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editorial

Pavol Tomašovič

Naplniť čas dobrom

Končiaci sa rok je zo spoločenského pohľadu 
pomerne pestrým obdobím, ktoré je preplnené rozličnými mediálnymi 

interpretáciami, kauzami, nahrávkami, zmenami i nádejami. 
Zaiste budú ešte dlhšie rezonovať jeho hodnotenia 

z pohľadu analytikov, novinárov či samotných politikov. 
V našom civilizačnom prostredí často zužujeme 

záverečnú rekapituláciu roka na otázku, čo nám dal. 
Pri takomto prístupe k svetu i darovanému času 

je azda zbytočné sa diviť nielen čoraz horšiemu životnému 
prostrediu, ale i skutočnosti, že v rôznych oblastiach spoločenského 

života nás ovládli peniaze a zisk. Prístup kalkulácie a zisku, 
ktorý sa nám čoraz hlbšie dostáva pod kožu 

aj vďaka ustavičnému presadzovaniu ekonomických 
ukazovateľov, prináša nežiaduce ovocie. 
Od nerovnomerného rozdelenia financií, 

až po redukciu života na ekonomiku. Pritom nás nezaráža už 
ani vlastná rozpoltenosť, ak deklarujeme niečo, 

čo je napokon v rozpore s naším vlastným konaním. 
Uvediem aspoň jeden príklad. Hlásime sa k aktivite 

Hodina Zeme a na 60 minút vypíname zväčša aj tak 
nadbytočné svetlá, hoci celoročne vytvárame svetelný smog 

v snahe mať zisk z reklamy, či poukázať na to, čo máme. 
Na základe naznačeného prístupu by asi bolo dôslednejšie, 

ak by sme si na konci roka položili otázku trochu inak: 
čo som pre jeho naplnenie spravil ja? 

Aj v rámci spoločnosti, kde sa domáhame spravodlivosti 
a dobra, je dôležitejšie porozumieť tomu, či sa tieto princípy 

aj vďaka mne dostali do môjho bezprostredného 
alebo aj širšieho okolia, než len vynášať súdy nad ostatnými. 

Neznamená to znecitlivieť na zlo a neprávosť, ale naopak, 
prehĺbiť jej vnímavosť v podobe spoluzodpovednosti za 

vlastné konanie. Zrkadlom správania a priorít jednotlivcov 
je spoločnosť. Tá, ktorá iba spotrebováva, ale neobnovuje 

zdroje, sa časom vyčerpá. Platí to aj o dobre a spravodlivosti. 
Koľko času sme venovali ich spoluvytváraniu? A pritom práve 

pri nich je jednoduchšia cesta obnovy než pri materiálnych 
alebo prírodných zdrojoch. Obnoviť dobro a spravodlivosť 

v spoločnosti nie je totiž len o tých druhých, ale o každom jednom 
z nás. Ide o to, či dokážeme zmeniť položenie základnej otázky: 

nepýtať sa, čo z toho mám, ale spýtať sa, 
čo môžem pre iných a pre svoje okolie urobiť ja sám. 

Ide o podobnú zmenu prístupu ako pri Vianociach. 
Z detského očakávania darčekov náš prístup postupne prerástol 

do rozhodnutia nezištne obdarovať iných. 
Sviatočnosť chvíle už neviažeme na konkrétny dátum 

či očakávanie, ale na ochotu vykročiť smerom k druhému. 
K životu a obdarovaniu. Jeho hodnotné pokračovanie sa nespája 

so spotrebou, ale s naplnením darovaného času zmyslom a tvorbou. 
V takomto svetle má nádej na spravodlivú spoločnosť 

i dôstojný život každého človeka oveľa reálnejšie kontúry. 
Vďaka nemu i vám, ktorí len nečakáte, ale obdarovávate,  

sú ešte Vianoce a svieti svetlo nádeje.
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Návrh športovej haly počíta s opatreniami 
zmierňujúcimi dôsledky zmeny klímy
Verejná urbanisticko-architektonická súťaž na komplexné riešenie mestskej športovej haly na Rybníkovej 
ulici v Trnave priniesla konkrétnu predstavu o budúcom viacúčelovom objekte, ktorý by mal slúžiť nielen 
na športové podujatia medzinárodného rozsahu, ale aj na rôzne kultúrnospoločenské podujatia. Víťazom 
sa stal bratislavský ateliér N/A s návrhom, ktorý najlepšie spĺňal požiadavky mestskej samosprávy. 

Podľa vyjadrenia odpornej poroty 
je víťazné riešenie urbanisticky 
výborné, funkčne a dispozične 
zvládnuté, s dobrým napojením 
na prístup do športového areálu 
a univerzálnym prepojením s oko-
lím. Architektúra je udržateľná, 
s fasádou otvorenou riešeniam 
zodpovedajúcim prevádzke jednot-
livých priestorov v parteri, ktoré ju 
prirodzene oživia. Porota ocenila 
aj vzťah navrhovaných objektov 
so športovým areálom a flexibilitu 
z hľadiska jeho budúceho rozvoja.
Autori návrhu uvažujú o dvoch ob-
jektoch, tréningovej a multifunkč-
nej hale. Tréningová hala by mala 
mať strechu so zeleňou slúžiacu na 
relaxáciu, zadržiavanie zrážkovej 
vody a ochladzovanie v letných 
horúčavách. Fasáda má byť riešená 
čiastočne ako lezecká stena s kon-
trolovaným prístupom. V blízkosti 
tréningovej haly bude vonkajšie 
ihrisko s povrchovou úpravou, 
ktorá tiež umožní vsakovanie daž-
ďovej vody. 

Multifunkčná hala by mala byť vy-
bavená podzemnou garážou, špor-
tovou plochou s plochou 50 krát 
30 metrov a výškou 12,5 metra, 
teleskopickou zásuvnou tribúnou 
pre takmer 2 000 divákov, vnú-
torným bežeckým oválom, dvomi 
gastrozónami a sieňou slávy. Aj tu 
autori uplatňujú prvky udržateľnej 
architektúry s adaptáciou na kli-
matickú zmenu. Časť fasády chcú 

nechať obrásť popínavými rastli-
nami s mohutným vzrastom, časť 
strechy pokryť zeleňou a navrch 
umiestniť slnečné kolektory. 
Autori víťazného návrhu vypracujú 
projektovú štúdiu a projektovú doku-
mentáciu budúcej športovej haly so 
zapracovaním pripomienok mestskej 
samosprávy. Výsledná cena stavby, 
ktorá nahradí súčasnú športovú halu, 
nesmie prevýšiť 10 miliónov eur. 
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Začal sa advent, stretneme sa 
pri vianočnom strome 

(eu)

„Trnavčanom a návštevníkom 
mesta chceme priniesť taký 
program, ktorý bude citlivo dopĺ-
ňať predvianočnú atmosféru. Zo-
stavovali sme ho preto s dôrazom 
na to, aby zahrial dušu ako pohár 
horúcej medoviny a doprial od-
dych uponáhľanej mysli,“ hovorí 
vedúci úseku kultúry na Správe 
kultúrnych a športových zariadení 
mesta Trnavy Peter Cagala. 
A na čo všetko sa teda môže-
me tešiť? Na hlavnom pódiu sa 
uskutoční dovedna štyridsaťosem 
vystúpení rôznych hudobných 
žánrov. Vystrieda sa tam približne 
šesťsto detí z trnavských ma-
terských a základných škôl, aby 
nám dokázali svojím spevom, ako 
veľmi sa tešia na Vianoce. Silné 
zastúpenie budú mať aj folklórne 
súbory z Trnavy a okolia, ktoré 
nám pripomenú ľudové tradície 
a naše zvyky. Priestor dostanú 
viacerí trnavskí umelci, ale aj zná-
me slovenské kapely.
Každú sobotu o 17. hodine na 
hlavnom pódiu spevácky zbor 
z niektorej trnavskej farnosti za-
páli sviecu na adventnom venci. 
Silným zážitkom bude aj tento 
rok návšteva Mikuláša, ktorý so 
svojím záprahom príde najskôr 
na Námestie svätého Mikuláša, 
aby potom na Trojičnom námes-
tí predstavil svoj hudobný dar-
ček, tentokrát obľúbený detský 
program Spievankovo.

„Okrem toho sme pripravili 
množstvo sprievodných podujatí. 
Nebudú chýbať 4 adventné kon-
certy, predvianočné tvorivé diel-
ne pre deti na Hlavnej ulici pod 
stĺpmi, stredoveké trhy na Ná-
mestí svätého Mikuláša, divadiel-
ka v západnom krídle radnice, 
výstupy na mestskú vežu s lam-
pášom a adventné prehliadky 
mesta,“ dopĺňa Peter Cagala. 
Silvestra budú môcť osláviť deti 
s rodičmi o 17. hodine na Trojič-
nom námestí na mini disko-šou, 
ktorá vyvrcholí ohňostrojom. 
Nový rok 2020 slávnostne pri-
vítame 1. januára o 15. hodine 
tradičným Novoročným koncer-
tom v Kostole sv. Jakuba. 
Nedajme sa vtiahnuť do hektic-
kých príprav Vianoc. Advent by 
mal byť obdobím pokoja a ra-
dostného očakávania. Nechaj-
me sa osloviť jeho atmosférou, 
porozprávajme sa s priateľmi 
pri poháriku voňavej medoviny, 
podporme kúpou ručne vyro-
beného darčeka v charitatívnom 
stánku tých, ktorí sú na pomoc 
druhých odkázaní, zabavme sa 
pri dobrej muzike a vráťme sa na 
chvíľku do detstva spolu s našimi 
deťmi pri rozprávkach na radni-
ci. Stretneme sa už čoskoro na 
Trojičnom námestí. Srdečne vás 
pozývame. 
Všetky informácie o programe 
nájdete na advent.trnava.sk 

Trojičné námestie sa už premenilo na malé mestečko, ktoré spo-
znáte nielen podľa vianočného stromu, dreveného betlehemu, 
výzdoby a drevených domčekov, ale tiež podľa vône škorice, 
vareného vína, medoviny, trdelníkov, ihličia a včelieho vosku. 
Je tu opäť advent, čarovný čas očakávania najkrajších sviatkov 
roka a Mesto Trnava pokračuje v tradícii predvianočných trhov. 
Na Trojičnom námestí sme 29. novembra o 18. hodine spolu 
rozsvietili vianočný stromček a potom populárna vokálna sku-
pina Fragile roztočila kolotoč vystúpení, ktorý sa zastaví až 22. 
decembra.

Nadácia Trnava 
Trnavčanom 
pomáha
Nadácia Trnava Trnavča-
nom pôsobí v meste Trnava 
od roku 2004, každoročne 
disponuje príjmami z 2 per-
cent daní z príjmov. Účelom 
nadácie je podporiť projekty 
občanov mesta v oblastiach 
kultúry, športu, vzdelávania, 
práce s mládežou a ochrany 
životného prostredia, pomôcť 
rodinám zo sociálne slabšieho 
prostredia alebo ľuďom so 
zdravotným postihnutím a po-
dobne.
Uchádzači o podporu projektu 
alebo o finančnú pomoc z na-
dácie musia predložiť žiadosť 
adresovanú Nadácii Trnava 
Trnavčanom, Trhová 3, Trnava. 
V žiadosti je potrebné vyčísliť 
predpokladaný rozpočet, účel 
projektu či pomoci a vyšpeci-
fikovať cieľovú skupinu alebo 
jednotlivca.
V ostatnom roku nadácia 
podporila sociálne slabšie 
rodiny na nákup ošatenia, 
liekov, hygienických pomôcok, 
pomôcok pre deti, rodiny so 
zdravotne postihnutými deťmi 
dostali príspevok na nákup 
špeciálneho ortopedického 
bicykla a sfunkčnenie špeciál-
neho zdviháku do kúpeľne na 
ľahšiu manipuláciu. Na tieto 
účely bola v roku 2019 vyčer-
paná čiastka 1 200 eur a pod-
porené boli všetky doručené 
žiadosti.
Nadáciu Trnava Trnavčanom, 
a teda aj občanov mesta, 
môže podporiť každá fyzická 
aj právnická osoba poukáza-
ním 2 percent z daní. Bližšie 
informácie môžete získať na 
e-mailovej adrese ntt@trna-
va.sk alebo na tel. č. 033/
32 36 127.  
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V januári budeme projektovým partnerom 
Intensify prezentovať znižovanie emisií u nás

(eu)

Medzinárodný projekt Intensify, 
do ktorého sa zapojila trnavská 

mestská samospráva s cieľom 
znížiť emisie CO2 prostredníc-

tvom intenzívneho zapojenia 
širšej spoločnosti, je v druhom 
roku implementácie. Hlavnou 
úlohou v tomto období bude 

zvyšovanie informovanosti oby-
vateľov mesta o spôsoboch, ako 

môžu aj oni šetriť energiou a pri-
spieť k napĺňaniu tohto cieľa. 

