
prác – diplomových, rigoróznych
a dizertačných, najčastejšie venujúcich sa dejinám Trnavy.
„Profesor Šimončič dokázal zaujať
poslucháčov od začiatku prednášky. Jeho hlas bol síce tichý, ale
rázny. Od prvej chvíle bolo jasné,
že je to osobnosť, ktorá žije pre
výskum histórie a objavovanie
tajomstiev minulosti. Toto svoje
nadšenie dokázal nenápadne a veľmi nevtieravo prenášať aj na študentov, vzbudiť pozornosť, zapáliť
pre vec. Pedagogickú činnosť bral

ako poslanie. S nadšením hovoril
o rodných Dechticiach, dejinách
kláštora na Katarínke, uhorských
jakobínoch, ale najmä o Trnave.
Nezabudnuteľné je jeho vysvetlenie
symboliky trnavského mestského
erbu a mnohých iných zaujímavostí. Upozorňoval nás aj na neduhy,
ktoré by sa po rokoch práce v archíve mohli odzrkadliť na našom
zdraví – problémy so zrakom, dychom kvôli prašnosti či chrbticou
pre neustále sedenie nad listinami.
Nič neprikrášľoval, napriek tomu
inšpiroval,“ spomína Henrieta
Žažová z Ústavu dejín Trnavskej
univerzity.
Profesor Jozef Šimončič bol držiteľom celého radu ocenení, no
najviac si vážil tie trnavské, ktoré
súviseli s mestom a univerzitou.
Okrem ďalších, už spomenutých,
ešte pripomeňme Križkovu medailu a Sasinkovu medailu za rozvoj
slovenského archívnictva, Pamätnú
medailu Mateja Bela za zásluhy
o rozvoj historických vied, Cenu
Daniela Rapanta a napokon aj Pribinov kríž III. triedy za významné
zásluhy v oblasti archívnictva a regionálnej histórie. Pri príležitosti
jeho deväťdesiatky usporiadala
Trnavská univerzita konferenciu na
jeho počesť a bolo mu odovzdané
aj ocenenie Za zásluhy o verejnú
správu. Texty z konferencie vyšli
v monografii Magni animi ac scientiae viro... (2018). 
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Martin Jurčo, fotoarchív: DJ

Prežil roky, keď museli ísť „Češi peši do Prahy“.
Ale vrátil sa do Trnavy a znova žil hudbou
S menom Jána Jauru (*31. december 1917 Pula – †13. november
2020 Trnava) sa spája hneď niekoľko hudobných zoskupení v Trnave. Už od 30. rokov hral dobovú tanečnú i koncertnú hudbu najmä
v dvoch veľkých podnikoch v Trnave – cukrovare i Kovosmalte. To
sú však len dve hlavné „lokality“ jeho hudobných aktivít. Nielen
jeho vzťah k humoru, pozitívna nátura, ale aj celoživotný vzťah
k hudbe súviseli zaiste aj s čistou mysľou, ktorú si zachoval do vysokého veku a živo sa zaujímal o spoločenský a politický život.
Životnú a hudobnú púť Jána Jauru
poznamenali viaceré náhody a súvislosti. Narodil sa v rodine námorného dôstojníka rakúsko-uhorskej
armády, na juhu Istrie, dnešnom
Chorvátsku, vtedy v Taliansku. Jeho
otec narukoval do rakúskej armády,
bol dôstojníkom námornej flotily.
Jeho matka bola Slovenka – Trnavčanka. Otec pochádzal z Čiech a jeho rodina prišla koncom 19. storočia
do Trnavy na pozvanie baróna
Stummera, vtedajšieho prevádzkovateľa trnavského cukrovaru. Dedo
bol totiž varičom cukru. Jeho dedo
z maminej strany bol poľnohospodár a mal majer za cukrovarom.
Ján Jaura študoval na trnavskej obchodnej škole, maturoval na gymnáziu a veľmi skoro sa začal učiť
hrať na husliach u profesorov Trpíka
a Vaňousa. V roku 1935 vznikol hudobný krúžok Slovenskej ligy, ktorý
dostal neskôr názov Jazz Slovenskej
ligy. V rokoch 1935 – 36 ho viedol
konzervatorista Ľudovít Vaňous.
Okrem množstva iných hudobníkov hral Ján Jaura druhé husle. Po
prestávke prišlo v roku 1937 k obnoveniu orchestra a vedením bol poverený práve Ján Jaura. Hral na saxofóne a akordeóne. Toto obdobie sa
skončilo na konci 30. rokov núteným
odchodom Jána Jauru do Čiech.
„Celá naša rodina musela po roku
1939 odísť z Trnavy. V roku 1938
som rukoval do Bratislavy a brat do
Olomouca. Po niekoľkých mesiacoch nás s bratom pustili do civilu,
pretože sme boli českej národnosti.
Za brata sa prihovorili na úrade
práce a mohol v Trnave zostať. Ja
som odišiel do Kroměříža, kde som
študoval náuku o harmónii a hru

na klasickej gitare,“ hovoril kedysi
Ján Jaura a spomínal aj na obdobie po roku 1945, keď sa napokon
do Trnavy vrátil a bol zamestnaný
v cukrovare. „V roku 1951 som sa
stal členom Bradlanu ako člen inštrumentálnej sprievodnej skupiny.
V rovnakom roku sme založili spevácky súbor učňovského strediska
v Kovosmalte. Bolo to na dnešnom
Prednádraží. Neskôr v týchto
miestach boli priestory Bratislavských automobilových závodov,
dnes je tam obchodné centrum,“
hovoril v roku 2017.
V roku 1957 pracoval Ján Jaura ako
inštruktor Ervína Frimmela pri vedení hudobno-speváckej skupiny
na trnavskom gymnáziu. Spevácky
súbor obohatil o hudobnú zložku.
V rokoch 1952 – 54 zostavil a viedol
kultúrnu brigádu Mier pri závodnom klube odborov vtedajšieho národného podniku Cukrovar v Trnave
(neskôr Cukrovar P. Jilemnického).
Bola to hudobno-spevácka skupina, zbor bol vytvorený prevažne zo
spevákov bývalého cukrovarského
spevokolu vedeného Viktorom
Brósom. Hudobno-spevácky súbor
Mier potom fungoval v období rokov 1955 – 1962 pri trnavskom Kovosmalte. Podobne sa skladal z veľkého miešaného speváckeho zboru
a z orchestra. Zbor viedli striedavo
Ján Lauko a Lýdia Ventúrová (Žoldošová) a dirigentom orchestra bol
Ján Jaura. Hudobná i spevácka zložka boli variabilné, fungovalo aj malé
symfonické obsadenie. Repertoár
bol typický pre obdobie, v ktorom
súbor pôsobil: ľudové, budovateľské piesne a zborové skladby. V rokoch svojej existencie získal súbor

Ján Jaura s manželkou na prechádzke

veľa ocenení a v roku 1962, keď
sa Ján Jaura vážne zranil, zanikol.
Vtedy spolu s ďalšími dvadsiatimi
ôsmimi pasažiermi v Česku prežil
leteckú katastrofu. Chybou pilota
sa v hustej hmle na linke Košice
– Praha zrútilo lietadlo. Po nútenej
prestávke pôsobil v období 1967
– 1982 ako externý pedagóg hry na
gitare v Ľudovej škole umenia v Trnave. Aj keď potom zo školských
služieb odišiel, hudbe zostal verný
do konca života a jeho klasická gitara ho sprevádzala aj v čase osláv
jeho storočnice. V tvorivom dialógu
na všetky spoločenské a politické
témy zotrval do posledných dní
svojho života aj so synom Dušanom, ktorý je dnes riaditeľom odboru vnútornej politiky Kancelárie
prezidentky Zuzany Čaputovej. 
december 2020/január 2021
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Miroslava K. Valová

Rozprávka o veľrybe Gréte ako ekologický
manifest na javisku Divadla Jána Palárika
Premiéru zdramatizovanej knižnej rozprávky Veľryba Gréta Trnavčanky Andrey Gregušovej v réžii Jana
Janču uviedlo 25. septembra 2020 Divadlo Jána Palárika. Dramaturgia: Tomáš Hájek; scéna: Anna Revická;
kostýmy: Terézia Kosová; hudba: Jozef Miklós; choreografia: Stanislava Vlčeková; svetelný dizajn: Zuzana
Hurová. Osoby a obsadenie: veľryba Gréta – Petra Blesáková, jej brat Bruno a doktorka – Braňo Mosný;
chobotnica Filip – Martin Križan; elektrický úhor Igor – Michal Jánoš, žralok Žermén – Tomáš Vravník,
učiteľka korytnačka – Tomáš Mosný.
„Rozprávka o veľrybe Gréte je v
regáloch kníhkupectiev len dva
roky, no už si získala srdcia mnohých malých čitateľov. A keďže jej
príbeh je nesmierne hravý, citlivý,
zábavný, napínavý i poučný, rozhodli sme sa ho preniesť na naše
javisko,“ uvádza stránka djp.sk.
Aj v inscenácii vidieť, že hravosť,
zábavnosť a poučnosť boli vlastnosti, na ktorých tvorcovia vedome vystavali príbeh populárnej
veľrybej speváčky Gréty – najlepšej pod morskou hladinou, ktorá
z ničoho nič stratí hlas... Ale aj
iné zvieratká, napríklad členovia
jej kapely, trpia rôznymi záhadnými chorobami, ktoré treba
vyliečiť... Čo je na príčine? Žeby
všadeprítomný odpad, radary a
chemikálie? Pre dospeláka žiaden
aha-efekt, menšie deti sa však na
príbehu, ako to bolo vidieť aj na
premiére, dobre bavia. Páči sa im
skúška kapely, scéna, svetelný
dizajn, ale aj pohybová zložka,
keďže zvieratká ako postavy majú
svoje typické pohybové prejavy:
Petra Blesáková „pláva“ po javisku celkom ako veľryba, Michal
Jánoš ako neurotický elektrický
úhor v nápaditom kostýme si tiež
získal sústredenú pozornosť malých divákov, všetci ich dokážu
zaujať aj rozosmiať. Bábkohereckým spôsobom inscenovaná pani
doktorka v podaní Braňa Mosného a stará pani učiteľka korytnačka sú príjemným odkazom na
svet vzdelaných žien a dôstojnosť
vyššieho veku.
Okrem ekologického rozmeru má
však Veľryba Gréta na doskách
javiska DJP celkom príjemný
„ľudský efekt“. Ešte predtým,
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ako príde o hlas, sa Gréta s celou svojou kapelou nepohodne,
nerozíde v najlepšom. Ale keďže
nemá hlas, aby sa ospravedlnila, jej slová musí sprostredkovať
ten, kto jej najlepšie rozumie:
brat Bruno, a to dohodnutou
posunkovou rečou z detstva.
Je to vtipné, ale zároveň to má
krásny rozmer súrodeneckej spolupatričnosti, ktorý prerastá do
vzťahov s priateľmi a dôležitosti
zázračného slovka „prepáč“. Príbeh tiež upozorňuje na potrebu
spolupráce medzi „zvieratkami“,
aby si poradili s nešťastím, ktoré
nezapríčinili. Veľavravný odkaz
nastupujúcim generáciám...
Inscenáciu Veľryba Gréta pripravil tvorivý tím mladých talentovaných umelcov, čerstvých absolventov VŠMU, pod režijnou taktovkou Jana Janču. Výsledkom sú
pútavé kostýmy, nápaditá scéna
odohrávajúca sa akoby vo vraku
lode, účelné svetelné aj zvukové
efekty, ktoré sú súčasťou rekvizít

či kulís (trúbenie, svetelné hadice na kostre trupu lode). Hra
Veľryba vznikla podľa námetu
Štúdia Egreš, na jej zinscenovaní
spolupracovala okrem samotnej
autorky aj Lucia Mihálová, dramaturgička DJP.
Po nútenej prestávke sa Divadlo
Jána Palárika vracia k svojim divákom. Bolo by fajn, keby sa aj
detskí diváci vrátili do divadla... V
snahe o čo najmenšiu tvorbu odpadu im môžeme namiesto ďalšej hračky kúpiť napríklad lístok
na predstavenie. Nezaberie veľa
miesta a dá sa „upcyklovať“ ako
záložka. Za 60 minút deti pochopia, čo trápi (nielen) morské zvieratká a ako môžu samy prispieť
k tomu, aby sa nám všetkým na
tejto planéte žilo lepšie. Pre tých,
ktorí potrebujú hmatateľnejšie pomôcky na zapamätanie videného,
vytvorilo DJP aj skladací bulletin,
ktorý obsahuje ústrednú pieseň a
plno tvorivých úloh s ekologickým
odkazom. 
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TS DJP, (mkv)

Keď sa futbal dostane do divadla,
je Bíly andel v pekle
Začiatkom decembra uvedie DJP veľmi očakávanú premiéru hry Futbal alebo Bílý andel v pekle, ktorú
napísali Daniel Majling a Michal Jánoš. Réžia: Ján Luterán; dramaturgia: Lucia Mihálová; scéna: Juraj
Kuchárek; kostýmy: Alžbeta Kutliaková; hudba: Ján Kružliak, pohybová spolupráca: Laco Cmorej. Osoby a obsadenie: Stano – Braňo Mosný; Ďuso – Martin Kochan; Miro – Martin Križan; Tréner – Daniel
Ratimorský a. h.; Prezident – Miroslav Beňuš; Učiteľ – Michal Jánoš; Chalan – Tomáš Mosný; funkcionár Košíc Bartko – Petra Blesáková; postranný rozhodca Šramko – Ivica Franeková a. h.; hlavný rozhodca Stredák – Barborta Bazsová; asistent trénera Zelenský – Ingrida Baginová.

Keď sa futbal dostane do divadla,
diváci v poloprázdnom hľadisku
reagujú nadšeným potleskom.
Ale ani pri tretej klaňačke v koronou preriedenej sále ma to
neprekvapovalo, lebo Bíly andel
v pekle si svoj úspech zaslúžil. Je
to hra plná chlapských emócií,
vtipu, športovej a ľudskej drámy, a bez prestávky 100 minút
svižne zahŕňa diváka, či už je vo
futbale doma, alebo nie, relevantnými osobnými výpoveďami
– reálnymi „oral histories“ na
traumatickú tému prehratého
zápasu v Rimavskej Sobote, ktorý
11. 6. 1997 rozhodol o tom, že
Trnava nebude majster... Nápadito výtvarne spracovaná téma
v prostredí javiska (peklo-kotol)
aj kostýmoch (v „prekvapujúcej“,
ale zaujímavo zrealizovanej čierno-červenej farebnosti a so snehobielymi dresmi), autentickou
zvukovou kulisou, živou hudbou
a hlavne dokonalými hereckými
výkonmi (mala by som menovať
všetkých, najviac však Ingrid Baginovú, Martina Kochana a Braňa
Mosného) si zaslúži divácku
pozornosť, či už pôjde o „insajderov“, alebo takých, čo iba tušia
prítomnosť futbalového štadióna
v meste, keďže im z času na čas
fanúšikovia a hluk dvíhajú tlak...
Hoci mi spojenie futbalu a divadla znelo veľmi rozporuplne,
nové predstavenie DJP má naozaj
potenciál priviesť do hľadiska
fanúšikov futbalu a fanúšikom
kultúry ukázať, že futbal je vlastne tiež divadlo. Ostatné relevant-

né informácie komplexne zahŕňa
tlačová správa Divadla Jána Palárika, ktorú zverejňujeme v plnom
znení:
Divadlá boli takmer dva mesiace
zatvorené, no za ich bránami sa
neprestávalo tvoriť a vytrvalo pripravovať na znovuotvorenie divadelných sál. Koncom septembra
sme začali skúšať inscenáciu
Futbal alebo Bílý andel v pekle,
pričom každý deň skúšobného
procesu prinášal iné odpovede
na otázky: Bude premiéra? Nebude? Ak bude, kedy? Pre koho?
V tomto okamihu už máme odpovede jasné. Premiéra sa uskutoční 4. decembra o 19.00 h vo
veľkej sále DJP.
Inscenácia Futbal alebo Bílý
andel v pekle vypovedá o kontroverznom zápase medzi Spartakom Trnava a Taurisom Rimavská Sobota z roku 1997. Zápas
v Rimavskej Sobote mal Trnave
priniesť majstrovský titul, no po
neočakávanej prehre získali titul
Košice. Niektorých fanúšikov
táto udalosť zasiahla natoľko, že
sa na ligový futbal už nevrátili.
Mnohí zo sklamaných fanúšikov sú dodnes presvedčení,
že skutočným súperom Trnavy
neboli hráči Rimavskej Soboty,
ale peniaze košických funkcionárov. Okolo tohto zápasu vzniklo
množstvo teórií a „skutočných
právd“, ktoré obviňujú z prehry
skorumpovaných hráčov i rozhodcov. Vyhrali hráči Rimavskej
Soboty oprávnene? Alebo o prehre rozhodli peniaze? Odpovede

na tieto otázky hľadali aj autori
hry Daniel Majling a Michal
Jánoš, ktorých spája nielen spolupráca na divadelnej hre, ale aj
veľká vášeň k futbalu.
Hra Futbal alebo Bílý andel
v pekle vznikla priamo na objednávku trnavského divadla. Vychádza z rozhovorov s priamymi
aktérmi zápasu s Rimavskou
Sobotou, bývalými funkcionármi a hráčmi Spartaku Trnava.
Dokumentárne materiály pre
tieto účely zozbieral Michal Jánoš, ktorý je už jedenásť rokov
členom nášho hereckého súboru. Zozbieraným materiálom
dal dramatickú podobu Daniel
Majling. Dramatik, prozaik, autor komiksov a dramaturg SND
Daniel Majling má na svojom
konte množstvo oceňovaných
inscenácií a úspešných dramatizácií napísaných pre slovenské
i české divadlá (Anna Karenina,
Zločin a trest, Veľký zošit, Bratia
Karamazovovci, Láskavé bohyne,
Labyrinty a raje Jána Amosa, Ucpanej systém a i.).
Režisérom inscenácie je Ján Luterán, ktorý inscenoval Majlingove texty aj v Divadle Andreja
Bagara v Nitre (Veľký zošit)
a v Slovenskom komornom
divadle v Martine (Spaľovač
mŕtvol). Ján Luterán vo svojich
réžiách často využíva prvky kabaretu, osobitý humor a iróniu.
Dôležitý akcent vo svojej tvorbe kladie na hudobnú zložku.
K hudobnej spolupráci si často
prizýva Jána Kružliaka, s ktorým
december 2020/január 2021
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spolupracoval aj na inscenácii
Futbal alebo Bílý andel v pekle.
Hudobná zložka je inšpirovaná skandovaním, pokrikmi
a povzbudzovaním futbalových
fanúšikov. V inscenácii zaznie
aj trnavská futbalová hymna „Il
Silenzio“. Všetky piesne zahrajú
a zaspievajú herci naživo.
O výtvarnú zložku inscenácie
sa postarali scénograf Juraj Kuchárek a kostýmová výtvarníčka
Alžbeta Kutliaková. Scéna je ladená vo farbách Spartaku – červenej a čiernej. Pripomína televízne štúdio, v ktorom sa hráči
musia konfrontovať so svojou
prehrou, ako aj s podozrením
z korupcie. Scéna naberá počas

kultúra
predstavenia viacero významov,
mení sa na ihrisko, nočný klub
i zdemolovanú tribúnu na štadióne Rimavskej Soboty. Kostýmy sú inšpirované futbalovými
dresmi a módou 90. rokov.
Futbalových hráčov stvárňujú
na javisku Braňo Mosný, Martin
Kochan a Martin Križan. V úlohe
Trénera sa predstaví hosťujúci Daniel Ratimorský, v úlohe
Prezidenta klubu Miro Beňuš
a v postavách skalných fanúšikov uvidíte Michala Jánoša a Tomáša Mosného. Postavy rozhodcov a funkcionárov stvárňujú
štyri ženy (Petra Blesáková, Ingrida Baginová, Barbora Bazsová
a Ivica Franeková), ktoré zároveň

vytvárajú nesmierne dynamickú
pohybovú zložku. O tú sa postaral choreograf Ladislav Cmorej.
Inscenácia Futbal alebo Bílý
andel v pekle je unikátom nášho
repertoáru z viacerých dôvodov.
Po prvé – vypovedá o športovom fenoméne Trnavy, po druhé
– hra Daniela Majlinga a Michala Jánoša nie je fikciou a vznikla
na základe autentických materiálov, po tretie – Ján Luterán je
talentovaný a oceňovaný režisér
s hravou, originálnou režijnou
poetikou, ktorý v našom divadle
hosťuje po prvýkrát. Túto divadelnú hru podporil z verejných
zdrojov Fond na podporu umenia a Nadácia Tatra banky. 

Martin Jurčo, foto: autor

Alfou a omegou Jána Mičku bola zúbkovaná krása
Keď sa v našom meste hovorilo o poštových známkach alebo filatelii, určite hneď zaznelo aj meno Ján
Mička. Tento dlhoročný pedagóg (*28. februára 1943 Trnava – †5. november 2020 Trnava) sa zbieraniu známok venoval od detstva a zostal mu verný do konca života. Možno povedať, že najmä v posledných desaťročiach znásoboval svoje aktivity. Bol pri každom uvedení známky a príležitostnej pečiatky,
zúčastňoval sa na besedách i prednáškach, popularizoval filateliu, inicioval vydávanie známok a vďaka
nemu sa naše mesto dostalo aj na poštovú známku. Jeho život a roky venované filatelii sú zhmotnené aj
do publikácie Zúbkovaný svet (2017).