Prehľad o oblastiach, na ktoré sa 
treba v rámci osvety najviac za-
merať, pomohol získať dotazník 

projektu Intensify, ktorý mestská 
samospráva zverejnila v apríli 

a v máji tohto roku.
Významnou súčasťou projektu boli 
vzájomné študijné návštevy pro-
jektových partnerov z Portugalska, 
Nemecka, Španielska, Chorvátska, 
Talianska, Írska a Anglicka spojené 
s prezentáciami dobrých skúseností 
v zapájaní miestnych komunít do 
znižovania emisií CO2. 
Mesto Trnava malo možnosť zú-
častniť sa študijných návštev u pro-
jektových partnerov v Corku v Írsku 
a v Almade v Portugalsku. 
„Počas prvej študijnej návštevy 
energetický manažér Mesta Trnavy 
Matúš Škvarka a zástupca Trnav-
ského samosprávneho kraja Gabriel 
Bajužík absolvovali sériu zaujíma-
vých prednášok zástupcov viacerých 
mestských aj mimovládnych organi-
zácií v Corku a prezentácií o projek-
toch komunitného angažovania. Jed-
ným z takých príkladov bol Woody 
Farm_Fest zameraný na vysádzanie 
pôvodných írskych stromov a lesov 
na Írskom ostrove s cieľom zinten-
zívniť absorbovanie uhlíka, spomaliť 
klimatickú zmenu a podporiť pri-
rodzenú biodiverzitu, alebo aktivity 
Tony’s Chocolonely proti detskej 
práci a otroctvu pri pestovaní kaka-
ovníkov. Aj v našich podmienkach by 
sa dala aplikovať šablóna využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov 

Greener Living Energy, vytvorená 
organizáciou Cork Environmental 
Forum zameranou na trvalo udrža-
teľný rozvoj. Zaujímavé boli aj prak-
tické ukážky miestneho bikesharingu 
a Schéma efektívnejšieho využívania 
energií miestnymi komunitami, kto-
rou . mesto Cork podporuje nové 
prístupy na dosiahnutie energetickej 
účinnosti. Ich cieľom je dosiahnuť 
úspory energií u majiteľov domov, 
v komunitách a organizáciách súk-
romného sektora,“ povedala projek-
tová manažérka Ing. Erika Balážová 
z útvaru projektového manažmentu 
mestského úradu. 
Účastníkmi študijnej návštevy 
v Almade boli Matúš Škvarka, Ing. 
Gabriel Bajužík a doktorandka Fa-
kulty masmediálnej komunikácie 
UCM v Trnave Alexandra Alföldiová. 
„Stretnutie otvorili prezentácie o ko-
munitnom angažovaní v projekte 
Living Lab, Local decarbonization, 
lokálnej klimatickej platforme PLAC 
a Lokálnej detskej agende – ovplyv-
ňovaní lokálnych politík. Nasledovali 
návštevy na miestach zaujímavých 
projektov. Ponta Energia, postavená 
na technológii go-parity platformy 
na komunitné požičiavanie peňazí, 
umožňuje týmto spôsobom financo-
vať výstavbu zariadení obnoviteľných 
zdrojov energií. Podobne funguje aj 
ich ďalší projekt s názvom Copernico. 

Účastníci návštevy mali možnosť 
absolvovať aj jazdu Health Busom 
– zdravým autobusom – linkou 
do nemocnice nielen pre seniorov, 
ktorá má trasu označenú červenou 
čiarou. Autobus je možné zastaviť 
na znamenie hocikde, kde nie je 
zákaz zastavenia. Popri trase sú 
oznámenia aktuálnej polohy au-
tobusu a odhadovaného príjazdu 
na dané miesto. Informačné tabule 
sú z e-papiera napájané lokálnym 
solárnym panelom. Miestna časť 
mesta Lisabon, Almada, podporuje 
aj projekt Refood – zber neštan-
dardne vyzerajúceho ovocia a po-
travín krátko pred uplynutím ich 
doby spotreby, ktoré každý večer 
rozdeľuje ľuďom v núdzi,“ infor-
movala Erika Balážová. 
V súčasnosti pripravuje trnavský 
projektový tím Intensify organizá-
ciu ďalšej študijnej návštevy, ktorá 
sa tento raz uskutoční v našom 
meste. Do Trnavy v januári 2020 
prídu zástupcovia ôsmich európ-
skych krajín, projektových partne-
rov a zástupcovia spoločného sek-
retariátu Európskej únie, ktorým 
budeme 
prezentovať 
naše skú-
senosti so 
znižovaním 
emisií. 

udalosti



4 Novinky z radnice december 2019/január 2020 5

udalosti

4 Novinky z radnice

Nová webstránka zjednoduší občanom 
prístup k informáciám o sociálnych službách

(vm)

Trnavská samospráva oficiálne spustila webovú stránku socialnesluzby.trnava.sk, ktorá ponúka in-
formácie o komunitnom plánovaní sociálnych služieb v Trnave a komplexný prehľad týchto služieb na 
území mesta. Návštevníci na nej nájdu databázu ich poskytovateľov spolu s kontaktnými údajmi, ka-
pacitou, cieľovou skupinou a bližším popisom ich služieb. 

Sociálne služby sú na novom 
webe rozdelené do štyroch fa-
rebne odlíšených oblastí – služ-
by pre rodinu, deti a mládež, pre 
seniorov, ľudí so zdravotným 
znevýhodnením a pre ľudí v ťaž-
kej životnej situácii. Návštevní-
kom uľahčia vyhľadávanie buď 
tzv. životné situácie (starostlivosť 
o seniorov, zdravotné znevýhod-
nenie, strata bývania či zamest-
nania a ďalšie), ktoré po kliknutí 
zobrazia prehľad daných posky-
tovateľov, alebo si záujemcovia 
môžu nájsť konkrétnu službu 
prostredníctvom jednoduchého 
filtra. Stačí vybrať jednu zo šty-
roch spomenutých oblastí, formu 
sociálnej služby (terénna – po-

skytovaná v domácom prostredí, 
ambulantná alebo pobytová) 
a druh, príp. viacero druhov so-
ciálnych služieb (napr. sociálne 
poradenstvo, zariadenie pre se-
niorov, denný stacionár, denné 
centrum, preventívne programy 
atď.).
„Podarilo sa nám dostať všetky 
informácie o dostupných soci-
álnych službách v našom meste 
pod jednu strechu,“ hovorí Ingrid 
Huňavá, vedúca odboru sociál-
neho Mestského úradu v Trnave. 
„Za týmto webom je množstvo 
práce, komunikácie s jednotli-
vými inštitúciami a získavania 
podkladov. Našou snahou je 
udržiavať databázu aktuálnu, aby 

čo najlepšie slúžila tým, ktorí ju 
budú potrebovať.“
Spolu s databázou poskytovate-
ľov sociálnych služieb v Trnave 
nájdu občania na adrese social-
nesluzby.trnava.sk aj Komunitný 
plán sociálnych služieb mesta 
Trnavy na roky 2016 – 2020, 
ktorý určuje ciele a priority v so-
ciálnej oblasti a opatrenia smeru-
júce k dosiahnutiu vízie rozvoja 
sociálnych služieb v meste. Tento 
strategický dokument vznikal 
participatívne ako spoločné dielo 
samosprávy a pracovných skupín 
zložených z odborníkov i verej-
nosti. Nová webstránka okrem 
toho prináša aj aktuality o dianí 
v sociálnej oblasti v Trnave. 

(vm)

Centrum inovácií Budúcnosť INAK chce 
posilniť digitálne zručnosti a tvorivosť detí

„V rámci trojročného programu 
budú deti pod dohľadom mento-
rov a mentoriek zo známych slo-
venských firiem pracovať na vlast-
nom nápade, ktorý rieši sociálny 
problém v ich okolí,“ vysvetľuje 
Martina Kolesárová, programová 
riaditeľka Nadácie Pontis, a dodá-
va: „Celý program je vedený hravo 
a neformálne. Deti zažijú množ-
stvo zábavy, spoznajú ďalších 
skvelých ľudí nielen medzi svojimi 
rovesníkmi, dostanú sa blízko 
k špičkovým technológiám a navy-

še sa naučia veľa nových vecí spô-
sobom, ktorý ich bude baviť.“ 
Nadácia Pontis pri príprave projek-
tu ako prvé spomedzi slovenských 
miest oslovila Mesto Trnavu, ktoré 
sa stalo jedným z kľúčových part-
nerov. Okrem poskytnutia priesto-
rov participuje samospráva aj na 
propagácii a komunikácii aktivít, 
výbere účastníkov programu, za-
pojení dobrovoľníkov i na význam-
ných podujatiach.
„Tento jedinečný program nás 
zaujal hneď od začiatku a sme 

veľmi radi, že Trnava bola pr-
vou voľbou pri výbere miesta na 
pilotný projekt. Centrum deťom 
prinesie možnosti, ku ktorým by 
inak nemali prístup. Môže to byť 
odrazový mostík k novým príleži-
tostiam a úspešnej budúcnosti,“ 
povedala viceprimátorka Trnavy 
Eva Nemčovská. 
Mesto Trnava a Nadácia Pontis 
podpísali na slávnostnom otvorení 
centra memorandum o spolupráci. 
Súčasťou stretnutia bude aj pre-
hliadka vynovených priestorov. 

Budúcnosť INAK je názov mimoškolského vzdelávacieho programu určeného deťom vo veku 11 až 15 
rokov. Jeho podstatou je poskytnúť deťom príjemné zázemie a bezproblémový prístup k IT a posilniť 
ich digitálne zručnosti, tvorivosť a podnikavosť, čím sa môžu zvýšiť ich šance na lepšiu budúcnosť. 
Tento projekt do Trnavy v spolupráci so samosprávou prináša Nadácia Pontis. Uvedené aktivity sa 
budú realizovať v centre inovácií v priestoroch Základnej školy s materskou školou na Ulici Maxima 
Gorkého 21. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 26. novembra 2019.
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Dane by sa mali zvýšiť aj v Trnave, získané 
financie pôjdu do rozvoja mesta

(vm)

Väčšie vynútené výdavky a pomalší rast príjmov, to sú výzvy, ktorým aktuálne čelia všetky slovenské 
mestá. Legislatívne zmeny na úrovni štátu (novelizácia zákona o dani z príjmov fyzických osôb, no-
velizácia zákona o odpadoch, tzv. chodníková novela, obedy „zadarmo”, povinná valorizácia miezd, 
rekreačné poukazy a ďalšie) postavili samosprávy pred otázku, ako zabezpečiť výkon verejnej správy 
v rozsahu ich pôsobnosti aj pri očakávanom výpadku príjmov.