Často v rôznych rozhlasových
rozhovoroch či pri uvedeniach
známok pripomínal, že pre filateliu treba robiť čo najviac práve
v tomto čase, keď má veľa voľnočasových konkurentov. Najmä
u žiakov je zbieranie známok
a vytváranie si vzťahu k tejto disciplíne nielen samotným zbieraním, ale aj poznávaním, vzdelávaním a porozumením významu
filatelie. „Niekedy boli známky
jediným spojením so svetom, ale
význam poštových známok isto
nezanikne. Aby sa tak nestalo,
musíme si budúcich filatelistov
vychovávať. Neraz vysvetľujem
deťom, že obyčajný list napísaný
rukou je v porovnaní s mailom či
esemeskou oveľa osobnejší. Má
úplne inú atmosféru poslať domov pohľadnicu z výletu napísanú vlastnou rukou ako esemesku
či mail. Vysvetľujeme im aj pro46
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pagačnú a osvetovú funkciu známok, čo znamenajú filatelistické
kolekcie a podobne,“ povedal
Ján Mička v jednom z rozhovorov o cieli jeho prednášok.
Ján Mička absolvoval Pedagogickú fakultu v Trnave a pracoval na
Základnej škole na Halenárskej
ulici. Od roku 1971 až do odchodu do dôchodku v roku 2008 bol
školským inšpektorom Odboru
školstva ONV v Trnave, neskôr
aj vedúcim oddelenia správy
a riadenia škôl na Školskej správe – Štátnej školskej inšpekcii.
Zaujímavé je, že miesto, kde
pracoval ako učiteľ za katedrou,
bolo neďaleko od lokality, kde
vyrastal. „Moje detstvo sa spája
s Hornými baštami a Michalskou
ulicou. Tam sme sa celé dni hrali, na neďalekom rybníku sme
hrali futbal. V strede Jeruzalemskej ulice bola šikmá plocha, na

Ján Mička

ktorej sme sa hrali rôzne spoločenské a športové hry. Môj rodný dom už neexistuje. Michalská
ulica je celá vynovená, žiaden
z týchto domov sa nezachoval.

kultúra
A je to škoda, pretože vyzerala
ako zlatá pražská ulička. Bola
veľmi úzka a keď išiel po tejto
ulici povoz s koňom, osi kolies
sa šúchali o múr a z druhej
strany o domy. Preto boli tieto
domy poznačené rovnobežnými
čiarami,“ spomínal kedysi Ján
Mička na stratené čaro úzkych
trnavských ulicčiek. a pripomínal, že už akosi od detstva ho
to ťahalo k učiteľstvu. Rovnako
aj jeho sestra študovala tento
smer. No lákala ho aj technika.
Najprv teda šiel na elektrotechnickú školu, neskôr presedlal
na pedagogiku, aj keď študoval zameranie na matematiku
a fyziku. Mal však väčší vzťah
k fyzike, a ako učiteľ presadzoval, aby žiaci vedeli presne na
praktických príkladoch využiť
poznatky z fyziky. A preto na
jeho hodinách nemohli chýbať
pokusy, ktoré sú zväčša pre
deti veľmi zaujímavé. Niekoľko
žiakov aj vďaka jeho vedeniu
vyhralo okresné kolo fyzikálnej
olympiády. Ani v čase inšpektorského obdobia nestratil kontakt s prácou učiteľa. Na ZŠ na
Námestí Slovenského učeného
tovarišstva viedol rôzne krúžky,
napríklad fyzikálny alebo astronomický, neskôr viedol deti aj
na filatelistickú olympiádu.
Desaťročia bol predsedom komisie mládeže vo Zväze slovenských filatelistov. „Známky som
začal zbierať ako druhák na
základnej škole. Bolo to preto,
že môj starší brat Milan študoval
architektúru a poslal mi domov
niekoľko bulharských známok.
Hovoril mi, že sú vzácne, aby
som si ich strážil. Postupne som
dostával známky a ukladal si ich
do kníh. Keď som sa stal organizovaným filatelistom, musel
som všetky knihy poprehŕňať,
vybrať a zaradiť ich do zásobníkov podľa námetov, štátov alebo
iných kritérií. Všeobecne sa kluby
filatelistov zakladali tam, kde

kultúra

Poštová známka s tematikou Trnavy vyšla
12. septembra 1998 pod emisným číslom
160. Autorom grafického návrhu je Martin
Činovský. Zdroj: Pofis.

bolo minimálne desať zberateľov
známok. Dnes je to trochu menej,
lebo záujem je menší. Klub má
svojho novinkára, ktorý odoberá
známky a rozširuje ich medzi
členov, a filatelisti sú členovia
v rôznych komisiách, napríklad
námetovej. Tá navrhuje, čo by
malo byť námetom novovydaných známok. Tak je to aj dnes.
V Trnave bolo kedysi veľký klub
filatelistov, jeden z najväčších na
Slovensku. Bolo nás okolo tristo
členov,“ spomínal J. Mička na
svoje začiatky i na aktivity v tejto
oblasti v čase, keď mal za sebou
celý rad zrealizovaných iniciatív,
napríklad poštových pečiatok
a návrhov poštových známok.
Spomeňme príležitostné poštové
pečiatky venované M. R. Štefánikovi, J. Herdovi, Ľ. Štúrovi, J. Sambucusovi, G. Dusíkovi a mnohým
ďalším. Rovnako celé desaťročia
propagoval filateliu s tematikou
nášho mesta, tzv. tirnaviká, vo
viacerých tlačených periodikách
v Trnave. Ján Mička má aj zásluhu na vzniku filatelistického
klubu Tirnavia, ktorý mal za
úlohu (aj sa mu to darilo a darí)
propagovať cez poštové známky
a filateliu významné osobnosti
spojené s naším mestom, aj významné udalosti.

Jednu z výstav pripravili v roku
2008 v Západoslovenskom múzeu. „Už pri začiatkoch klubu
Tirnavia bolo výročie spisovateľa
Rudolfa Dilonga. Vtedy sme dali
návrh na zhotovenie poštovej
pečiatky, to bol náš prvý počin.
Odvtedy sme sledovali kultúrnohistorický kalendár, aby sme
vedeli, čo sa chystá a mohli navrhnúť ministerstvu vydať k tomu
poštovú známku. Napríklad som
napísal ministrovi list o výročí konskej železnice Bratislava
– Trnava a známka skutočne
vyšla. Podobne sa nám podarilo
vydať známky venované Jánovi
Sambucusovi či Antonovi Bernolákovi. Samozrejme, nie všetky
známky boli vydané na naše
podnety, ale bolo ich viac. Mal
som šťastie, že som mohol spolupracovať s dnes už nežijúcim
výtvarníkom Milanom Šnircom.
Jemu stačilo vnuknúť myšlienku
a hneď pripravil viacero výtvarných návrhov,“ spomínal kedysi
J. Mička ako dlhoročný predseda
klubu filatelistov Tirnavia v rozhlasovom vysielaní o propagácii
zaujímavostí o Slovensku.
Okrem budovania vlastnej filatelistickej zbierky inicioval tzv.
pigeongram – holubiu poštu ako
pozdrav účastníkov Kalokagatie
športovcom Letných olympijských
hier v Atlante v roku 1996. So
zberateľom Júliusom Molnárom
zbierali aj analogické pohľadnice,
čo je zberateľský exponát v ktorom je súlad pohľadnice, poštovej
pečiatky a známky.
Ján Mička bol aj nositeľom celého radu ocenení. Najviac si
vážil Zlatý čestný odznak Zväzu
slovenských filatelistov, Pamätnú
medailu Cyrila a Metoda či Poctu
ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. A hoci odišiel
z nášho sveta, bude naďalej držať
ochrannú a usmerňujúcu ruku
nad začínajúcimi filatelistami aj
prostredníctvom knihy Ako začať
zbierať známky. 
december 2020/január 2021
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Pestrá tradícia viacbojov v Trnave
Branislav Puvák (Školský atletický klub SPŠ) a Miriam Karperová-Hrdličková (Atletický
klub Slávia) v čele mestských
rebríčkov kráľovských disciplín
kráľovnej športov
Desaťboj mužov prvý raz zaradili
do programu letných OH v Štokholme 1912. Dvojdňová atletická
súťaž má odvtedy vysoký kredit a
súčet bodov z desiatich disciplín
u najlepších pretekárov nezriedka
vzbudzuje veľký obdiv. Sedemboj
žien rozdal premiérovo olympijské
medaily v Los Angeles 1984.
Aj v trnavskom prostredí sa viacbojárske súťaže ujali. Iskru záujmu o
kráľovské disciplíny vznietil príklad
trénerskej legendy, stredoškolského
učiteľa telocviku Eduarda Čordáša.
Pod jeho vedením vyrástla plejáda
kvalitných adeptov. Tiež mal výrazný podiel na organizovaní podujatí
pod názvom Trnavské viacboje. Počas troch desaťročí v nich pravidelne súťažilo okolo tridsať záujemcov.
V historických tabuľkách trnavskej
kráľovnej športov trónia na najvyšších priečkach celkového poradia Čordášovi zverenci, desaťbojár
Branislav Puvák zo Školského atletického klubu SPŠ (rok narodenia

Eduard Čordáš je dlhoročným úspešným trénerom vo viacbojárskom atletickom prostredí ŠAK
SPŠ a AK Slávia. Foto: zdroj mkh

1978, súčet 6 930 bodov) a sedembojárka Miriam Karperová-Hrdličková (1976, AK Slávia, 4 981). Treba
však podotknúť, že nešlo o ich
maximá. Braňo počas základnej
vojenskej služby v banskobystrickej
Dukle dosiahol 6 941 bodov, kým
Mirka sa v drese Slávie STU Bratislava posunula na métu 5 910.
Pred tridsiatimi piatimi rokmi,
v polovici júna 1985, bol v našom meste slovenský šampionát
staršieho dorastu. Osemnásťročný Tibor Ivanič získal v desaťboji
strieborný stupienok (5 559). Vo
výsledkovej galérii mládežníkov si

ďalej povšimnime rekordné zápisy Martina Hrnčára (r. nar. 1974),
súčet 5 667 bodov v Košiciach roku
1991 a Kristíny Haršányovej (2000)
4 342 b. v Košiciach 2017. Všetci
traja štartovali v žlto-modrom výstroji Slávie Trnava.
Z výkonov ďalších trnavských
atlétov sa do pozornosti ešte
núkajú dva desaťbojárske súčty.
Šesťtisícovú hranicu atakoval v
mužskej konkurencii Andrej Sobota (r. nar. 1979, ŠAK SPŠ, 5 896) a
dorastenec Juraj Čordáš (1974, TJ
Slávia), trénerov syn, nazbieral 5
423 bodov. 

Jaroslav Lieskovský

Športový prierez jubilejným rokom 2020

Mal byť výnimočný. Aj bol. Ibaže v negatívnom zmysle slova. Covid-19
obrátil svet naruby. Tiež ten pohybový.
Smutná éra koronavírusu zahlušila v našom meste desiatky prichystaných akcií na poli telesnej kultúry.
Pretože v čase uzávierky sa nedal predpokladať vývoj okolo boja s pandémiou, v tomto dvojčísle Noviniek z radnice absentuje avízo o tradičných pohybových podujatiach v našom meste na prelome decembra a januára. Čiastočne sme teda siahli do archívu. Mimochodom, ak to situácia dovolí, záujemcovia
nájdu najčerstvejšie športové pozvánky na webe mesta Trnavy.