Mesto Trnava v prvom kroku 
pristúpilo k zefektívneniu chodu 
mestského úradu. Aj po nedávnej 
zmene organizačnej štruktúry 
a racionalizácii pracovných miest 
je však nevyhnutné uskutočniť 
ďalšie opatrenia. Okrem prehod-
notenia výdavkovej časti rozpoč-
tu samospráva zapojila vlastné 
finančné nástroje a s cieľom 
kompenzovať očakávaný výpadok 
financií plánuje upraviť aj príjmo-
vú časť v oblasti miestnych daní.
Mestské zastupiteľstvo Mesta 
Trnava bude 3. decembra 2019 
na svojom zasadnutí rokovať 
o všeobecne záväznom nariadení 
(VZN), ktoré by malo v roku 2020 
priniesť zvýšené sadzby za daň 
z nehnuteľností. Zmena výšky 
daní sa bude týkať fyzických aj 
právnických osôb.
„K avizovanému výpadku príjmov 
sme sa museli postaviť zodpo-
vedne a pripraviť sa naň v dosta-
točnom predstihu. Za uplynulých 
päť rokov sme aj napriek mnohým 
investíciám výrazne znížili dlh 
mesta – z 29,19 % na 16,71 % bež-
ných príjmov. Zmeny v legislatíve 
na nás však prenášajú stále nové 
povinnosti a pokiaľ chceme ob-

čanom naďalej prinášať služby 
v rozsahu, na aký sú zvyknutí, 
resp. ich zlepšovať, ak chceme 
skvalitňovať verejný priestor a ďalej 
naše mesto posúvať vpred, je tento 
krok nutnosťou,“ hovorí primátor 
Trnavy Peter Bročka. „Komunikuje-
me aj s ostatnými mestami v Únii 
miest Slovenska a dnes je už jas-
né, že zvyšovaniu miestnych daní 
sa nevyhne väčšina slovenských 
samospráv. Na rozdiel od iných 
miest však Trnava garantuje, že 
všetky zdroje, ktoré zvýšenie daní 
prinesie, budú investované späť do 
mesta, čiže do škôl, vnútroblokov, 
mobility a cestnej infraštruktúry, 
dostupných športovísk a rekon-
štrukcií verejných priestorov.”
Výška dane z nehnuteľností sa 
naposledy upravovala v roku 2012. 
Návrh novej sadzby je 1 euro za 
meter štvorcový ročne pri bytoch, 
domoch či garážach a 5 eur/m2 
pri nebytových priestoroch na 
podnikanie.
Ako príklad uveďme, že za 
dvojizbový byt (zhruba 55 m2) 
by mali Trnavčania od januára 
zaplatiť mesačne 4,58 eur, pri 
štvorizbovom byte (približne 90 
m2) bude mesačný podiel dane 

7,50 eur. Obyvatelia rodinných 
domov budú za prízemný dom 
(s výmerou zhruba 80 m2) po 
schválení VZN platiť mesačne 
6,67 eur, za dom s dvomi podla-
žiami bude výška mesačného 
podielu dane 8 eur.
Samospráva si uvedomuje nárast 
finančného zaťaženia pre svojich 
občanov, preto návrh VZN priná-
ša možnosť rozdelenia úhrady na 
splátky aj pre fyzické osoby. Roz-
hodnutia o dani budú distribuo-
vané aj s priloženým splátkovým 
kalendárom. Návrh okrem toho 
počíta aj s úľavami:
„Našou snahou je, aby sa toto 
nevyhnutné opatrenie čo najme-
nej dotklo najzraniteľnejších sku-
pín obyvateľstva, ako sú seniori, 
zdravotne znevýhodnení občania 
a ľudia v hmotnej núdzi. Pre tieto 
osoby zavádzame zľavu vo výške 
75 percent zo základnej sadzby 
dane za nehnuteľnosť,“ dodáva P. 
Bročka.
Trnave, ktorá práve v týchto 
dňoch získala ocenenie Najkrajšie 
mesto Slovenska, by sa vďaka 
navrhovaným zmenám malo 
podariť udržať vysoký štandard 
investícií. 

Vedenie mesta príde zablahoželať jubilantom, stačí sa len prihlásiť
Ešte donedávna navštevovalo vedenie Mesta Trnava občanov, ktorí dosiahli vek 90, 95, 100 a viac rokov, 
aby im osobne zablahoželalo. Nová právna úprava ochrany osobných údajov (tzv. GDPR) nám však už 
neumožňuje sledovať blížiace sa významné sviatky obyvateľov nášho mesta, preto sa samospráva obracia 
priamo na občanov. 
Ak máte v rodine seniora, ktorý oslavuje niektoré z uvedených úctyhodných životných jubileí a viete, že 
by ho takáto návšteva potešila, napíšte nám na viera.hrdinova@trnava.sk alebo zatelefonujte na číslo 
32 36 336. Radi sa s vami dohodneme na priateľskom stretnutí v pohodlí oslávencovho domova. Jubilantov 
potešíme darčekovým košom, kyticou a zápisom do pamätnej knihy mesta.
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Martin Jurčo, foto: TU

René Bílik je nový rektor Trnavskej univerzity
Novej funkcie rektora Trnavskej univerzity sa na najbližšie štyri roky ujal René Bílik. Poznáme ho aj 
ako literárneho vedca a pedagóga, ktorý predtým pôsobil na tamojšej Pedagogickej fakulte. Jeho inau-
gurácia sa uskutočnila za účasti významných osobností spoločenského života, prítomný bol aj prezi-
dent Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil. Súčasťou bola aj pietna spomienka na prvého rek-
tora profesora Antona Hajduka. Do funkcií uviedli aj dekanov troch z piatich fakúlt. Novou dekankou 
Pedagogickej fakulty TU je Viera Peterková, dekankou Právnickej fakulty TU sa stala Andrea Olšovská 
a dekanom Teologickej fakulty TU je Juraj Dolinský. Nového rektora Reného Bílika sme sa opýtali na 
hlavné zámery jeho funkčného obdobia. 

 S akými plánmi vstupujete do 
funkcie?
- Súvisia s radikálne novou situá-
ciou, v akej vstupujú vysoké školy 
a univerzity do obdobia, ktoré 
nastalo v súvislosti s novelizáciou 
zákona o vysokých školách. Ide 
o špeciálny zákon o kvalite vyso-
koškolského vzdelávania. Nedávno 
boli zverejnené aj pracovné návrhy 
na štandardy pre prípravu no-
vých študijných programov. Moje 
predstavy sa viažu na to, aby sme 
v procesoch, ktoré našu univerzitu 
čakajú, obstáli. Na pozadí toho, 
čo o tom všetkom vieme, musíme 
urobiť podrobnú analýzu našej 
vnútornej legislatívy, následne 
začať pripravovať centrálny doku-
ment – vnútorný systém kvality, 
podľa ktorého budeme v celej 
našej činnosti postupovať nielen 
v čase príprav na akreditáciu, ale aj 
v období po nej. Pôjde o otvorený 
dokument usmerňujúci činnosť 
univerzity tak, aby sa mohla aj 
v budúcnosti zaradiť medzi najkva-
litnejšie vysoké školy na Slovensku. 
Nejde teda o sám dokument, ktorý 
bude predmetom hodnotenia zo 
strany akreditačnej agentúry, ale 
o našu schopnosť naplniť to, čo 
v ňom budeme deklarovať.
 Trnavská univerzita sa zara-
dila medzi sedem univerzít, kde 
sa nielen učí, ale sa uskutočňuje 
aj výskum. Ako to možno ešte 
zintenzívniť?
- Je to výsledkom aktivít predchá-
dzajúcich vedení našej univerzity. 
Tento status máme priznaný na 
základe výsledkov ostatnej akre-
ditácie. Dal som preto pokyn, aby 
sme si urobili takú našu minia-
kreditáciu fakúlt a zistili, či stále 

spĺňame tieto kritériá, ktorými sme 
boli hodnotení ešte pred šiestimi 
a viac rokmi. Aby sme na základe 
takýchto zistení vedeli ako ďalej. Ak 
ich spĺňame, budem spokojný. Ak 
nie, treba sa ešte intenzívnejšie na-
staviť na potrebné štandardy a kri-
tériá. Toto sú prvé kroky, ktoré nám 
otvárajú cestu k tomu, aby sme si 
odpovedali na otázku, či sme nao-
zaj výskumnou univerzitou. 
 Aj keď sa snažíte najmä po-
menúvať slabšie miesta a tie 
riešiť od prvého dňa vo funkcii, 
vieme, že Trnavská univerzita 
patrí skutočne medzi najlep-
šie vo svojom zameraní medzi 
univerzitami na Slovensku. Už 
dávnejšie to každoročne signa-
lizovali výsledky Akademickej 
rankingovej a ratingovej agentú-
ry, ktoré by vám iné univerzity 
zrejme aj mohli trochu závidieť. 
Čo je stále to najsilnejšie, čím sa 
môže Trnavská univerzita po-
chváliť?
- Platí, že sme univerzitou s hu-
manitným a spoločenskovedným 
zameraním. To je na Slovensku 
skoro hendikep. Celá spoločnosť 
a rétorika, dotýkajúca sa akade-
mického prostredia, sa orientuje 
na technické a prírodovedné školy. 
Fakt je, že humanitný a spoločen-
skovedný výskum na našej univer-
zite je úspešný. Nedá sa spomenúť 
všetko, ale pripomeňme, že tím 
na Pedagogickej fakulte, ktorý sa 
venuje predškolskej a elementárnej 
pedagogike, parí k špičke nielen 
na Slovensku, ale aj v Európe. Na 
Fakulte zdravotníctva a sociálnej 
práce máme špičkových pracovní-
kov, ktorí pracujú v oblasti, ktorá 
sa u nás akoby dávala do úzadia 

pre jej citlivosť. To je paliatívna 
starostlivosť, teda aktivity v oblasti 
posledných dní človeka na tomto 
svete. Odborníci na našej univer-
zite robia všetko preto, aby zomie-
ranie bolo dôstojné. Archeológia, 
psychológia a sociológia na Filozo-
fickej fakulte patria k tým erbovým 
zameraniam, ktoré rezonujú nielen 
v slovenskom kontexte. Napokon 
o Právnickej fakulte všetci dobre 
vieme, že aj v ostatnej akreditácii 
bola na špičke. Teraz nám zostáva 
len úloha, aby sme si tieto výsled-
ky aspoň udržali. 
 V lete rezonoval na jednej 
z fakúlt problém odchodu peda-
gógov z odboru filozofia, ktorý 
ho mal paralyzovať. Situácia 
vznikla v nešťastnom „bezpráv-
nom“ období výmeny rektorov. 
Aké má rektor zo svojej pozície 
možnosti riešiť takúto situáciu?
- Rektor môže byť jedine 
sprostredkovateľom, mediáto-
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rom, ktorý musí sledovať situáciu 
tak, aby neprišla do štádia, keď 
by poškodila študentov. My sme 
s bývalým rektorom mediátorské 
pozície zaujali. Faktom je, že keď 
sú jednotlivé strany na krajných 
pozíciách, veľa sa s tým robiť nedá. 
Pedagógovia odišli, študenti, na-
šťastie, zostali, a katedra filozofie 
je dnes už personálne znovu vysta-
vaná. Myslím si, že bude pracovať 
tak, aby študenti nepocítili, že im 
odišla časť pedagógov. 
 Ako aj odznelo vo vašej inau-
guračnej reči, Trnavská univer-
zita je dieťaťom novembrovej 
revolúcie, aj keď symbolicky 

nadväzuje na univerzitu, ktorá 
bola v Trnave ešte v 18. storočí. 
Univerzita sa nerodila ľahko 
a najmä prvý rok bol spojený 
s mnohými politickými peripe-
tiami a zásahmi do jej fungo-
vania. Napriek tomu sa stala 
úspešnou. Ako by ste chceli 
zdôrazňovať tieto úspechy tak, 
aby nebola len univerzitou pre 
študentov, vedcov a pedagógov, 
ale aby na ňu boli hrdí aj Trnav-
čania? Doteraz aj mnohé medzi-
národné úspechy zažívala akoby 
len vo svojom prostredí, chýbala 
komunikácia smerom k širokej 
verejnosti.

- Posilňujeme naše oddelenie pre 
vzťahy s verejnosťou a dbáme 
o to, aby ho viedol a usmerňoval 
kvalifikovaný odborník. Už pre-
zentácia univerzity pred inaugurá-
ciou, počas nej i po nej bola veľmi 
intenzívna a rovnako intenzívne 
sa budeme usilovať o prezentáciu 
našich študijných ponúk, života 
na univerzite a aj o prezentáciu 
našich úspechov. Aj táto činnosť 
bude patriť do rámca procesov 
orientovaných na kvalitu univerzity, 
tentoraz v podobe kvalifikovanej 
a efektívnej komunikácie s verej-
nosťou a potenciálnymi záujemca-
mi o štúdium. 