 NÁŠ OLYMPIJSKÝ MEDAILISTA – Pri výročiach narodenia či
úmrtia slávnych osobností si nevdojak uvedomujeme, ako ten čas
neúprosne uháňa. Aj jubilejný rok
nám ponúkol také možnosti. Pred
110 rokmi, 21. apríla, sa na tento
svet prihlásil Jozef Herda. Slávny
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zápasník posledný raz vydýchol 4.
októbra 1985. Ide o jediného rodáka z nášho mesta, ktorého hruď
ozdobila olympijská medaila. Túto
výnimočnú poctu zažil Trnavčan
počas berlínskych OH 1936 za
mimoriadne vydarené účinkovanie
v grécko-rímskom štýle hmotnost-

nej kategórie do 66 kg. A vraj si
mohol odniesť aj najvzácnejší kov,
nebyť nepriazne arbitrov, keď po
nerozhodnom súboji vo finále sa
pomerom hlasov 2:1 priklonili na
stranu fínskeho súpera L. Koskelu. História prezrádza o Herdovi
aj rôzne perličky. Napríklad keď

šport
na komíne trnavského cukrovaru
urobil stojku, alebo keď cestu
z Trnavy do Prahy absolvoval
pešky. Z úcty k pamiatke strieborného medailistu z olympijskej
žinenky som mestskému poslaneckému zboru adresoval dva
návrhy (Námestie Jozefa Herdu
a Čestné občianstvo mesta Trnavy
in memoriam). V prvom prípade,
v júni 1992, odhalili pamätnú tabuľu vzácni hostia, Bratislavčan
Vladimír Černušák (člen MOV,
predseda SOV) a Dubničan Janko
Zachara (olympijský víťaz v boxe
z Helsínk 1952). V druhom prípade, začiatkom marca 2006, prevzal ocenenie Henry Herda, syn
nezabudnuteľného olympionika.
 HISTORICKÉ TURNÉ DO AFRIKY – Dejiny futbalu v Trnave
majú veľa pozoruhodných míľnikov. Tamojšiu históriu koženej
lopty obohatilo pred šesťdesiatimi
rokmi prvé turné spartakovcov
po africkom kontinente (Sudán,
Etiópia, Eritrea, Egypt). Trvalo od
5. januára do 5. februára 1960.
Tréner Anton Malatinský nominoval naň šestnásť hráčov. Naše
mužstvo odohralo počas úspešného zájazdu desať zápasov s priaznivou bilanciou 6 - 2 - 2 (skóre
21:11). Pričinil sa o ňu káder: I.
Stacho, J. Ondruška, Š. Slanina,
J. Pšenko, S. Jarábek, Š. Slezák,
J. Kadlec, J. Štibrányi, V. Švec, J.
Adamec, J. Horváth, M. Galbička,
J. Heinberger, J. Šturdík, K. Tibenský, A. Gatial. Vedúcim zájazdu
bol O. Trubačík (ČSZTV). Výpravu
doplnila spartakovská štvorica M.
Šimončič (podpredseda oddielu),
J. Hagara (technický vedúci, tlmočník) a V. Ušák (lekár).
 S KIMONOM AJ NA OKINAWE – Tohtoročný päťdesiatnik
Boris Zvolenský (* 12. máj 1970,
Trnava) patril medzi najlepších
reprezentantov Slovenska v karate. Kimono Slovšportu si prvý raz
obliekol v osemdesiatom treťom
roku. Jubilantova zbierka medailí
z vrcholných svetových či európskych zápolení je vskutku obdi-

šport
vuhodná. V sezóne 1997 dokonca
súťažil na Okinawe, japonskej kolíske moderného karate. Svetoznáme súostrovie trnavskému borcovi
obdivuhodne žičilo. V kategórii
bez rozdielu hmotnosti skončil
medzi 142 mužmi na pozoruhodnom siedmom mieste. Tiež
bol členom pamätnej zostavy KK
Slovšport Trnava, ktorá získala 3.
júna 1989 pod trénerským vedením Tibora Mikuša víťaznú trofej
v bratislavských majstrovstvách
Európy klubových družstiev. Mimoriadne úspešný karatista B.
Zvolenský sa po skončení pestrej
kariéry naplno upísal v materskom klube viacerým činnostiam
(tréner, rozhodca, skúšobný komisár a člen výboru).
 CAPANOVA VERNOSŤ TRNAVE – Pretože tieto Novinky
z radnice sú dvojčíslo, stručne sa
zmieňme aj o legendárnom futbalovom brankárovi Imrichovi Stachovi. Na cintoríne v susedných
Malženiciach ho pochovali v januári pred pätnástimi rokmi. Ale po
poriadku. V Trnave mu do rodného listu zapísali dátum 4. 11. 1931.
Z detstva si odniesol prezývku
Capan. Ako daň za nemilú príhodu počas chlapčenského šantenia
na pažiti, keď pri pasení kozieho
stáda sa mu obesil jeden zo štvornohých výtečníkov. Stacho už ako
pätnásťročný vychytal dorasteneckým spoluhráčom majstrovský
titul na celoštátnej úrovni. Celú
futbalovú kariéru (1946 – 1966)
si odkrútil v trnavských celkoch,
začínal v TŠS a pokračoval v nástupníckom Spartaku. Táto jeho
príslovečná vernosť je v porovnaní
s dneškom priam nepochopiteľná. Výnimkou sa stali iba dva
roky základnej vojenskej služby
v Prahe (ATK, Tankista). Tiež na
reprezentačnej úrovni bol skvelý. V najcennejšom drese mal 23
štartov. Historici ho zaregistrovali
aj ako dvojnásobného účastníka
majstrovstiev sveta (1954, 1958).
Z Európskeho pohára národov
1960 vo Francúzsku (dnešné ME)
si priniesol bronzovú medailu.

Osobných spomienok na Capana
nám zostalo neúrekom. Napríklad
keď v dôchodcovskom veku bol
v rodnom meste každoročným
hosťom žiackeho halového turnaja
o Pohár Imricha Stachu.
 EURO TOUR 2000 NA LETISKU – Letné preteky rádiom riadených veľkých leteckých modelov
sa v deväťdesiatych rokoch usalašili na bývalom zväzarmovskom
letisku v okrajovej časti Trnavy.
Zo skromných začiatkov vyrástlo
podujatie európskej triedy. Išlo
o dielo tamojšieho RC klubu pod
vedením Františka Bachratého,
v súčinnosti s mestským magistrátom. Tiež tak bolo pri Euro Tour
2000. Letiskový areál Kopánka
privítal v ostatnom roku pomaly
sa končiaceho tisícročia dovedna
štyridsaťosem domácich a zahraničných pilotov. Pohár primátora
mesta Trnavy si zo slovenského
Ríma odniesol rakúsky reprezentant Peter Hoffmann. Spoločníkov
na stupni najlepších mal v českej
dvojici, striebornom Janovi Kohoutovi a bronzovom Janovi Váchovi.
Jediná žena v štartovom poli, Slovenka Lucia Košťanová, skončila
na pätnástom mieste. V ďalších
rokoch sa Trnavská F3J dynamicky
rozšírila do celoeurópskych rozmerov. A tak náš organizačný štáb
presťahoval hlavné dianie na letisko v Boleráze-Klčovanoch.
 ĽADOVÝ ŠORTREK A SVETOVÁ ELITA – Rýchlokorčuľovanie na ľadových ováloch preslávilo
športovú Trnavu aj vo svetovom
meradle. Pred dvadsiatimi rokmi
sa počas jarmoku súperilo pod
strechou MZŠ v medzinárodných
pretekoch Trnava Cup 2000. Na
tretiu edíciu sa prihlásilo 87 šortrekárov z Česka, Lotyšska, Maďarska, Rakúska, Rumunska a SR.
Absolútny piedestál si vyjazdil Tomáš Greschner zo Spišskej Novej
Vsi. Od toho leta pôsobila v Trnave vynikajúca čínska olympionička, trénerka Li Yan. Viacnásobná
medailistka z OH, MS a svetová
rekordérka mala výrazný podiel
december 2020/január 2021
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na výkonnostnom raste trnavských
pretekárov. Rýchlokorčuliarska
konfrontácia počas septembrového TTJ 2000 bola predzvesťou
Svetového pohára, ktorý zavítal do
Trnavy v januári 2001. Zúčastnili
sa ho elitné výpravy z dvadsiatich
štyroch krajín všetkých svetadielov. Jedno zo šiestich kôl vtedajšej
série SP na dlhých nožoch vošlo
do kroniky trnavského športu s vizitkou vrcholného festivalu celej
histórie telesnej kultúry.
 ŠOU NA PRELOME TISÍCROČÍ
– Pri oprašovaní jubilejných spomienok neobíďme ani originálnu
akciu spred dvadsiatich rokov,
silvestrovskú rozlúčku so starým
tisícročím a privítanie toho nového. Telovýchovno-zábavnú šou
v hlavnej aréne mestského zimného štadióna pripravil 31. decembra
2000 pre trnavskú mlaď športový
referát MsÚ. Rušno bolo na ľade
aj v hľadisku. Pamätný podvečer
som moderoval spolu s Dáliou
Šaškovičovou, kolegyňou vo vtedajšom Rádiu Forte. O pohodu sa
z improvizovaného pódia starala
populárna hudobná skupina Elán.
Naše pozvanie prijal aj televízny
Majster N, hoci už o polnoci mal
naplánované účinkovanie na opačnom konci Slovenska, v centre Košíc. Ani sa nechcelo veriť, že známy
šoumen stihol vtedy potešiť najmä
mladých priaznivcov v oboch od
seba vzdialených mestách.
 BEŽECKÉ DOBRO MILÉNIUM
2000+1 – Do súkolia voľnočasových aktivít sa v našom meste
neprehliadnuteľne zaradili masové
behy. Zrod džogingu si na plecia
zobrali mládežníci pedagogickej
fakulty UK v polovici decembra
1970 úvodným dejstvom Behu
priateľstva v okolí Prednádražia.
O desať rokov neskôr, 26. decembra 1980, založila dvojica Dušan
Slančík (Vojenský útvar) – Jaro
Lieskovský (Trnavský hlas) v slávistickom areáli Zimný beh zdravia.
Mestská kronika postupne zachytávala ďalšie podoby pohybových
podujatí v maratónkach. V tejto
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Začiatkom osemdesiatych rokov sa v Trnave a okolí dostávali do povedomia telovýchovnej
verejnosti rôzne štafetové posolstvá bežeckých zoskupení. Nadlho ich hlavným iniciátorom
bol pedagóg Ján Szabo. Jedna zo šiestich trás hviezdicovej štafety viedla 30. septembra 1982
z Cífera do Trnavy. Svojím objektívom ju zvečnil fotoreportér Marián Pavlík. Symbolický kolík so stuhami niesol v tej chvíli Trnavčan Jozef Lukačovič (druhý zľava), bývalý reprezentant
Československa v hádzanej.

mozaike sa do pozornosti núka
originálne Dobro milénium 2000+1.
Dešifrujme tajomný názov. Počas
hudobného country-festivalu sa
jeho organizátori spojili s členmi
Klubu rekreačného behu v Trnave.
Na rozlúčku s pomaly odchádzajúcim tisícročím navrhli nevšedný
bežecký projekt, osemnásťhodinovú nonstop štafetu. Odštartovala v rámci polnočného koncertu
na kúpalisku Slávie. Nasledoval
presun do susedného atletického
prostredia. Po škvarovom ovále
odkrúžilo 111 vytrvalcov dovedna
552 kilometrov. Úvodné 400-metrové kolo absolvovali na štadióne aj
hudobníci Peter Radványi a Ľudovít
Daučo, súčasne hrajúci na dobro-gitarách. Najťažšie chvíle čakali
kondičných bežcov nadránom pri
náhlom lejaku, avšak svoje miléniové posolstvo neprerušili. Základný úsek bol 2000+1 meter, no
našli sa odvážlivci, ktorí toto číslo
mnohonásobne prekročili. Domáci
maratónec Ernest Sukop dokonca
prebehol tridsať kilometrov. Celý
pelotón zakončil miléniovú štafetu
v uliciach Trnavy. Po preklusaní záverečných stoviek metrov odovzdali
na Trojičnom námestí pozdravný
list do rúk vtedajšieho primátora
mesta Štefana Bošnáka.

 HOKEJU V TRNAVE POMOHLI NA NOHY – Do galérie
osobností hokejovej histórie v slovenskom Ríme sa významnou mierou zapísala dvojica Ján Mitošinka
– Július Šupler. V poslednom desaťročí 20. storočia, po dokončení
mestského zimného štadióna,
pomohla bezhraničná aktivita J.
Mitošinku (* 29. 7. 1934, Pobedim),
prezidenta Slovenského zväzu
ľadového hokeja, posunúť Trnavu
medzi bašty tohto kolektívneho
odvetvia v celej krajine pod Tatrami. Výrazne pomohol pri založení
športových hokejových tried v ZŠ
na Spartakovskej, ba jeho zásluhou
mohlo trnavské publikum sledovať
medzištátne zápasy A-mužstva SR
s Rumunskom, Kanadou a Švajčiarskom, alebo súboj hviezd slovenskej extraligy Východ – Západ.
Z pozície športového referenta
mestského úradu som J. Mitošinku
navrhol poslaneckému zboru na
Cenu mesta Trnavy. Laureátom
tejto pocty sa stal začiatkom marca 2010. Žiaľ, o rok neskôr (22. 3.
2011) nás popredný bard slovenského hokeja navždy opustil.
Veľký podiel na pamätnej etape
kolektívnej hry pod strechou MZŠ
mal erudovaný reprezentačný
kormidelník, aktuálne čerstvý se-
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demdesiatnik Július Šupler
(*27. 10. 1950, Poprad). Slovenský
výber doviedol v rokoch 1993-96
z C-skupiny majstrovstiev sveta do
elitnej A-skupiny a v premiére OH
v nórskom Lillehammeri 1994 obsadili hokejisti SR cenné šieste miesto.
Ako moderátor si s radosťou oprašujem hlboký zážitok z autogramiády reprezentačného tímu J. Šuplera
– F. Hossu, ktorú sme zorganizovali
na Trojičnom námestí.
 ODIŠIEL TELOVÝCHOVNÝ
NADŠENEC – V tomto jubilejnom
roku sa pobral na večnosť aj bývalý
poslanec mestského zastupiteľstva
Ján Bielko. Zomrel 10. septembra
2020 vo veku 69 rokov. Telesná
kultúra v rodnej Trnave patrila

Ján Bielko patril dlhé roky medzi obetavých
realizátorov nonstop cyklojazdy Trnava - Rysy

medzi jeho celoživotné koníčky.
Pomáhal jej s tradičnou dôslednosťou a ochotou. Pri mnohých
podujatiach bolo naňho absolútne
spoľahnutie. Kvôli ústretovej, nekonfliktnej povahe si získal veľa
kamarátov. Referát kultúry v našom
mestskom úrade som mal na starosti rovné dve desaťročia. Janko
nám vo chvíľach svojho osobného
voľna často podal pomocnú ruku
pri realizovaní pilotných projektov,
napríklad celoročných Trnavských športových hier základných
a stredných škôl v rôznych odvetviach pre jednotlivcov i kolektívy,
alebo jednodňovej medzinárodnej
súťaže európskych miest v pohybových aktivitách občanov pod
názvom Challenge Day (Vyzývací
deň). Jeho potešením bol sídliskový žlto-modrý futbalový subjekt.
„Týždeň pred smrťou som sa s Jankom Bielkom stretol v našom areáli. Pri rozhovore mi naznačil vážne
zdravotné problémy,” spomenul
Peter Moravčík, prezident FK Lokomotíva. Keďže J. Bielko, dlhoročný
robotník v susednej fabrike ŽOS,
bol obyvateľom na Družbe, k tamojšiemu železničiarskemu klubu
mal veľmi blízky vzťah. Tiež obľuboval hokej, no náklonnosť prejavoval aj k iným športom. Napríklad
k masovej cyklistike. Priateľom
zo Sídliskovej TJ Elán Linčianska

každoročne pomáhal v zabezpečovaní 320 kilometrov dlhej
nonstop cyklojazdy s názvom Po
stopách Trnavskej posádky v SNP.
Jednodňové posolstvo pamätným
územím cez Horné Hámre (miesto
pôsobenia našich povstalcov) viedlo vyše štyri desaťročia po trase
Trnava – Rysy.
Janko Bielko, vďaka za všetko,
čo si urobil pre trnavský masový
šport. Česť Tvojej pamiatke. 

Medzi smutné januárové dátumy patrí 27.
1. 1990. Vtedy posledný raz vydýchol v
Brne 42-ročný Trnavčan Ladislav Kmeč.
Dlhoročný telovýchovný činovník podľahol v
juhomoravskej nemocnici zákernej chorobe.
Aktívne sa venoval džudu, istý čas kormidloval Telovýchovnú jednotu Slávia Trnava
a vo funkcii vedúceho tajomníka okresného
výboru ČSZTV pomáhal pri technickej realizácii desiatok telovýchovných akcií, vrátane
podujatí zaradených do tejto spomienkovej
skladačky. Z nášho redakčného archívu
sme vybrali gymnastický záber po skončení
pretekov v trnavskej športovej hale Družba,
na ktorom dekoruje L. Kmeč slovenské
medailové trio: zlatú Andreu Hullovú, striebornú Dianu Šablatúrovú a bronzovú Denisu

Jaroslav Lieskovský, foto Marta Országhová

Jozef Adamec debutoval v reprezentačnom
drese ČSSR pred šesťdesiatimi rokmi
Vtedy, 30. októbra 1960, zvädli holandské tulipány na pražskej Letnej po štvorgólovom výprasku

Na Štedrý deň 2018 zomrel v trnavskej nemocnici nezabudnuteľný futbalista svetového formátu
Jozef Adamec, nositeľ titulu
zaslúžilý majster športu. Jeho
podrobný profil priniesla športová rubrika Noviniek z radnice
v apríli 2012, vo februári 2019
a v júli 2019.
V tomto príspevku si na slávneho
Hatrla zaspomíname pri príležitosti pozoruhodného jubilea.

Časomer nás vráti o šesťdesiat
rokov späť, na koniec októbra
1960. Rodák z Vrbového (* 26.
február 1942), talentovaný útočník Spartaka TAZ Trnava, totiž
debutoval na štadióne pražskej
Sparty v reprezentačnom A-mužstve Československa. Niet divu,
že v hlave mu šarapatila búrka
myšlienok. Takáto pocta! Mal
totiž iba osemnásť rokov, osem
mesiacov a štyri dni. Najmladší

člen hostiteľskej zostavy nahradil
v druhom polčase na ľavej spojke
skúseného Ladislava Kačániho,
staršieho od Adamca o jedenásť
rokov. Striedanie generácií. Premiéra v najcennejšom drese bola
pre mladíka nanajvýš príjemná.
Výber Rudolfa Vytlačila pred
13-tisícovým hľadiskom vyprášil
Holanďanov 4:0 (2:0). Hosťom
z krajiny tulipánov a veterných
mlynov šupol hetrik Scherer,
december 2020/január 2021
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Legendárny futbalista Jozef Adamec absolvoval 8. marca 2012 autogramiádu v jednom z
trnavských kníhkupectiev pri krste knižnej pamätnice Hatrlo.

štvrtý gól pridal Kadraba. Pripomeňme si pamätnú zostavu
ČSSR: Schrojf – Šafránek, Popluhár, L. Novák – Pluskal, Masopust – Štibrányi, Scherer, Kadraba, Kačáni (Adamec), Mašek.
V ten predposledný októbrový
deň šesťdesiateho roku teda mala

Trnava na trávniku Letnej ešte
jedného muža, Jozefa Štibrányiho, pôvodom z Vlčkoviec (*11.
január 1940). Na margo ouvertúry
podotkol: „Podobne ako Jožkovi
Adamcovi, aj mne bolo dožičené
odkrútiť si v ten deň proti Holanďanom prvý zápas v reprezentač-

nom tričku. Samozrejme, veľmi
rád naň stále spomínam. Bezradní súperi nevedeli, kam skôr
skočiť, moržovali sme ich ako
kukuričné klasy.” Naši nastúpili
v bielom výstroji, s novým štátnym znakom na hrudi. Nahradil
dovtedajšiu päťramennú hviezdu.
Adamcove hráčske roky neúprosne plynuli. Znezrady prišiel čas
rozlúčky. Tiež v poslednom reprezentačnom zápase, 13. októbra 1974 na Tehelnom poli v Bratislave, sa zrodil rovnaký výsledok
4:0. Federálne mužstvo pred
10-tisíc divákmi uštedrilo takýto
výprask švédskemu výberu. Proti
Trom korunkám zo Škandinávie
mala základná zostava ČSSR
takúto podobu: Vencel (Viktor)
– Dobiaš, Ondruš, Joz. Čapkovič, Varadin – Bičovský, Pekárik,
Adamec (Gajdůšek) – M. Masný,
Švehlík (Kroupa), Stratil.
Ešte jedna zhoda náhod v spartakovskom drese: Adamec v lige
proti Brnu začínal, proti Brnu po
osemnástich rokoch aj skončil. 