Martin Jurčo, foto: autor

Terapeutická záhrada v nemocnici dostáva 
reálne kontúry
Trnavčania, ktorí navštevujú 
trnavskú nemocnicu, vedia, že je 
vybudovaná ako areál s pavilón-
mi, kde sú jednotlivé oddelenia. 
Tento koncept vznikal už v 19. 
storočí. Vždy tu bolo množstvo 
zelene, kvetov a lavičiek. Ale 
v poslednom desaťročí väčšiu 
časť trávnikov obsadili autá. 
Vzniká však aj myšlienka návra-
tu areálu do pôvodnej podoby 
alebo postupnú revitalizáciu 
zelených častí. Jednou z prvých 
lastovičiek je budovanie terape-
utickej záhrady, ktorá sa už po-
stupne začína rysovať v priestore 
medzi uličným plotom, budovou 
niekdajšej pohotovosti a paviló-
nom psychiatrie vpravo do vstu-
pu do areálu nemocnice.

Autorkou konceptu terapeutickej 
záhrady je Jana Pajchlová. „Ne-
mocnica nám pridelila toto územie, 
ktoré je ohraničené plotmi a bu-
dovami. Záhradu sme rozdelili na 
aktívnu a oddychovú zónu. Navr-
hujeme altánok, chodník s rôznymi 
povrchmi, malé javisko, lavičky 
a k tomu aj množstvo zelene. Tera-
peutické záhrady by mali stimulovať 
naše zmysly, ako keď prídeme do 
lesa,“ hovorí Jana Pajchlová a vracia 
sa v rozprávaní ešte k obdobiu, keď 

tento projekt vznikal na papieri: 
„Počas našej crowdfundingovej 
kampane sme dostávali rôzne sprá-
vy od Trnavčanov. Písali nám, že 
keď boli hospitalizovaní a chceli sa 
ísť niekam prejsť, chýbalo im prí-
jemné prostredie.“ 
Jediné, čo doteraz z oddychových 
zón v areáli zostalo, sú pozostatky 
niekdajších lokalít na ostrovčekoch 
zelene. Napríklad zvnútra areálu 
medzi kuchyňou, niekdajším pa-
vilónom rádioterapie a interným 
oddelením, a na druhej strane pred 
niekdajším komplexom obchodov, 

ktoré sú už roky nevyužívanými 
objektmi. Tieto lokality boli živé 
ešte v 80. a v 90. rokoch. Dovtedy 
nemocnica mala aj prostriedky na 
rozsiahlejšie udržiavanie areálu 
a nebol taký tlak na parkovanie. 
„Teraz sme našli ideálny priestor od 
ulice pred pavilónom psychiatrie. 
Voľne bude prístupný pre pacien-
tov, návštevníkov i zamestnancov 
nemocnice. Zatiaľ sme sa dohodli 
tak, že my záhradu ako aktivisti 
zrealizujeme a nemocnica sa bude 
starať o údržbu(toto nie je ešte 
oficiálne dohodnuté, musíme to 

Dobrovoľníci sa každý deň menili, no základná skupina nadšencov zostávala vždy rovnaká 
ako aj túto brigádnickú nedeľu.
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prediskutovať s nemocnicou, mys-
lím že to bude nakoniec udržiavané 
dobrovoľníckou činnosťou). Plánu-
jeme ju dobudúcna spropagovať na 
jednotlivých oddeleniach,“ hovorí 
Jana Pajchlová  a pripomína, že 
prvé brigády začali už v lete, no 
naplno sa rozbehli počas jesenných 
dní. Keďže bolo príjemné počasie, 
stihli o trochu viac než plánova-
li. „Vykopali sme chodník v tvare 
kruhu, a priviezli sme tri frakcie 
kameniva. Vysadili sme viac ako 
tisíc kusov trvaliek. Pokračovať vo 
výsadbe budeme na jar. Staré la-
vičky sme repasovali a postupne na 

budúci rok by mal prísť altánok. 
Mal by byť otočený do chodníka 
s kruhovým pôdorysom. V samo-
statnej časti bude vysiaty trávnik 
a chceli by sme pripraviť systém 
zavlažovania a fontánku,“ hovorí 
Jana Pajchlová. 
V októbrové a novembrové víkendy 
bolo možno dobrovoľníkov vidieť 
pri práci počas voľných sobôt 
a nediel. Dozvedeli sme sa, že sú 
nielen Trnavčania, ktorí majú vzťah 
k dobrovoľníctvu, ale aj priatelia  
a známi Jany Pajchlovej zo Sokra-
tovho inštitútu i ďalších združení. 
Napríklad Samuel je doktorandom 

politológie a žije v Brne. Nebolo 
mu zaťažko v nedeľu vstávať o pia-
tej, aby bol na brigáde. Podobne aj 
ďalším známym, ktorí si vzájomne 
pomáhajú pri viacerých dobro-
voľníckych projektoch. Medzi Tr-
navčanmi sme našli aj obyvateľku 
ulice, kde sa nachádza nemocnica. 
Často chodí do reálu za známymi 
alebo pre darovanie krvi a trápilo ju, 
že pacient nemá zázemie, kde by 
sa mohol ísť prejsť mimo oddelenie. 
A tak priložila ruku k dielu. 
Terapeutická záhrada by mala už na 
jar zakvitnúť, veríme, že vám túto 
atmosféru sprostredkujeme aj my. 

Martin Jurčo

Onkologickí pacienti majú už nadštardantné izby
Trnavská Fakultná nemocnica sa postupne modernizuje. Okrem základného prístrojového vybavenia 
ide najmä o modernizáciu izieb. Nedávno sme informovali o zlepšení herne na detskom oddelení, ale 
aj o nadštandardných izbách na viacerých klinikách. Takéto lôžka pribudli aj pre pacientov s onkolo-
gickými ochoreniami. Časť Onkologickej kliniky sa už prebudovala, z  menších izieb vytvorili nadštan-
dardné so samostatnou kúpeľňou. Klinika dlhodobo spolupracuje aj s galeristom Norbertom Šlachtom, 
ktorý jej poskytuje nielen fotografie Karola Kállaya, ale aj ďalších fotografov.

Prestavba priestorov na nadštan-
dardné izby sa podarila vďaka 
prostriedkom nemocnice, fi-
nančnej podpore združenia Na 
pomoc onkologickým pacientom, 
ktoré založili pracovníci kliniky, 
a z prostriedkov podnikateľov 
v našom meste. Celkovo stála re-
konštrukcia aj s vybavením 25-tisíc 
eur. „Nemocnica má teraz okrem 
jednej už všetky oddelenia a kli-
niky s nadštandardnými izbami. 
Onkológia je odlišná v tom, že bola 
prebudovaná aj s pomocou tunaj-
ších podnikateľov. Ostatné oddele-
nia, napríklad gynekológia, interné 
a ďalšie, si prebudovanie finan-
covali z výnosu z nadštandardu 
alebo vďaka rôznym sponzorom. 
A pokiaľ ide o budúcnosť, naj-
radšej by sme videli už postavenú 
novú nemocnicu, ktorá by mohla 
vzniknúť na mieste dnes už nevy-
užívaného starého pavilónu chi-
rurgie,“ hovorí medicínsky riaditeľ 
nemocnice Viliam Vardna. Výhľad 
postavenia novej nemocnice je 
nejasný, v súčasnosti sa pracuje 
na projektovej dokumentácii. Pred-
stavovať by sa mal potom vizuál, 
a ak sa podarí zohnať finančné 

prostriedky, mohla by sa začať 
výstavba. To je však dlhý časový 
horizont. 
Obe nové nadštandardné izby 
Onkologickej kliniky majú vlast-
nú kúpeľňu. Vybavené sú novým 
nábytkom a príslušným technic-
kým zariadením. Kým na bežnej 
izbe sú štyria pacienti, v nadštan-
dardnej je jeden. Za takúto izbu 
si však pacient musí priplatiť. 
„Onkologický pacient potrebuje 
pokoj a komfort, aby sa mohol 
stretávať s rodinou a priateľmi. 
A myslím, že tieto izby to z veľkej 
časti umožňujú. Pacient by sa mal 
cítiť viac v hoteli ako v nemoc-
nici. Celá onkologická klinika je 
vybavená klimatizáciou a všetky 
izby majú televízory, komfort 
v podobe nižšieho počtu pacien-
tov na izbách však momentálne 
nedokážeme všetkým zabezpečiť,“ 
hovorí prednosta Onkologickej 
kliniky Marian Streško. „Priemerná 
doba hospitalizácie u nás je 3 až 
5 dní a zväčša sú to pacienti, ktorí 
majú toxickejší typ chemoterapie 
s viacerými nežiaducimi účinkami 
alebo ju horšie znášajú,“ hovorí 
M. Streško a pripomína, že v bu-

dúcnosti by sa chceli viac zamerať 
na zlepšenie poskytovania služieb 
ambulantnej starostlivosti. „Mala 
by byť vybudovaná recepcia na 
telefonické objednávanie a online 
objednávací systém. Chceme skrá-
tiť dobu čakania na vyšetrenie. 
To sa nám dnes zdá ako jeden 
z najväčších problémov pri posky-
tovaní našej starostlivosti,“ hovorí 
M. Streško. 
Vybavenie Onkologickej kliniky 
je už roky zariadené aj obrazmi 
s fotografiami Karola Kállaya. Nové 
izby nadväzujú na tento vizuál. 
„Snažil som sa dodať do tohto 
prostredia spoločensky to naj-
zaujímavejšie od Karola Kállaya. 
Vyhľadával som také motívy, foto-
grafie a farebnosť, aby bolo všetko 
pozitívne,“ hovorí Norbert Šlachta 
a dodáva: „Trvalá výstava Karola 
Kállaya je tu už dlhšie, tri roky 
patrí do majetku kliniky. K pôvod-
nému projektu pribudli ďalšie izby, 
kde som chcel pokračovať umelec-
kými dielami z Trnavy a regiónu. 
Najnovšie sú to diela Romana 
Pauloviča, koláže zo starých histo-
rických pohľadníc Trnavy,“ hovorí 
Norbert Šlachta. 
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Martin Jurčo, foto: autor

Katarína Hrašnová: Mladí sú pre nás hnacím 
motorom

Absolventi tejto školy, alebo 
skôr absolventky, poznajú pre-
dovšetkým prostredie trnavskej 

nemocnice alebo polikliniky. 
Dalo by sa vypočítať, koľko ich 

opustilo brány Strednej zdravot-
níckej školy za takmer sedem-
desiat rokov existencie. Jednou 
z nich je aj jej nová riaditeľka 

Katarína Hrašnová. Štatisticky 
je piatou riaditeľkou od vzniku 

školy, no prvou riaditeľkou – 
absolventkou školy a prvou vy-
študovanou zdravotnou sestrou 
na jej čele. Dlhé roky pracovala 

priamo v praxi, ale i učila, preto 
vie presne, čo potrebuje budúci 

absolvent stredoškolského vzde-
lania zdravotníckeho typu.

Katarína Hrašnová, rod. Čepaková, 
(nar. 7. mája 1972) si vyskúšala všet-
ky pomyselné schodíky zdravotníka. 
Po absolvovaní Strednej zdravot-
níckej školy nastúpila do trnavskej 
nemocnice, popri práci študovala, 
a vďaka pracovnej ponuke od vte-
dajšieho riaditeľa RNDr. Alberta 
Smolka sa začlenila do kolektívu 
spomínanej školy. Práve on bol jej 
vzorom v manažérskych schopnos-
tiach a ľudskom prístupe. Žiaci ju 
zažili na hodinách komplexu pred-
metov ošetrovateľstva, prvej pomoci, 
psychológie, pedagogiky či komu-
nikácie. Po Alexandrovi Zaunerovi, 
Emílii Kováčovej, Albertovi Smolkovi 
a Valburge Lobotkovej sa od 1. júla 
2019 stala riaditeľkou Strednej zdra-
votníckej školy v Trnave Katarína 
Hrašnová. 