GK

Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
Stredná hra a záver šachovej partie: Mandák – Doucha, Tatranské Matliare 2019. Postavenie po ťahu
28.Sd2

Tohto roku kontinuitu v usporadúvaní Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky
seniorov vo Vysokých Tatrách
narušil, podobne ako v iných
odvetviach športu, mikroorganizmus – koronavírus veľkosti
niekoľko nanometrov, ktorý sa
neočakávane rýchlo rozšíril z
Číny po celom svete. Preto sa
vrátime o jeden rok, keď sa konal jeho 15. ročník. Už sme o
ňom v našej stálej šachovej rubrike písali. Teraz sústredíme pozornosť na ďalšieho trnavského
šachistu – jubilanta – z deviatich, ktorí reprezentovali Trnavu
na tomto zaujímavom podujatí,
kde súperili šachisti vo dvoch
kategóriách podľa svojho veku.
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Do kategórie nad 65 rokov sa
prihlásilo 101 šachistov. Medzi
nimi si úspešne počínal aj Ludvig Doucha (* 8. 12. 1950), aktívny člen ŠK Lokomotívy Trnava,
ktorý mal ako štátnu príslušnosť
uvedenú Dánsko, lebo vlastní
pas tohto poloostrovného štátu.
Umiestnil sa na 63. priečke so
ziskom štyroch bodov. Celkove
to bol jeho tretí štart v súťaži
seniorov. Ešte v roku 2002 jeho
rating dosiahol hodnotu 2107
bodov. S pribúdajúcimi vekom
sa znížil o takmer 300 bodov,
ale ani to mu neubralo na bojovnosti a snahe zvíťaziť v každej partii, čo môžu naši čitatelia
posúdiť vo dvoch jeho víťazných
dueloch.

V otvorení sicílskej obrany (B50)
biely svojím tretím ťahom sa
snažil ovládnuť pole d5, a tak
zabrániť čiernemu v pohybe
jeho pešiaka d6-d5. V dueli
Svidler vs. Kasparov, Tilburg
1997, zvolil biely iné pokračovanie v boji o stred šachovnice:
3.c3 Jf6 4.Se2 Jbd7 5.d3 b6 6.0-0
Sb7 7.Jbd2 g6 8.d4 c:d4 9.c:d4 J:
e4 10.J:e4 S:e4 11.Jg5 d5 12.Sb5
Sg7 13.f3 Sf5 14.g4 h6 15.g:f5 h:
g5 16.f:g6 a6 17.g:f7+ K:f7 18.Sa4
Vh5 19.Se3 Jf6 20.Dd2 Dd6 a
nakoniec v 37. ťahu zvíťazil. Na
ŠO v Luzerne 1982 v stretnutí
ČSSR – Írsko proti sebe na 1.
šachovnici hrali Hort a Dunne,
keď prvé tri ťahy boli zhodné s
predchádzajúcou partiou a ďalej

šport
pokračovali: 4.d3 g6 5.g3 Sg7
6.Sg2 Jc6 7.0-0 Sg4 8.h3 S:f3
9.D:f3 0-0 10.De2 Vb8 11.f4 Dc7
12.Ja3 b5 13.Sd2 e6 14.g4 b4
15.Jc2 b:c3 16.b:c3 Jd7 17.Je3 Ja5
18.Vfe1 Db6 19.Vc2 Da6 20.Vd1
Vfe8 atď. Podstatný rozdiel je v
tom, že Svidler si najskôr pripravil postup svojho pešiaka na
d-stĺpci a hral ním až neskôr,
ale Hort, okrem štvrtého ťahu,
týmto pešiakom už nepotiahol
do konca svojho víťazstva nad
Írskym šachistom. Podobne
tak sa stalo v našej partii, ale v
siedmom ťahu. Takže v sicílskej
obrane nie je povinnosťou bieleho hrať pešiakom d2-d4. Po
chybe Mandáka (28.Sd2?) mohol
Doucha v pozícii zobrazenej na
diagrame zaútočiť. Akým spôsobom? Otázku kladieme našim
čitateľom – riešiteľom. Odpoveď
sa dozvedia v ďalšom čísle NzR.
Miroslav Mandák - Ludvig Doucha (T. Matliare 28. 5. 2019)
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.c4 (3.Sc4 Jf6
4.d3 e6 5.Sb3 Se7 6.0-0 0-0 7.c3
b5 8.Ve1 Sb7 9.Jbd2 Jc6 10.d4 d5
11.e:d5 J:d5 12.Je4 c:d4 13.J:d4 b4
14.Sc2 b:c3 15.b:c3 Vc8 16.Vb1
Sa8 17.Dd3 Je5 18.Dh3 Jg6 19.Sd2
Dd7 20.Jf3 Jf6 Waitzkin vs. Wolff,
New York 1996; 3.Sb5+ Jd7 4.0-0
Jgf6 5.Ve1 a6 6.Sf1 g6 7.c3 Je5
8.d4 J:f3+ 9.D:f3 c:d4 10.c:d4 Sg7
11.Jc3 0-0 12.e5 Jg4 13.Sf4 Jh6
14.h3 Jf5 15.Vad1 Db6 16.Jd5 Da5
17.b4 D:a2 18.Vd2 Da4 19.g4 e6
20.g:f5 e:d5 Speelman vs. Anand,
Ženeva 1996; 3.Jc3 a6 4.g3 Jc6
5.Sg2 Sg4 6.h3 S:f3 7.S:f3 g6 8.d3
Sg7 9.a4 e6 10.Sg2 Jge7 11.0-0 00 12.Se3 Da5 13.Sd2 Dc7 14.Db1
Jd4 15.a5 Jec6 16.Jd1 c4! Hort vs.
Fischer, Palma de Mallorca 1970)
3. - Jf6 4.Jc3 Sg4 5.h3 Sh5 (5. - S:
f3 6.D:f3 Jc6 7.Sd3 e6 8.b3 Se7
9.Sb2 Jd7 10.Dg3 Jde5 11.Se2 Jg6
12.0-0 Sh4 13.Dh2 0-0 14.f4 Jd4
15.g3 Sf6 16.Sg4 a6 17.d3 b5 =)
6.g4 Sg6 7.d3 e6 8.Db3 (8.Sg2
Jc6 9.0-0 Se7 10.Je1 0-0 11.f4 h6
12.f5 e:f5 13.e:f5 Sh7 14.Se3 Jd7
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15.Db3 Ja5 16.Da3 Jc6 17.Je4 Jf6
18.Jg3 Dc7 19.Db3 Vae8 20.Sf4
Jd4 21.D:b7 D:b7 22.S:b7 Vb8
23.Sg2 V:b2 24.Jf3 J:f3+ 25.S:f3
Vfb8 =) 8. - Dd7 9.Jh4 [9.g5 Jh5
10.Se2 f6 11.Jh4 Sf7 12.Dd1 f:
g5 13.S:g5 Jf6 14.f4 Jc6 15.f5 Se7
16.Dd2 0-0-0 17.0-0-0 (17.0-0?
h6 18.Sf4 e5 19.Sg3 g5 20.Jg2 h5
21.Jd5 g4 22.h:g4 h:g4 23.J:f6 S:
f6 24.S:g4 Vdg8 25.Dd1 Sh5 26.S:
h5 V:g3 27.Kf2 Vhg8 28.Vg1 Dh7
-+) 17. - Jd4 18.Sg4 e5 19.Kb1
Vde8 20.Vdg1 J:g4 21.h:g4 S:g5
22.D:g5 Vhg8 =] 9. - Se7 10.J:
g6 h:g6 11.Sg2 Jc6 12.Se3 00 13.0-0 (13.f4 Je8 14.0-0-0 a5
15.h4 Jd4 16.S:d4 c:d4 17.Ja4 Vb8
18.Jb6 Dc6 19.Db5 Jf6 20.g5 Jg4
21.Vd2 D:b5 22.c:b5 Sd8 23.Jc4
Je3 24.b3 a4 25.Kb1 a:b3 26.a:
b3 Va8 =) 13. - Jd4 14.Dd1 Vab8
15.Je2 (15.S:d4 c:d4 16.Jb5 e5
17.J:a7 Je8 18.Jb5 Sg5 19.Db3 Va8
20.Db4 De7 21.Vfe1 Kh7 22.Ve2
Vh8 23.a3 Va6 24.Vc2 +/=) 15. J:e2+ 16.D:e2 e5 17.f4 Jh7 18.Df3
b5 19.b3 g5 20.f:g5 (20.f5 Sd8
21.Sd2 Dc6 22.Dd1 Ve8 23.Sc3