 Čo vás v detstve ovplyvnilo, 
aby ste začali študovať na tejto 
škole?
- Inšpiráciou pre mňa bola moja 
staršia sestra, ktorá je zamestnaná 
v trnavskej nemocnici a pracuje 
v pozícii sestry – špecialistky. Vedela 
som, že chcem pomáhať, moji rodi-
čia ma vychovávali v úcte k ľuďom. 
S myšlienkou študovať medicínu 

som sa síce pohrávala, ale v minu-
losti to bolo na zdravotníckej škole 
tak, že absolventi boli rovno pri-
pravení pre prax. Tí, ktorí chceli byť 
lekármi, išli skôr na gymnázium. Po 
skončení strednej školy som chcela 
profesijne rásť, študovať a rozširovať 
si vzdelanie. Na strednej škole ma 
na hodinách odbornej klinickej pra-
xe najviac oslovili chirurgické odbo-
ry. Zamestnala som sa na oddelení 
anestéziológie a intenzívnej medi-
cíny. Páčila sa mi rýchlosť, čistota 
a profesionalita práce. Získala som 
tam nielen teoretické vedomosti, ale 
najmä zručnosti, ktoré dodnes vy-
užívam aj v škole. Žil tam duch pri-
márky Dariny Nábělkovej a oddele-
nie viedla veľká autorita a osobnosť, 
primárka Anna Danajová. Ovplyvnili 
nás aj ostatní lekári. Išlo o tímovú 
prácu a vysokošpecializované čin-
nosti. Práve táto komplexnosť práce 
s pacientom ma veľmi lákala. 
 Sme na pôde Strednej zdra-
votníckej školy. Zaujímavé je, že 
väčšina lekárov z trnavskej ne-
mocnice mala dosah na budúcu 
generáciu a učili svoju špecializá-
ciu aj na vašej škole. 
- V študijných programoch je aj 
veľa medicínskych predmetov. Preto 
boli už od vzniku školy pozývaní 
ako externí vyučujúci lekári priamo 

z nemocnice. Vyučovali podľa osnov 
najmä chirurgiu a traumatológiu, 
gynekológiu a pôrodníctvo, vnútorné 
lekárstvo, preventívne lekárstvo, kli-
nickú propedeutiku... Bolo to široké 
spektrum predmetov, a to bol aj prvý 
kontakt žiakov s lekármi, s ktorými 
sa potom stretli neskôr priamo na 
oddeleniach v nemocnici. Záznamy 
v školskej kronike potvrdzujú, že ich 
bolo za tie desaťročia takmer 60. 
Niektorí z nich s nami spolupracujú 
dodnes. Spomeniem lekárov Martina 
Heribana, Alexandru Šimkovú, Ivana 
Dečkova, ktorý aj mňa učil kedysi 
patológiu. Počas štúdia na vysokej 
škole som veľa čerpala z toho, čo 
som získala práve od spomínaných 
lekárov z praxe. V školstve nebolo 
zaujímavé finančné ohodnotenie, ale 
lekári považovali svoju pedagogickú 
prácu v našej škole za vec profesio-
nálnej cti. Dnes je to už trochu inak.
 Spomínali ste, že ste sa snažili 
viac vzdelávať. Akou cestou ste 
išli? Ponuka Fakulty zdravotníc-
tva a sociálnej práce na Trnavskej 
univerzite je široká. V odbornej 
prácach ste sa zamerali na ošetro-
vateľstvo v intenzívnej medicíne. 
- Popri práci v nemocnici som sa 
rozhodla pre externé štúdium. Išla 
som na spomínanú fakultu na odbor 
ošetrovateľstvo a rehabilitácia. 
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Na našej škole som pôsobila najprv 
ako učiteľka odborných predmetov 
a neskôr som sa posúvala aj k dok-
torandskému štúdiu. Odborne som 
sa zameriavala najmä na oblasť 
intenzívnej medicíny a svoju prácu 
som zamerala na pacienta s akút-
nou pankreatitídou. Pamätám sa na 
pacientku, bol to veľmi ťažký stav, 
niekoľkokrát sme ju resuscitovali, 
napokon sa nám ju podarilo vrátiť 
do života. V rigoróznej práci som sa 
zamerala na štandardy ošetrovateľ-
skej starostlivosti, v doktorandskej 
na proces hodnotenia kvality posky-
tovanej ošetrovateľskej starostlivosti 
vo vybraných nemocniciach v rámci 
Slovenska. Vždy to bolo v oblasti 
ošetrovateľstva. Práve anestéziológia 
a rýchla zdravotnícka pomoc, týmito 
oblasťami som prešla a je to pre 
mňa cenná devíza. Dnes, keď svo-
jich žiakov stretávam v praxi, nielen 
v nemocnici, ale aj v policajnom či 
hasičskom zbore, som na nich hrdá. 
Spomeniem jeden príklad: Keď som 
nastúpila učiť, mali sme žiačku, 
o ktorej sme po skončení štúdia nič 
nevedeli. Napokon sme sa o nej 
dozvedeli, že vyštudovala medicínu 
v Prahe, vrátila sa späť na Sloven-
sko a začala spolupracovať aj s na-
šou školou ako externá vyučujúca, 
čomu sa veľmi tešíme. Je to Mária 
Obecajčíková.
 Kedysi absolvent strednej školy 
zdravotníckeho typu išiel rovno 
do praxe, dnes je model trochu 
iný. Je nekvalifikovaným zdravot-
níkom a musí ísť ešte študovať, 
ak chce byť fundovaným.
- Keď sme v minulosti vyštudovali, 
rovno sme mohli ísť pracovať do 
nemocnice v pozícii sestry. Dnes 
je ten model ovplyvnený aj naším 
vstupom do Európskej únie. Povo-
lanie sestry je regulovaným povo-
laním, musíme spĺňať kritériá EÚ. 
Kto chce pracovať v pozícii sestry, 
musí si doplniť štúdium minimálne 
vo vyššom odbornom štúdiu na 
zdravotníckych školách ako diplo-
movaná sestra, alebo ísť na bakalár-
sky stupeň vysokoškolského štúdia. 
Inak majú v zdravotníctve pozíciu 
s obmedzenou právomocou a kom-
petenciou, hlavne nesmú zasahovať 
do autonómie práce sestry. Žiaci od 

začiatku štúdia vedia, že maturitou 
sa ich vzdelávanie nekončí. Okrem 
praktických sestier v štvorročnom 
maturitnom štúdiu vzdelávame aj 
farmaceutických laborantov, zdra-
votníckych laborantov a masérov. 
V dennej forme máme aktivované aj 
vyššie odborné štúdium v odboroch 
diplomovaný fyzioterapeut a diplo-
movaná všeobecná sestra. V exter-
nom štúdiu študujú žiaci praktickú 
sestru v dvojročnom štúdiu. Ne-
zaznamenali sme pokles záujmu 
o štúdium, aktuálny počet žiakov je 
610. Pretože sú diplomované sestry 
nedostatkovým odborom, majú 
možnosť motivačného štipendia od 
ministerstva, takže to využívame aj 
pri oslovovaní budúcich žiakov.
 Kedysi ten model bol úplne 
priamočiary – stredná škola tohto 
typu „dodávala“ personál pre 
okresnú nemocnicu a ambulancie. 
Dnes je to inak, no tou kľúčovou 
pre vás stále zostáva Fakultná 
nemocnica v Trnave.
- S nemocnicou komunikujeme 
veľmi intenzívne, je naším hlavným 
partnerom, pokiaľ ide o klinickú 
odbornú prax. Žiaci prvé dva roky 
absolvujú teoretické vzdelávanie 
ako i praktickú prípravu v labora-
tórnych podmienkach v škole, od 
tretieho ročníka realizujú praktickú 
prípravu v prirodzených podmien-
kach v nemocnici a v zmluvných 
zariadeniach. Nemocnica sa nám 
snaží vyjsť v ústrety, aj pokiaľ ide 
o materiálnu stránku, k dispozícii 
máme príslušné oddelenia a kliniky, 
kontakt je partnerský a priateľský. 
Štátny vzdelávací program nám 
predpisuje oddelenia, hlavná prax je 
na chirurgii, internom, geriatrii a pe-
diatrii, potom je to i neurológia a pri 
niektorých odboroch, napríklad, aj 
psychiatria. Patria tam aj ambulancie 
praktických lekárov. Vzhľadom na 
to, že pripravujeme žiakov aj v tech-
nických odboroch, klinickú prax 
vykonávajú aj v lekárňach mesta 
Trnavy, laboratóriách… 
 Akí sú vaši dnešní žiaci? Je to 
podobné ako v celej populácii, že 
časť z nich sa vo všetkom akosi 
kĺže po povrchu? Alebo naopak, 
sú veľmi zanietení, a preto si aj 
zvolili takúto náročnejšiu oblasť?

- Stretnutie s chorobou, utrpením, 
starobou a neraz aj smrťou ich vedie 
k tomu, že sú skôr dospelí. Majú 
hlavne dobré srdce, čo je základný 
predpoklad na výkon zdravotníckeho 
pracovníka. Oproti žiakom z iných 
škôl sú zrelší a na určité životné 
situácie viac pripravení. No nechcem 
porovnávať. Na dnešných mladých 
ľuďoch sa mi páči ich bezprostred-
nosť, neboja sa vyjadriť svoj názor, 
sú asertívni. Kladiem im na srdce, 
aby sa neuspokojovali s povrch-
nosťou, boli nároční, aby sa nebáli 
nových výziev, zdolávania prekážok, 
ktoré ich posúvajú vpred.
 Súčasťou vedenia školy ste boli 
aj v minulosti, preto ste už zo-
rientovaná v oblasti. Teraz, ako 
riaditeľka, chcete zintenzívniť 
obnovu školy. V škole je stavebný 
ruch a isto sa žiaci tešia, že za 
nejaký čas budú mať aj obnovený 
internát. Čo všetko chcete v pr-
vom období stihnúť?
- Na vytvorenie vhodných podmie-
nok je potrebné realizovať mnoho 
prác. Škola píše sedemdesiatročnú 
históriu, budova školy a internátu 
sa blíži k päťdesiatke. Základ je teda 
postupne obnovovať a dobudovávať 
učebne, zabezpečovať materiálne 
vybavenie, čo sa darí, a postupne 
sa všetko uskutočňuje vďaka spolu-
práci so zriaďovateľom školy, teda 
Trnavským samosprávnym krajom, 
aj eurofondom. A veľa projektov 
máme pre študentov, napríklad 
projekt Férová škola. Výzvou sú aj 
medzinárodné spolupráce. V projekte 
Erazmus + naši žiaci práve absolvujú 
odbornú dvojtýždňovú stáž priamo 
v lekárňach a sociálnych zariadeniach 
v Londýne. Aktívne spolupracujeme 
s Mestom Trnava počas Dní zdravia, 
Veľtrhu seniorov, realizujeme praktic-
ké ukážky poskytovania prvej pomoci 
na základných školách, prezentujeme 
projekt Zdravé zúbky. Seniorov sme 
inštruovali, ako sa starať o zubnú 
protézu. Spomeniem aj našu spo-
luprácu s Hasičským záchranným 
zborom a Políciou SR pri taktických 
cvičeniach – rukojemníckej dráme, 
leteckom nešťastí či požiari na lodi. 
Skúsenosti, ktoré žiaci získajú pri 
takýchto cvičeniach, nenadobudnú 
v žiadnej učebni. 
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Zhovárala sa Iveta Pospíšilová; foto: autorka

Marshal Pandy: Som hrdý, že môžem Trnave 
vrátiť niečo z toho, čo mi dáva
Už v minulom čísle sme vám predstavili zaujímavú cudzinku, ktorá sa bez problémov etablovala v na-
šom meste. Aj rozprávanie o živote Marshala bude podobné. Do 65-tisícovej Trnavy sa presťahoval ako 
päťdesiatštyriročný z vyše 18 miliónového Bombay v Indii. Mesto známe svojím filmovým priemyslom 
opustil pre lásku k žene. Počas kurzu v Biblickej škole sa v roku 2015 zoznámil s budúcou manželkou 
Lenkou. Dnes spolu vychovávajú dvojročnú dcérku Máriu. S Marshalom Pandyom sme sa stretli v jednej 
z kaviarničiek na pešej zóne, kde ho často vídať na prechádzkach s rodinou.