f6 24.Dc2 Jf8 25.Vad1 a6 26.a4
b4 27.Sb2 +/=) 20. - S:g5 21.Sf2?
(21.Vad1 S:e3+ 22.D:e3 f6 23.Vf2
Jg5 24.c:b5 V:b5 25.Vdf1 Vfb8
26.h4 Je6 27.g5 f:g5 28.Sh3 g:
h4 29.Vh2 De7 30.S:e6 + D:e6
31.Dg5 h3 32.Vf3 Vf8 33.V:f8+
K:f8 34.Dd8+ Kf7 35.Vf2+ Kg6
36.Dh4 Vb4 37.Vf5 D:f5 38.e:
f5+ K:f5 39.D:h3+ +-) 21. - De7
22.Sg3 [22.De2 Sh4 23.Se3 a6
24.Dc2 Jg5 25.a4 (25.S:g5 S:g5
26.Df2 a5 27.De2 Vfc8 =/+) 25.
- b:c4 26.b:c4 Je6 27.Vab1 Vb4
28.Sd2 Jd4 29.Da2 a5 30.Sf3
Vfb8 31.Kg2 V8b7 32.S:b4 c:b4
33.Dd2 Sg5 34.Df2 Df6 =/+] 22.
- a5 23.Df2 f6 24.Kh1 Vb7 (24.
- Vfe8 25.h4 Sh6 26.c:b5 V:b5
27.Dc2 Db7 28.Se1 Kh8 29.Dc4
Se3 30.Vf3 Sd4 31.Vd1 a4 32.b:
a4 Vb2 33.Sd2 De7 +/=) 25.c:
b5 V:b5 26.Dc2 Vfb8 27.Se1 Jf8
28.Sd2? Pozri diagram! (28.Dc4+
Je6 29.h4 Sf4 30.g5 Kh8 31.g6 Jd4
32.Sh3 Dd8 33.Sf2 f5 34.Kg2 a4
35.D:a4 f:e4 36.d:e4 Df6 37.Kh1
D:g6 38.Dc4 D:e4+ 39.Sg2 Dg6
40.Vad1 Va5 41.a4 Vb4 42.Dd5
december 2020/január 2021
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Jf5 43.Vd3 Va7 s malou výhodou
čierneho, ale pravdepodobne
nakoniec s remízou; 28. - Kh8
29.Vb1 Db7 30.h4 Sf4 31.Vb2 a4
32.D:a4 Sg3 33.Sc3 S:h4 34.Dc4
Sg5 35.Sf3 Sf4 36.Kg2 g6 37.Sd1
De7 38.a4 V5b7 39.a5 Vc7
40.Va2 Je6 41.Vh1+ Kg7 +/=) 28.
- Je6? 29.Sc3 Se3 30.Vfe1 Sd4
31.Sf3 Kh8 32.Sd1 a4 33.Dd2 Jf4
34.Kh2 g5 35.Vf1 Dh7 36.Vf3
Kg7 37.S:d4 c:d4 38.De1 (38.Vc1?
V5b7 39.Da5 Kg6 40.De1 Vh8
41.Df1 Dg8 42.Vc4 Vbh7 43.V:
a4 Dc8 44.V:f4 g:f4 45.Vc4 V:
h3+ 46.D:h3 V:h3+ 47.K:h3 Dh8+
48.Kg2 Dh4 49.Vc2 Dg3+ -+)
38. - Ve5 39.Df1 Vc3 40.Vb1
Kg6 41.Va1 Da7 42.b:a4 Vb2+
43.Kh1 Da6 44.Sb3 V:d3 45.V:
d3 D:d3 (45. - J:d3? 46.Df5+ Kg7
47.De6 Jf2+ 48.Kg1 J:h3+ 49.Kh1
Jf2+ 50.Kg1 Db7 51.Dg8+ Kh6
52.Dh8+ =) 46.D:d3 J:d3 47.a5
Jc5 48.Vc1 J:b3 49.a:b3 V:b3
50.Kg2 Va3 51.Vc6 V:a5 52.V:
d6 Va3 53.Vd8 Ve3 54.Vh8 V:e4
55.Kf3 Ve3+ 56.Kf2 Kg7 57.Vh5
Ve4 (57. - e4 58.h4 Vh3 59.h:g5
V:h5 60.g:f6+ K:f6 61.g:h5 Kg5
-+) 58.Kf3 Vf4+ (58. - d3 59.K:
e4 d2 60.Kd5 d1D+ 61.Kc4 e4 -+)
59.Kg3 d3 0:1
Ludvig Doucha - Karol Bíro (T.
Matliare 27. 5. 2019)
1.Jf3 Jf6 2.d4 e6 (2. - g6 3.Sg5
Sg7 4.Jbd2 d6 5.e4 h6 6.Sh4
g5 7.Sg3 Jh5 8.c3 Jd7 9.Jc4 Jdf6
10.Dc2 J:g3 11.h:g3 e6 12.0-0-0
De7 13.Je3 Sd7 14.e5 Jd5 15.J:d5
e:d5 16.e:d6 D:d6 17.Ve1+ Se6
18.Da4+ c6 19.Sd3 Kd8 20.c4!
Spasskij vs. Najdorf, Moskva
1967) 3.e3 (3.g3 c5 4.Sg2 Jc6 5.00 c:d4 6.J:d4 Sc5 7.Jb3 Se7 8.c4
b6 9.Jc3 Sa6 10.Jb5 0-0 11.Sf4 d5
12.Vc1 Vc8 13.a4 Jb4 14.c:d5 Jf:
d5 15.Sd2 V:c1 16.J:c1 Dd7 17.S:
b4 S:b4 18.e4 Jf6 19.D:d7 J:d7
20.Jd3 S:b5 21.a:b5 Sd6 22.Vd1
Je5 23.J:e5 S:e5 24.b3 g5 25.Sf1
remíza, Ftáčnik vs. Hráček,
Ostrava 1997; 3.Sg5 c5 4.c3 c:
d4 5.c:d4 Se7 6.e3 h6 7.Sh4 d6
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8.Sd3 Jbd7 9.0-0 0-0 10.Jc3 b6
11.h3 Sb7 12.Sg3 a6 13.De2 b5
14.Vae1 Db6 15.Sb1 Vfe8 Perl vs.
Pollák, T. Teplice 1926) 3. - b6
4.Sd3 Sb7 5.Jbd2 d5 (5. - c5 6.00 c:d4 7.e:d4 Se7 8.Ve1 0-0 9.b3
Jc6 10.Sb2 Jb4 11.Sf1 Vc8 12.c3
Jc6 13.Vc1 d5 14.Sd3 Sd6 15.Je5
De7 Trapl vs. Nun, 1. Česká liga
1997/98) 6.0-0 Jbd7 7.Jg5 (7.c4
d:c4 8.J:c4 c5 9.De2 b5 10.Jce5
a6 11.J:d7 D:d7 12.b3 c:d4 13.e:
d4 Sb4 14.Sg5 Dd5 15.Vfc1 h6
16.Sf4 0-0 17.a3 Sd6 18.Se5 S:e5
19.d:e5 Vfd8 20.Vd1 Je4 21.De1
D:d3! 22.V:d3 V:d3 23.Db1 Vad8
s pozičnou výhodou čierneho.)
7. - e5 8.f3 Sd6 9.c3 h6 10.Jh3
0-0 11.e4 Ve8 12.Ve1 Sf8 13.b3
a6 14.Sb2 c5 15.Jf2 e:d4 16.c:
d4 D:e4 17.Jd:e4 Jd5 18.a3 c:d4
19.S:d4 Jf4 20.Sc2 Vc8 21.Vc1?
(21.Dd2 Dc7 22.Vec1 Jc5 23.Se3
Jd5 24.b4 J:e3 25.D:e3 Je6 26.Sd3
Dd8 27.V:c8 S:c8 =/+) 21. - S:
a3 22.Va1 Sb4 23.Ve3 Je6? (23.
- Jf8! 24.g3 V:c2 25.g:f4 S:e4
26.J:e4 V:e4 27.V:e4 Vd2 28.Df1
V:d4 29.Kh1 a5 30.V:d4 D:d4
31.f5 Dd5 -+) 24.Sb2 Jdc5? (24.
- Dc7! 25.Vc1 Jdc5 26.Jd3 J:
d3 27.V:d3 Vcd8 28.V:d8 V:d8
29.De2 Jf4 -/+) 25.Jd6 De7? 26.J:
e8 D:e8 27.De2 Df8 28.Ve3 Je6
24.Sb2 Jdc5 25.Jd6 De7 26.J:e8
D:e8 27.De2 Df8 28.Jh3 Dd6?
(28. - a5! 29.Vd1 Sa6 30.Df2 Jb7
31.Sf5 Vd8 32.V:d8 Jb:d8 =/+)
29.Vd1 Dc6 (29. - Dc7 30.Se5
De7 31.Sd6 Dh4 32.Jf4 Je4 33.S:
e4 S:d6 34.S:b7 D:f4 35.g3 D:e3+
36.D:e3 Sc5 37.S:c8 S:e3+ 38.Kg2
a5 39.S:e6 f:e6 40.Ve1 Sc5 41.V:
e6 +/-) 30.Se5 Vd8 (30. - b5
31.Kh1 Db6 32.Sg3 a5 33.Jf4 a4
34.Sf5 Vd8 35.V:d8+ D:d8 36.J:
e6 J:e6 37.D:b5 Dd1+ 38.Se1 S:e1
39.De8+ Jf8 40.V:e1 D:b3 41.Sd7
+/-) 31.V:d8+ J:d8 32.Sc3! 1:0
Originálne „gambitové“ pokračovanie v hre dámskym pešiakom
(A46) mohlo vzniknúť vo varian-

te: 4. - d5 5.0-0 Sd6 6.c4 d:c4
7.S:c4 0-0 8.Jc3 Sb7 9.De2 Je4
10.Vd1 Df6 11.Sd3 Dg6 12.S:e4 S:
e4 13.J:e4 D:e4 14.Jg5 Dh4 15.f4
Jd7 16.e4!? S:f4 17.g3 D:g5 (17.
- S:g3!? 18.h:g3 D:g3+ 19.Dg2 D:
g2+ 20.K:g2 h6 21.Jf3 f5 22.Ve1
Vae8 23.Sd2 c5 24.Vad1 e5 25.d:
e5 J:e5 26.e:f5 V:f5 27.Jh4 Vh5
28.Sf4 V:h4 29.S:e5 Vh5 30.Sg3
V:e1 31.S:e1 Ve5 =) 18.S:f4 Dd8
19.Vac1 Vc8 20.Vc6 e5 21.d:e5
De8 22.e6 Jc5 23.V:c7 V:c7 24.S:
c7 D:e6 25.Sd6 Ve8 26.S:c5 b:c5
27.b3 g6 s približne vyrovnanou
hrou. Po 3.Sg5 sa začína Torreho
útok: 3. - c5 4.e3 Db6 5.Jbd2 D:
b2 6.S:f6 g:f6 7.Se2 Jc6 8.0-0 c:
d4 9.Vb1? Da3 10.e:d4 De7 11.c4
Sg7 12.d5 Je5 13.Je4 f5 14.d6
Dd8 15.J:e5 f:e4 16.f4 0-0 17.c5
f6 18.Jc4 f5 19.Dd2 b6 20.c:b6 a:
b6 21.J:b6 Vb8 22.J:c8 D:c8 Stromer vs. Plachetka, Majstrovstvo
Francúzska 1991. V našej seniorskej partii mohol čierny zahrať aj
odvážne: 25. - Ja4!? 26.Dd3 J:b2
27.Dh7+ Kf8 28.Jf5 f6 29.Jg4 Dd5
30.Dh8+ Kf7 31.Jg:h6+ g:h6 (31. Kg6?? 32.Je7+ Kh5 33.Jhg8+ Kg5
34.f4+ K:f4 35.Dh4+ K:e3 36.Df2
mat) 32.Dh7+ Kf8 33.Dh8+ Kf7
s remízou večným šachom. Riskantné by bolo: 26. - V:c2?! 27.D:
c2 S:d6 28.V:a4 b5 29.Va1 Dh4
30.Jg4 Dg5 31.Vd3 Sb4 32.Vd7
Dc5+ 33.Df2 D:f2+ 34.K:f2 Jc5
35.Vd4 a5 36.Vad1 J:b3 37.Vd8
Vf8 38.V:f8+ S:f8 39.Vd8 Jc5
40.Je5 b4, kde vo vzniknutej koncovke by mal biely výhodu. Záver
duelu čierny nezvládol. Po jeho
chybnom 28. ťahu sa už partia
nedala zachrániť.
Pri príležitosti významného životného jubilea želáme Ludvigovi
do ďalších rokov života pevné
zdravie primerane jeho veku,
rodinnú pohodu, veľa víťazstiev
za šachovými stolíkmi a nech sa
s ním ešte veľakrát stretneme na
šachových turnajoch!

pozvánky
Riešenie koncovky z partie S.
Sahidi vs. M. Jablonický (16.
ročník Tirnavie):
48. - De5! 49.Dg4 Sa5 50.g6 Sc3
51.Sa6 De4+ 52.Kg3 Db1 53.Kh4
Ke7 54.Kh5 Sf6 55.Dh3 Db8
56.Dg3 Se5 57.Dg5+ Sf6 58.Dg3
D:g3 59.f:g3 Sg7 60.Kg5 Kd6
61.Kf4 Sh6+ 62.Kf3 Ke7 63.Sb5
a5 64.Ke2 e5 65.Sc6 Kf6 66.S:d5
a4 67.Sf7 e4 68.Kd2 Sg5 69.Sd5
a3 70.Kc3 K:g6 71.S:e4 Kf6
72.Kb3 S:e3 73.K:a3 =; samozrejme, že aj po skorej výmene
dám vznikne remíza: 49.Dh2
D:h2+ 50.K:h2 a5 51.Kg3 Ke7

52.Kf3 Kf7 53.Sa4 d4 54.e:d4 S:
d4 55.Sc2 e5 56.Ke4 Kg6 57.f4
Sb2 58.Kd5+ Kh5 59.f:e5 S:e5
60.K:e5 K:g5 =.
Rôznofarební strelci v koncovke,
taký je názov šachovej príručky
od českého medzinárodného
majstra Davida Kaňovského vydanej vlastným nákladom r. 2018,
kam by sa dala zaradiť aj nami
zverejnená, ale už ako príklad č.
81 podľa číslovania v tejto monografii.
Hlavným organizátorom Skalica
masters (Tirnavia) Jánovi Kišonovi a Františkovi Jablonickému sa