 Čo ste vlastne študovali a ako 
ste sa dostali na Slovensko?
- Moja mama pochádzala zo štátu 
Goa, ktorý bol portugalskou ko-
lóniou. V portugalčine toto meno 
znamená Marcel. Keď som bol 
malý, volali ma Marcelin. Študo-
val som ekonómiu, ale viac som 
sa neskôr venoval informačným 
technológiám, pretože je to dosť 
lukratívna sféra. Pôsobil som ako 
manažér informácií, aj v telemarke-
tingu. Pôvodne sme plánovali ostať 
v Indii. Moja manželka porodila 
na Slovensku, kde sme na pár me-
siacov vtedy boli. Potom sa však 
v Indii udialo viacero znásilnení 
a násilností páchaných na ženách, 
prestali sme sa cítiť bezpečne 
a rozhodli sa presídliť na Sloven-
sko. O inej krajine sme neuvažova-
li, manželka odtiaľto pochádza, má 
tu príbuzných. Trnava je pre mňa 
fajn miestom, cítim sa tu bezpečne. 
Veľa ľudí sa ma pýta, či sa ako cu-
dzinec neobávam. Iba jeden raz sa 
mi prihodilo, že na mňa vykrikoval 
opitý mladík, keď som sa v blíz-
kom parku prechádzal s dcérkou. 
To bolo ešte na začiatku pobytu. 
Ľudia sú tu priateľskí, aj keď si 
každý zachováva svoje súkromie 
a dosť veľký priestor, kam nikoho 
nevpustí.
 Ako vás prijala rodina man-
želky? Nachádzate nejaké spo-
ločné črty Slovákov a Indov?
- Veľmi dobre, boli od začiatku 
láskaví, pohostinní, prívetiví. Usi-
lovali sa mi vyhovieť čo najviac 
aj jedlom. Iba raz sa na mňa na-
hnevala Lenkina stará mama. Bolo 
to na Veľkonočný pondelok, keď 
som ju odmietal vyšibať. V Indii sa 
totiž staršiemu človeku nesmieme 

pozrieť ani do očí, máme veľký 
rešpekt. Nieto ešte šľahať niekoho 
korbáčom, aj keď iba symbolicky.
Spoločné črty určite nachádzam. 
Je to veľký zmysel pre rodinu. To 
som nečakal. Študoval som totiž 
veľa o živote v USA, v Európe. Na 
Slovensku som si všimol, že ľudia 
veľmi udržiavajú vzťahy v rodine, 
navštevujú sa, pomáhajú si. To je 
rovnaké aj v Indii, s tým rozdielom, 
že tam sú vzťahy menej formálne.
 Navštívili ste Slovensko a Tr-
navu predtým, než ste sa roz-
hodli usídliť tu?
- Bol som tu ako turista dvakrát. 
Prvýkrát niekoľko mesiacov v roku 
2016 a o rok neskôr. Nastálo tu ži-
jeme od septembra minulého roku. 
Myslím, že tu strávim zvyšok živo-
ta. Mám problémy s jazykom, jed-
lom, klímou. Zažil som tu aj nie-
koľko kultúrnych šokov. Napríklad, 
keď v Indii príde do domu hosť, 
vnímajú ho ako boha. Ženy pripra-
via jedlá a neustále vás ponúkajú. 
Tu sme napríklad prišli k známemu 
v čase obeda. Spýtali sa ma iba 
raz, či si dám s nimi. V Indii na 
prvú takúto otázku človek odpo-
vie: Nie, hoci myslí áno. Potom ho 
hostitelia neustále núkajú a pobá-
dajú, až napokon ochutná jedlá. Tu 
sa spýtali raz a keď som odmietol, 
začali hneď obedovať bezo mňa.
 Prekvapili vás aj iné rozdiely 
medzi nami? 
- Sú aj iné záležitosti. V Indii je 
veľmi horúco. Tam, kde sme rea-
lizovali humanitárny projekt, bolo 
aj 50 stupňov. Keď kvapla na zem 
kvapka vody, ihneď sa vysušila. 
V takýchto horúčavách, podobne 
ako Arabi v púšti, sa ľudia celí 
zakrývajú od hlavy po päty ľahkým 

odevom, zvyčajne svetlej farby. Na 
Slovensko som chodil na návštevy 
na jeseň a v zime. No vlani ma šo-
kovalo, keď s príchodom jari a leta 
ľudia svoje šaty skôr odkladali, 
obliekali sa menej a menej. Raz 
som bol s manželkou na návšteve 
na dedine, zazvonili sme a domáca 
nám prišla otvoriť iba v bikinách. 
Takto prešla cez celý veľký dvor.
 Aj vaša vychýrená indická ku-
chyňa sa dosť líši od našej. Ako 
sa na Slovensku stravujete?
- Doma varím ja. Pri poslednom 
príchode sa nám podarilo priniesť 
si veľa korenín. Totiž, u vás sú naše 
koreniny veľmi drahé a vy máte 
zase malý výber tunajšieho kore-
nia. Tu som sa naučil jesť oveľa 
viac bravčového mäsa než v Indii. 
Tam konzumujeme najmä ryby, 
zeleninu. Pripravujeme jedlá na 
veľa spôsobov, strava sa mi zdá 
oveľa pestrejšia. Vy používate viac 
zemiaky, my ryžu. Keď jedávam 
vonku, tak sa usilujem jesť viac 
hovädzinu.
 Hovädzie mäso? Nie ste hin-
duista?
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Na Onkologickej klinike FN v Tr-
nave dlhé roky pracoval lekár 
prof. Ľudovít Jurga (*17. júl 1943 
Bratislava – †28. október 2019 
Cífer). Jeho meno bolo spojené aj 
s pedagogickou prácou na Fakulte 
zdravotníctva a sociálnej práce 
Trnavskej univerzity. Pochádzal 
z rodiny univerzitného profesora 
a v roku 1967 absolvoval LF UPJŠ 
v Košiciach. Popritom študoval 
s výborným prospechom aj fyziku 
a chémiu. V roku 1972 sa ates-
toval ako rádiológ, neskôr získal 
významné certifikáty v oblasti po-
dávania chemoterapie. V rokoch 
1967 – 1996 pôsobil na Rádiolo-
gickej klinike LF UPJŠ v Košiciach 
a od roku 1996 do roku 2015 bol 

prednostom Onkologickej kliniky. 
Hneď po príchode do Trnavy začal 
pracovať aj na univerzite. Z pôvod-
ne Rádioterapeutického oddelenia 
trnavskej nemocnice sa mu v roku 
1997 podarilo viacerými aktivitami 
transformovať pracovisko na kli-
niku s modernou protinádorovou 
chemoterapiou, hormónoterapiou 
a bioterapiou zhubných nádorov. 
Sumár jeho prác obsahuje vyše 
dvesto položiek. Už v roku 1978 
získal cenu Slovenskej lekárskej 
spoločnosti za publikované prí-
spevky v časopise Neoplasma 
a v roku 1994 opäť ocenenie SLS 
za publikačnú činnosť v oblasti 
rádioterapie. Jeho práce sa tešili 
stovkám citácií, prednášal nielen 

u nás, ale aj v Káhire, Budapešti, 
Miláne, Paríži, Salzburgu a na ďal-
ších miestach, rovnako v Európe 
i na ďalších miestach absolvoval 
viacero študijných pobytov. 
Špecializoval sa na antineoplas-
tickú liečbu pomocou nádorových 
markerov a ako jediný vo vtedajšej 
ČSFR zaviedol počítačový program 
na vyhodnocovanie vyšetrení v tej-
to oblasti. Všetky tieto jeho aktivity 
vyústili do jeho autorstva a zosta-
venia publikácie Klinická onkológia 
a rádioterapia, ktorá bola ocenená 
aj prémiou Literárneho fondu. 
Okrem ôsmich skrípt a ďalších 
troch monografií spomeňme dvoj-
zväzkové dielo Klinická a radiačná 
onkológia. 

Martin Jurčo, foto: autor

- Narodil som sa do veľmi vyso-
kej kasty hinduistov. Matka bola 
kresťankou. Bol som síce pokrs-
tený, ale vychovávaný v tradícii 
hinduizmu, pretože otec vyznával 
hinduizmus. Ja som sa odmalič-
ka zaujímal o duchovné veci. Už 
ako dvanásťročný som prečítal 
veľa kníh o hinduizme. Aj Korán. 
O kresťanstve som veľa nevedel. 
Ako som dospieval, na gymnáziu 
sme hrali divadelnú hru Utrpenie 
Krista. Dostal som úlohu jedného 
z apoštolov. Keď som videl scenár, 
bol som fascinovaný. Spiritualita 
predstavovala pre mňa totiž vždy 
veľmi dôležitú súčasť života. Po 
prečítaní scenára som hľadal, kto 
je jeho autorom. Chcel som sa 
s ním stretnúť, zagratulovať mu 
k výbornému scenáru. Potom mi 
jeden priateľ prezradil, že sú to 
citáty z Biblie. Napokon som sa 
rozhodol pre katolícku vieru.
 Takže aj svadbu ste mali 
v kostole?
- Áno, v Bazilike svätého Mikuláša 
v Trnave. V Indii nás zosobášili na 
úrade.
 Čomu sa teraz venujete profe-
sionálne?
- S manželkou riadime občianske 
združenie Cesta domov, v ktorom 

sa venujeme indickým deťom 
z najchudobnejších vrstiev. Zís-
kavame pre nich podporovateľov, 
aby mohli študovať, prípadne 
neskôr bývať v internáte a pri-
praviť sa na lepší život a budúcu 
profesiu. Okrem toho učím ang-
ličtinu v jazykovej škole, mám na 
to živnosť. Tiež spolupracujem 
s Mestským úradom v Trnave ako 
kultúrny koordinátor projektu 
KapaCity, zameraného na integrá-
ciu cudzincov. Som veľmi rád, že 
Trnava sa usiluje o komunikáciu 
s nami a som hrdý, že sa môžem 
podieľať na tomto projekte a tak 
mestu niečo vrátiť z toho, čo mi 
dáva. Mávame rôzne stretnutia, 
tiež rokovania. Hovoríme naprí-
klad aj o tom, aby informačné 
tabule boli aj v angličtine, tiež 
dopravné značenia. 
 Vraveli ste, že ste sa učili po 
slovensky. V práci zrejme slo-
venčinu veľmi nepotrebujete. 
Ktoré miesta ste si v Trnave ob-
ľúbili, kam radi chodievate?
- Učím pokročilých, takže v jazy-
kových školách slovenčinu nepo-
trebujem. Doma sa rozprávame po 
anglicky, s dcérou hovorím aj in-
dickým jazykom hindi. Najčastejšie 
s rodinou chodím na pešiu zónu, 

pretože bývame veľmi blízko. Je 
tu krásne večer, s osvetlením, tiež 
na jar. Mám rád historické miesta 
v Trnave.
 Vianoce na Slovensku sú po-
merne tradičné. Aké jedlá varie-
vate u vás doma? Aké sú vaše 
Vianoce?
- Vianoce som tu strávil dvakrát. 
Prvýkrát som pripravil bravčové na 
indický spôsob a druhýkrát sme 
mali rybu. V Indii sme mali na 
Vianoce veľa sladkostí, pripravil 
som hydinu, bravčové, hovädzie, 
veľa rôzneho jedla. V Indii tiež 
staviame betlehemy. Je to forma 
súťaže, ľudia chodia okolo domov 
a známkujú ich. Najmä v mestách 
sú Vianoce veľmi živým sviatkom. 
V zmiešaných oblastiach sa navzá-
jom pozývajú do rodín hinduisti 
a katolíci na ich sviatky. Úprimne 
povedané, atmosféra indických 
Vianoc mi tu chýba.
 Uvažujete, že by ste niekedy 
strávili tieto sviatočné dni aj 
v Indii?
- Možno áno, mám tam brata, 
sestru, tetu, strýka, ale tohto roku 
tam v zime určite nepocestujeme. 
V lete plánujeme do Indie cestu aj 
v súvislosti s činnosťou nášho ob-
čianskeho združenia. 

Rozlúčka so štyrmi lekármi trnavskej nemocnice
Trnavská verejnosť sa v poslednom období rozlúčila s viacerými lekármi, ktorých aktívny život bol 
spätý s našou nemocnicou a zdravotníctvom v Trnave. 
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Na Trnavskej univerzite vychoval 
vo svojej oblasti 7 docentov a v ro-
ku 2005 – 2009 bol prodekanom 
Fakulty zdravotníctva a sociálnej 
práce TU pre liečebno-preventívnu 
činnosť a styk s fakultnou nemoc-
nicou. Bol tiež členom vedeckej 
rady fakulty. Začas bol aj hlavným 
odborníkom MZ SR pre rádiote-
rapiu a krajským odborníkom pre 
radiačnú (klinickú) onkológiu. 
Bol držiteľom mnohých medziná-
rodných ocenení i členstiev napr. 
v Slovenskej onkologickej spoloč-
nosti a Slovenskej chemoterapeu-
tickej spoločnosti. 