Galéria Jána Koniarka

Západoslovenské múzeum

 ANTROPORARY
Výstavný projekt reaguje na antropocentrické a antropologické
tendencie v tvorbe súčasnej mladej generácie umelcov, umelkýň
a umeleckých skupín v slovenskom
a medzinárodnom prostredí.
Vystavujúci/e autori/ky: Lőrinc
Borsos (HU), Radek Brousil (CZ),
Bogomir Doringer (SRB), Sári Ember (HU), Barbora Fastrová (CZ),
Anna Hulačová (CZ), Adam Csoka
Keller (SK), Šárka Koudelová (CZ),
Vojtěch Kovařík (CZ), Pavla Malinová (CZ), Kristián Németh (SK),
Adam Šakový (SK), Titania Seidl (AT),
Lukas Thaler (AT), Boris Sirka (SK)
Kurátor: Michal Stolárik
Výstava v Koppelovej vile je predĺžená do 13. 12. 2020

Múzejné nám. 3, tel. 033/5512913,
033/5512 911, e-mail: zsmuzeum@zupa-tt.sk, www.zsmuzeum.sk
Otváracie hodiny: ut – pia 8.30
– 17.00, víkend 11.00 – 17.00,
v pondelok je zatvorené

 GALÉRIA PORTRÉTOV
– výber diel portrétneho žánru
reprezentujúcich vývoj portrétneho maliarstva od konca 18.
storočia po súčasnosť zo zbierok
Galérie Jána Koniarka
AKCIE / AKTIVITY......................
 29. 12. – 30. 12. 2020
v Synagóge – Centre súčasného
umenia
HUDBA TRNAVE 2020 – Pocta
harfe
18. ročník Slovenského festivalu
umenia

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 ..................................
 TRNAVSKÁ PALETA
Súťažná prehliadka neprofesionálnych umelcov, pripravuje Trnavské
osvetové stredisko
5. 11. 2020 – 15. 1. 2021
 SVET MINERÁLOV
geologická výstava
do 28. februára 2021
 PADLI, ABY SME MY ŽILI
Trnavská posádka a odboj na západnom Slovensku počas SNP
do 17. 1. 2021
ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Z geologickej zbierky múzea
ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM
ONLINE
Na FB stránke Západoslovenské-

nepodarilo v Trnave nájsť podporu pre zorganizovanie 16. ročníka
Tirnavie, ale našli ju v Skalici.
Na záver turnaja desiatich pozvaných šachistov extra – triedy
prišiel odovzdať ceny minister
hospodárstva Richard Sulík. Na
budúci rok sa uskutoční Skalický
šachový festival tiež koncom augusta (21. – 29. 8.) opäť v Hoteli
Sv. Ľudmila.
Na zasadnutí Prezidentskej rady
FIDE 30. 9. 2020 bol Trnavčanovi
Samirovi Sahidimu ako 17-ročnému priznaný titul medzinárodného majstra. Blahoželáme! 
ho múzea v Trnave môžete každú
stredu a piatok čítať nové zaujímavé ilustrované príspevky z našej histórie. Komorné dejiny Trnavy
budú pokračovať aj v januári 2021
DOM HUDBY M. SCHNEIDERA
TRNAVSKÉHO
Ul. M. Schneidera Trnavského 5
ZIMNÁ SEZÓNA 1. 11. – 28. 2.
Vstup len na objednávku, návštevy
prosíme ohlasovať cez pracovné dni
u lektorov v hlavnej budove na tel .č.
033/ 5512 913. V pondelok zatvorené
EXPOZÍCIE ................................
Pamätná izba Mikuláša Schneidera
Trnavského, Dobro – dvorana slávy
MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY
Námestie sv. Mikuláša 10, tel. č.
033/5514421
ZIMNÁ SEZÓNA 1. 11. – 28. 2.
Vstup len na objednávku, návštevy
prosíme ohlasovať cez pracovné dni
u lektorov v hlavnej budove na tel .č.
033/ 5512 913. V pondelok zatvorené
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
december 2020/január 2021
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Prvé dva decembrové týždne v reuse centre venujeme našim deťúchom. Sám Mikuláš do Baterkárne
síce nezablúdi, no detičky sa u nás
určite potešia ponuke hračiek
a hier z druhej ruky. Okrem toho
u nás nájdete aj ponuku zachovalého detského oblečenia pre tých
najmenších, no i pre staršie deti.
Záleží to, samozrejme, na tom, čo
sa prostredníctvom reuse centra
rozhodnete posunúť ďalej.
Fungovať to bude nasledovne: ak
máte doma nejaké detské oblečenie, z ktorého vaše ratolesti už
stihli vyrásť, alebo hračky či hry,
ktoré už viac nepoužívate, no stále
sú v dobrom stave, pokojne nám
ich do reuse centra prineste. Budú
vystavené v Baterkárni a niektoré
kúsky nafotené na našom Facebooku. Jednotlivé kúsky si budete
môcť osvojiť za symbolické ceny,
ktorými prispejete na činnosť občianskeho združenia SaUvedom.
Tešíme sa na vás!
 Predvianočné utorky: Minimalistické Vianoce
1. decembra o 20.00 h
Čoskoro sú tu Vianoce, sviatky
radosti, rodiny, blízkosti, ale aj
darčekov, naháňania sa a stresov.
Skúsme to tento rok inak, zamyslime sa nad tým, čo naozaj potrebujeme a aj nad tým, čím obdarúvame našich blízkych. Na našich
Vianočných utorkoch sa budeme
naživo vždy o 20.00 rozprávať so
zaujímavými hosťami, ktorí nám
pomôžu na tieto sviatky nazerať
trocha inak.
So Zuzkou Šutovou, ktorá so
svojím manželom a dvoma synmi žije v duchu minimalistických
princípov a hodnôt, sa porozprávame o tom, že Vianoce nie sú len
o kvantite a cene darčekov a že
radosť sa dokáže ukryť naozaj
všade. Uvidíme sa na Facebooku
Baterkárne.
 3. decembra o 20.00 h
Elza radí naživo: STAROSTLIVOSŤ O PSA (2. časť)
Séria prednášok so skúsenou
veterinárkou Janou Radošovskou
nadobudla pre sprísnené opatrenia
online podobu – priučte sa uvedomelému psíčkarstvu sledovaním
interaktívnych livestreamov na

Instagrame Baterkárne (@baterkaren_trnava).
Tentokrát budeme diskutovať o tom,
ako sa správne starať o svojho psíka,
a do budúcna preberieme aj ďalšie
zaujímavé témy - nechajte sa prekvapiť! Nalaďte si teda večer svoje
Instagramy a pripravte si otázky.
 8.decembra o 20.00 h
Predvianočné utorky:
ZVIERATKO AKO DARČEK?
S MVDr. Janou Radošovskou sa
porozprávame o tom, či je zvieratko vhodný vianočný darček a čo
všetko treba naozaj starostlivo
zvážiť, keď sa rozhodneme pre
kúpu psíka.
 10.decembra o 20.00 h
Elza radí naživo: UVEDOMELÉ
PSÍČKARSTVO
(otázky a odpovede)
Priučte sa uvedomelému psíčkarstvu sledovaním interaktívnych
livestreamov na Instagrame Baterkárne (@baterkaren_trnava).
Tentokrát sme si pre vás pripravili
špeciálny diel, počas ktorého odpovieme na často sa vyskytujúce
otázky ohľadom problematiky uvedomelého psíčkarstva.
 14. – 23. decembra
MIKULÁŠ V REUSE CENTRE:
Oblečenie pre dospelých a vianočné ozdoby
Počas týchto (necelých) dvoch týždňov nájdete v našom reuse centre
rozšírenú ponuku dospeláckeho
oblečenia a doplnkov. No a keďže
sa nám už nekontrolovateľne blížia
Vianoce, do obehu budeme vracať
aj rôzne vianočné ozdoby a zimné
dekorácie. Záleží to, samozrejme,
na tom, čo sa prostredníctvom reuse centra rozhodnete posunúť ďalej.
Fungovať to bude nasledovne:
pokiaľ máte doma nejaké oblečenie, ktoré vám už neprináša radosť, alebo zimné ozdoby, na ktoré
vám už zopár Vianoc len sadá
prach, no stále sú v dobrom stave,
pokojne nám ich do reuse centra
prineste od 7.1 do 12.decembra.
Nasledujúce dva týždne ich nájdete
vystavené v priestoroch Baterkárne
a niektoré kúsky nafotené na našom Facebooku. Jednotlivé veci si
budete môcť osvojiť za symbolické
ceny, ktorými prispejete na činnosť
občianskeho združenia SaUvedom.

 15.decembra o 20.00 h
Predvianočné utorky: DARČEKY
VLASTNÝMI RUKAMI
Čoskoro sú tu Vianoce, sviatky radosti, rodiny, blízkosti, ale
taktiež darčekov, naháňania sa
a stresov. Skúsme to tento rok
inak, zamyslime sa nad tým, čo
naozaj potrebujeme a aj nad tým,
čím obdarúvame našich blízkych.
Na našich predvianočných utorkoch sa budeme naživo rozprávať
so zaujímavými hosťami, ktorí
nám pomôžu na tieto sviatky
nazerať trocha inak. V tomto rozhovore si predstavíme pár nápadov na pekné a užitočné darčeky
pre blízkych, ktoré dokáže vyrobiť
naozaj každý z nás. Janka, ktorá
stojí za kozmetickou značkou
Sun&Moon, vám ukáže, ako vyrobiť jednoduché skrášľujúce
darčeky a aj to, ako ich zabaliť
s ohľadom na životné prostredie.
Uvidíme sa na Facebooku Baterkárne.
 Predvianočné utorky:
VIANOCE INAK
22. decembra o 20.00 h
Budeme sa rozprávať o veciach,
na ktoré sme možno pri všetkom
predvianočnom zhone a strese
zabudli. Povieme si niečo o darčekoch na poslednú chvíľu, ale aj
o tom, ako sa z Vianoc nezblázniť.
Tiež sa zamyslíme nad tým, kde
naše darčeky končia a či tomu
vieme predchádzať. Uvidíme sa na
Facebooku Baterkárne.
 28.decembra – 9. januára
DETSKÉ OBLEČENIE v reuse centre
Detičky nám rýchlo rastú a potrebujú neustále nové oblečenie. Počas týchto dvoch týždňov nájdete
v našom reuse centre v Baterkárni
rozšírenú ponuku oblečka pre najmenších, aj pre staršie deti. Oblečenie do reuse centra, z ktorého
vaše ratolesti už stihli vyrásť, ale
je stále v dobrom stave, zbierame
primárne od 14. do 23. decembra.
Jednotlivé kúsky nájdete vystavené v našich priestoroch, niektoré
nafotené na našom Facebooku
– zakúpiť si ich môžete za symbolické príspevky, ktorými prispejete
na činnosť občianskeho združenia
SaUvedom. Ďakujeme a tešíme sa
na vás! 
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