Lekár Štefan Kopecký (*27. 
február 1926 Dvory nad Žitavou 
– †31. október 2019 Trnava) bol 
absolventom trnavského gymnázia 
a LF UK v Bratislave. K medicíne 
sa dostal cez nešťastnú smrť mat-
ky, ktorá zomrela vinou lekára na 
banálny zápal slepého čreva. Po 
absolutóriu ho chceli poslať na 
východ republiky, kde bol nedosta-
tok lekárov. V tom čase sa bojovalo 
proti tuberkulóze, a to bola pre 
Štefana Kopeckého možnosť ako sa 
dostať do Trnavy a od TBC k pato-
lógii. Začal v trnavskej nemocnici 
na internom oddelení, neskôr pre-
šiel viacerými pracoviskami, a na-
pokon zakotvil v oblasti patológie. 
Do roku 1960 pracoval na Oddele-
ní patológie trnavskej nemocnice 
ako sekundárny lekár. Od roku 
1960 bol primárom oddelenia na 
patológii v NsP Piešťany (pôsobil 
tam do roku 1994) a súčasne bol 
externým vedeckým pracovníkom 
vo vtedajšom Výskumnom ústave 
reumatických chorôb. Ako patológ 
získal atestácie v Prahe i Bratislave. 
Na stážach v Moskve i vo Varšave 
sa zameral najmä na výskum re-
umatických chorôb. Ako vedec sa 
venoval najmä zmenám pri reuma-
tických ochoreniach. 
Popri svojej práci sa Štefan Kopec-
ký intenzívne venoval aj pedago-
gickým aktivitám, napríklad učil 
dlhé roky na Strednej zdravotníckej 
škole v Trnave, začas aj na zdra-
votníckej škole v Modre-Harmónii. 
Od vzniku novodobej Trnavskej 
univerzity prednášal anatómiu 

a patológiu. V rokoch 1998 – 2006 
tam bol aj vedúcim Katedry cha-
ritatívnej a misijnej práce. Na uni-
verzite sa venoval aj práci v akade-
mickom senáte a bol aktívny aj vo 
vedeckej rade fakulty a v Akredi-
tačnej komisii Ministerstva školstva 
SR. Úctyhodné je členstvo Štefana 
Kopeckého v mnohých komisiách, 
za všetky spomeňme aspoň Reu-
matologickú komisiu Vedeckej rady 
MZ SSR alebo Krajskú predmetovú 
komisiu pre somatológiu a pato-
lógiu pre SZŠ. Publikoval prácu 
o reumatických zmenách na úpo-
noch šliach, ktorá mala veľký ohlas 
v celej Európe. 
Pripomeňme ešte spoločenské 
aktivity Štefana Kopeckého. V ro-
ku 1968 bol predsedom miestnej 
odbočky spolku Dielo koncilovej 
obnovy, aj keď sa združenie napo-
kon nepodarilo oficiálne založiť. 
Spoluinicioval stretnutie trnavského 
evanjelického farára Gustáva Vik-
toryho s predstaviteľmi katolíckej 
cirkvi, z čoho vznikla v roku 1969 
prvá ekumenická pobožnosť, na 
ktoré nadviazala od roku 1990 
séria podujatí v Trnave v rámci 
Týždňa za jednotu kresťanov. Tri-
násť rokov bol aj poslancom MsZ 
mesta Trnavy. 
Takto si naňho spomína lekár, pa-
tológ Ivan Dečkov: „Zoznámili sme 
sa v roku 1977. Konzultoval som 
s ním takmer všetko, obdivoval 
som jeho schopnosti opakovane 
a trpezlivo ma učiť, vysvetľovať, 
porozumieť tomu, čo mne bolo 
ešte vedomosťami vzdialené. Pre-
tože som v tom čase  začal tiež 
učiť na SZŠ, dostával som rady, 
ako treba učiť, hodnotiť, jedno-
ducho to, čo v knihe nenájdete. 
V tom čase bol nesporne najlepším  
odborníkom v reumatopatológii 
v republike. Jeho trpezlivosť a to-
lerancia k nám mladším v našom 
odbore bola vari nekonečná.“ 
Veľmi blízkym priateľom Štefa-
na Kopeckého bol lekár Bohumil 
Chmelík, ktorý sa s ním zoznámil 
na lekárskej pôde asi pred päťde-
siatimi rokmi. „K osobnému zblíže-
niu prišlo už pred Nežnou revolú-
ciou, keď mi požičiaval, aj daroval 
náboženskú literatúru. Stretli sme 

sa aj v prípravnom výbore na ob-
novenie Spolku svätého Vojtecha, 
pri obnove činnosti Ústredia slo-
venskej kresťanskej inteligencie, 
Katolíckej jednoty Slovenska, roz-
právali sme aj o budúcnosti iných 
katolíckych združení. Vítané boli 
jeho rady v mojom období zodpo-
vednej funkcie riaditeľa OÚNZ po 
roku 1989, najmä súvisiace s etic-
kou stránkou reformy zdravotníc-
tva. Ďalšia viacročná spolupráca 
trvala v mestskom zastupiteľstve. 
Vedel kontaktovať so všetkými 
stranami a často hlasoval indivi-
duálne podľa svojho svedomia. 
S odstupom niekoľkých rokov sme 
obaja na pôde obnovenej univer-
zity začali rozvíjať fakultu zdra-
votníctva. Profesor Kopecký bol 
váženým a obľúbeným nestorom 
v kolektíve pedagógov. Prednášal 
anatómiu. Zložitú a presne defino-
vanú náuku náročnú na štúdium 
vedel profesor Kopecký zmeniť na 
zaujímavý predmet. U študentov 
patril k obľúbeným pedagógom,“ 
hovorí Bohumil Chmelík a pripo-
mína, že Š. Kopecký pôsobil počas 
minulého režimu v štruktúrach 
podzemnej cirkvi a patril medzi 
katolíckych disidentov. Aj preto 
Ústredie slovenskej kresťanskej 
inteligencie ocenilo jeho celoživot-
né dielo Zlatou Cyrilo-metodskou 
medailou.

Lekár Viliam Hafner (*17. sep-
tember 1933 Cífer – †1. november 
2019 Cífer) po absolvovaní štúdia 
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na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave (1958) 
pôsobil v Humennom. Pracoval na 
Oddelení TBC tamojšieho OÚNZ, 
neskôr v rokoch 1959 – 62 bol 
závodným lekárom v Zdravotnom 
stredisku pri Chemlone. Až do 
roku 1968 pracoval na Oddelení 
rádiodiagnostiky OÚNZ. Prvého 
novembra 1968 bol menovaný do 
funkcie riaditeľa Nemocnice s po-
liklinikou v Humennom. Začiatkom 
80. rokov sa presťahoval do svojho 
rodiska a v júli 1982 nastúpil do 
funkcie posudkového lekára OÚNZ 
v Trnave. Od roku 1986 až do 1. 
marca 1990 bol ambulantným leká-
rom, a potom a stal námestníkom 
riaditeľa OÚNZ pre liečebno-pre-
ventívnu starostlivosť a od 1. júla 
1991 bol námestníkom riaditeľa NsP 
v Trnave v rovnakej oblasti. Napo-
kon sa 4. mája 1993 stal zástupcom 
riaditeľa NsP v Trnave. V novembri 
1995 odišiel do dôchodku.
Začiatkom 90. rokov sa Viliam 
Hafner spolu s vtedajším riadite-
ľom nemocnice B. Chmelíkom a Š. 
Kopeckým zaslúžil o prinavrátenie 
trnavskej nemocničnej kaplnky jej 
pôvodnému účelu. Predtým v tých-
to priestoroch bola umiestnená 
nemocničná ústavná knižnica. 
Viliam Hafner sa tam stal aj prvým 
organistom kaplnky. „Mimo aktív-
nej práce lekára sa venoval najmä 
hudbe,“ pripomína Dušan Caja, 
podpredseda Spolku priateľov 
hudby v Cíferi, kde Viliam Hafner 
žil a po príchode do rodnej obce 
z východného Slovenska sa aktív-
ne zapojil do kultúrnej činnosti. 
Už v roku 1984 obnovil činnosť 
Cíferského speváckeho zboru, 
stal sa jeho dirigentom a opäť aj 
organistom v tamojšom kostole. 
V Cíferi založil Spolok priateľov 
hudby a v roku 1986 zorganizoval 
I. ročník Cíferskej hudobnej jari. 
Od druhej polovice roku 1998 or-
ganizoval každoročne aj Jesenný 
cyklus koncertov. Vďaka tomu 
prišli do Cífera mnohé hudobné 
telesá a umelci. Bol podpredsedom 
a neskôr i predsedom MO Matice 
slovenskej v Cíferi a veľmi aktívny 
aj ako publicista o dianí v obci. 
Lekár Bohumil Chmelík si naňho 

takto spomína: „V roku 1990 
nastúpilo v OÚNZ Trnava nové 
vedenie. Viliam Hafner s plným 
zaujatím a využívajúc svoje ma-
nažérske skúsenosti významne 
prispel k bezproblémovému prie-
behu prvej fázy reformy zdravot-
níctva v Trnave Úspešne sa zapojil 
do americko-slovenského projektu, 
podporovaného USAID, ktorého 
cieľom bolo zlepšenie manažér-
stva a zavedenie systémov kvality 
v slovenských nemocniciach. Bol 
významnou osobnosťou aj pri roz-
voľnení OÚNZ Trnava na NsP Trna-
va, NsP Piešťany a NsP Hlohovec, 
a privatizácie lekární a ambulancií 
lekárov.“ 
Z mnohých cien pre V. Hafne-
ra spomeňme Pamätnú medailu 
predsedu Trnavského samospráv-
neho kraja a Cenu Fra Angelica.

Hovorili jej prvá dáma trnavskej 
anestéziológie. Anestéziologička 
Darina Nábělková (*3. február 
1923 Klenovec – †10. november 
2019 Banská Bystrica) pracovala 
v trnavskej nemocnici v rokoch 
1959 – 1985. V povojnových ro-
koch neboli v Trnave špeciálni 
anestéziológovia, ale len nevy-
školený personál, ktorý uspával 
éterom. Práve Darina Nábělková 
vybudovala tím odborníkov, ktorí 
intenzívnu medicínu a anestézioló-
giu zmenili na modernú disciplínu. 
Vyvrcholilo to v roku 1981 vznikom 
Oddelenia anestéziológie a resus-
citácie NsP. 
Darina Nábělková (rodným menom 
Moncoľová) vyrastala v učiteľskej 
rodine, gymnázium absolvovala 
v Rimavskej Sobote a v Tisovci. 
V rokoch 1942 – 49 absolvovala 
štúdium medicíny na Lekárskej 
fakulte UK v Bratislave a v roku 
1957 získala atestáciu v odbore 
anestéziológia.
V máji roku 1959 po veľmi aktívnej 
a úspešnej práci v Martine nasle-
dovala svojho manžela Ludvíka 
do Trnavy, kde on už pracoval ako 
urológ. Ako napísala vo svojich 
spomienkach, jej presun do Trna-
vy mal trpký úvod: „Z pracoviska 
s pomerne veľkou hrudnou a srd-
covou operatívou som presedlala 

na oddelenie, zamerané aj na ciev-
nu a neurochirurgiu. Zažila som aj 
nežičlivý postoj prednostu chirur-
gického oddelenia Andreja Kukuru 
k osamostatneniu sa anestézioló-
gie. Veľkou pomocou mi bolo, že 
sa v Trnave vzhľadom na prevažne 
brušnú a cievnu chirurgiu udržala 
pomerne dlho lumbálna anestézia, 
v ktorej sa operoval značný počet 
akútnych prípadov v mimopracov-
nom čase.“ 
V roku 1959 uskutočnila prieskum 
o stave anestéziologickej služby 
v jednotlivých Okresných ústavov 
národného zdravia. Budovanie 
trnavského lôžkového Oddelenia 
anestéziológie a resuscitácie malo 
svoj vývoj od roku 1972. Najprv 
bola otvorená Stanica rýchlej zdra-
votníckej pomoci, no zriadenie 
oddelenia trvalo v Trnave dlho, 
napriek tomu, že v porovnateľných 
nemocniciach už na príprave ta-
kýchto pracovísk pracovali skôr. 
Napokon 12. novembra 1981 bol 
za prítomnosti vtedajšieho ministra 
zdravotníctva slávnostne otvorený 
gynekologicko-pôrodnícky pavi-
lón a s ním aj lôžkové oddelenie 
ARO. V obmedzených priestoroch 
a s malým počtom ľudí sa snažila 
D. Nábělková presadiť rodiaci sa 
odbor medzi operačnými, ale aj 
ostatnými klinickými odbormi. 
Iniciovala viacero prednášok a od-
borných stretnutí lekárov. Už v 70. 
rokoch to boli rôzne prednášky 
Spolku lekárov v Trnave, kde sa 
darilo angažovať aj lekárov z iných 
oddelení. Napríklad na 1. Česko-

14 Novinky z radnice
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slovenskom kongrese všeobecného 
lekárstva v Piešťanoch koordino-
vala panelovú diskusiu s názvom 
Akútna medicína. Desiatky predná-
šok odzneli najmä po vzniku ARO, 
napríklad cyklus na tému Sepsa. 
V pomyselnej kronike oddelenia 
ARO sa dočítame aj o troch kraj-
ských seminároch anestéziológov, 
z ktorých prvý bol pri príležitosti 
šesťdesiatin Dariny Nábělkovej. 
„V mojich očiach bola primárka 

Nábělková tou pravou šéfkou. Bola 
energická, spravodlivá a držala si 
odstup. Mala mimoriadne organi-
začné schopnosti a často o sebe 
hovorila, že si zmýlila povolanie 
a mala byť režisérkou. V roku 1985 
pri odchode do dôchodku zhod-
notila svoju prácu takto: Strom 
bol zasadený a možno za tých 
pár rokov aj povyrástol a spevnel. 
Teraz je len na vás, aby rozkvi-
tol a prinášal plody. Dúfam, že 

sme nesklamali a súčasná úroveň 
KAIM v nemocnici v Trnave tomu 
nasvedčuje,“ spomína lekárka, 
anestéziologička Anna Danajová. 
V roku 1981 D. Nábělkovej udelili 
Čestné členstvo v Československej 
lekárskej spoločnosti Jana Evan-
gelisty Purkyně a za celoživotnú 
činnosť v odbore bola v roku 2009 
ocenená Kadlicovou medailou Slo-
venskej spoločnosti anestéziológie 
a intenzívnej medicíny. 

Informácie o prvých štyroch sto-
ročiach cirkevných dejín autor do 
značnej miery čerpal z diel svojich 
predchodcov Eusebia, Sokrata 
z Konštantínopola, Sozomena, 
Theodoreta a Evagria. Nikephorove 
príspevky vykazujú málo kritiky voči 
spomínaným autorom. Oveľa cen-
nejšie je pokračovanie, ktoré vychá-
dza z dnes už neexistujúcich doku-
mentov. Dejiny cirkvi v 18 knihách 
sa nezachovali do súčasnosti celé. 
Dochoval sa obsah ďalších piatich 
kníh, ktoré pokračujú v cirkevnej 
histórii až po smrť Leva VI. Múdre-
ho v roku 912 (byzantského cisára, 
ktorý vládol od roku 886), no je 
otázne, či boli tieto knihy skutočne 
aj napísané. Niektorí súčasní vedci 
sa domnievajú, že Nikephoros si 
privlastnil dielo neznámeho autora 
z 10. storočia. Obsahovo sú knihy 
kvalitné a napriek rôznym fabulám 
a poverčivým absurdnostiam obsa-
hujú dôležité skutočnosti, ktoré by 
nám inak neboli známe. 
V súčasnosti existuje jediný známy 
rukopis Nikephorovho diela. Ten 
bol ukradnutý tureckým vojakom 
z Budínskej knižnice počas vlády 
Mateja Korvína (uhorského kráľa, 
ktorý panoval v rokoch 1458 – 
1490). Dostal sa do Istanbulu, kde 
ho kúpil neznámy kresťan a prinie-
sol do cisárskej knižnice vo Viedni.

Nikephoros bol tiež autorom 
zoznamov cisárov a patriarchov 
Konštantínopola, básne o doby-
tí Jeruzalema a prehľadu Písma 
svätého, a to všetko v jambe 
(dvojslabičnej stope, skladajúcej 
sa z prvej slabiky krátkej a druhej 
dlhej, prípadne prvej neprízvučnej 
a druhej prízvučnej) a komentárov 
k liturgickým básňam. Napísal tiež 
množstvo liturgických kníh použí-
vaných v pravoslávnej cirkvi. 
V historickej knižnici Západoslo-
venského múzea sa nachádza Ni-
kephorovo dielo Dejiny cirkvi v 18 
knihách v latinskom vydaní Nice-
phori Callisti Xanthopuli, scriptoris 
vere Catholici, Ecclesiasticae histo-
riae libri decem & octo. Kniha bola 
vytlačená vo švajčiarskom Bazileji. 
Je bez vročenia a vyšla pravde-
podobne v roku 1555. Obsahuje 
drevorezové iniciály, na ktorých 
sú zobrazené rôzne výjavy nielen 
z cirkevných dejín, ale aj z vtedaj-
šieho bežného života ľudí. Naprí-
klad pri Nikephorovom mene je 
iniciála N s dvoma vinohradníkmi, 
nesúcimi obrovský strapec hrozna. 
Vo väzbe sa nachádza malý frag-
ment stredovekého rukopisu. 
Kniha je súčasťou novej výsta-
vy v Západoslovenskom múzeu 
– Múzeu knižnej kultúry (Nám. 
sv. Mikuláša 10) Šestnáste storo-

čie slovom a obrazom : Historické 
tlače z fondov Západoslovenského 
múzea. Výstava je sprístupnená od 
2. apríla 2019 a potrvá do 30. mar-
ca 2020. Autorom je kurátor histo-
rickej knižnice Mgr. Milan Ševčík.

Mgr. Milan Ševčík, kurátor historickej knižnice Západoslovenského múzea

Nikephoros Kallistos Xanthopoulos a jeho 
Dejiny cirkvi zo 14. storočia

história

Nikephoros Kallistos Xanthopoulos z Konštantínopola, posledný 
z gréckych cirkevných historikov, žil okolo roku 1320. Je autorom 
obsiahleho diela Dejiny cirkvi v 18 knihách, ktoré sa začínajú v ro-
ku 610 n. l. 
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Daniel Škoviera, profesor klasickej 
filológie, zakladateľ Katedry klasic-
kých jazykov na Trnavskej univer-
zite a jej dlhoročný vedúci, ktorý 
30. novembra oslávil 73 rokov, 
svojim študentom na hodinách 
gramatiky, ale aj pri vštepovaní si 
základov časomernej prozódie čas-
to zdôrazňoval, akú veľkú výhodu 
majú tí študenti, ktorí inklinujú 
k matematike, disciplíne na prvý 
pohľad míle vzdialenej od veršov. 
A za pravdu mu dávajú s odstu-
pom času nielen študenti, ale aj 
viaceré príklady z minulosti, keď sa 
v jednej osobe snúbil s výborným 
matematikom vynikajúci básnik. 
Lukáš Mösch (Moesch), autor diela 
z prostredia historickej Trnavskej 
univerzity, ktoré chceme dnes lás-
kavému čitateľovi predstaviť, bol 
skvelý matematik a celkom určite 
aj šikovný veršotepec. Narodil 4. 
septembra 1651 v nemeckom Ma-
inzi. Do rehole piaristov vstúpil ako 
17-ročný v poľskom meste Rzesó-
we. Študoval filozofiu v Prievidzi, 
teológiu v Góre a neskôr ako pia-
rista učil rétoriku, poetiku a arit-
metiku v Podolínci a Prievidzi, kde 
zastával aj post prefekta školy. Jeho 
vzdelanosť sa odráža vo fakte, že 
vo Viedni a Bojniciach vychovával 
synov grófa Karola Pálfiho. Do-
konca po jeho boku ako vojenský 
inžinier vypočítaval dráhy pre de-
lostrelcov počas dobývania Budína 
v roku 1686. Jeho rozmanitá lite-
rárna činnosť svedčí o nesporných 
kvalitách tohto piaristického mní-
cha. Okrem dvoch školských diva-
delných hier je autorom študijného 
poriadku pre piaristické školy. 
V Trnave mu vyšli tlačou učebnica 
aritmetiky a poetiky a práve dru-
hou spomenutou sa budeme bliž-
šie zaoberať. V rukopisoch zostala 
učebnica matematiky a metodická 
príručka z oblasti vojenského sta-
viteľstva.

Dielo Básnický život (Vita poe-
tica) bolo publikované v Trnave 
v roku 1693. Na prvý pohľad ide 
vlastne o divadelnú hru. Dnes by 
sme takéto dielko nazvali azda 
najvhodnejším termínom Príručka 
mladého básnika. V skutočnosti 
ide o detailne rozpracovaný spis, 
kde je v piatich častiach na 310 
stranách prezentované básnické 
umenie. Po krátkom venovaní sa 
v úvode nachádza stručný ob-
sah jednotlivých častí diela, ktoré 
predstavujú obdobia života. Už tu 
si môžeme všimnúť striktné dodr-
žiavanie štruktúry textu. Zloženie 
všetkých piatich častí je rovnaké: 
skladajú sa z piatich výstupov, 
vystúpenia chóru a interludia. Prvá 
časť, ktorej predchádza prológ, 
hovorí o detstve a mladom veku 
(infantia et pueritia). Personifiko-
vaná poézia Poesis učí mladého 
básnika – neopoetu skladať gratu-
lácie k sviatkom, chvály, pozdravné 
básne a rozlúčky. Zámerom prvej 
časti je krátke cvičenie v druhoch, 
tvorbe, zložení a štýle básní.
V prvom výstupe sa neopoeta učí 
základným pravidlám a prostried-
kom básnického umenia. V dru-
hom výstupe mu Poézia predsta-
vuje báseň a jej vlastnosti, akými 
sú metrická stránka, figúry, druhy, 
kompozícia a zloženie. V ďalšom 
výstupe prichádza na scénu Apol-
lón, ktorý povolá Múzy a rozdelí 
medzi ne jednotlivé básnické dru-
hy: Calliope pripadne hrdinská 
báseň, Polyhymnii panegyriky, Clio 
ospieva minulosť a históriu, Euter-
pe hrá do taktu na píšťale, Erato 
bude vynikať v zborových tancoch, 
Uránia ospieva zloženie neba. 
V štvrtom výstupe prvej časti sa 
mladý básnik dozvedá o básnickej 
fikcii, aby sa následne zoznámil 
s básnickou vynachádzavosťou, 
usporiadaním a štýlom. Vystú-
penie chóru spočíva v prednese 

chvály na Krista Pána, Bohorodičku 
Máriu, anjelov strážcov a svätých 
ochrancov Uhorska. Interludium 
prvej časti predstavuje satiru ako 

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

Lukáš Mösch – matematik a vojenský 
inžinier so sklonom k básnickému umeniu
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nástroj, ktorý poskytuje ešte nie 
príliš skúsenému básnikovi mož-
nosť vysmievať sa beztrestne ľud-
ským chybám, keď použije správ-
ne zvolené básnické postupy.
Druhá časť sa stále odohráva 
v detstve. Začínajúcemu básniko-
vi je však odporúčané skladanie 
oficiálnych gratulácií, epigramov, 
elégií a alegórií. V prvom výstupe 
Juno vdychuje neopoetovi život, 
aby mohol oslavovať slávne mies-
ta, v druhom za pomoci lýry chce 
predniesť báseň, v treťom už skla-
dá báseň o Kristovom útlom veku, 
v štvrtom je básnik vyzvaný prijať 
od poézie ponaučenia na vzdáva-
nie chvály. V poslednom výstupe 
je opísaný spôsob kompozície 
rozlúčok a básnik prezentuje bá-
seň o božskej kráse Jezuliatka. 
V závere druhej časti chór predne-
sie oslavnú báseň na Leopolda I., 
zagratuluje Jozefovi I. a arcivojvo-
dovi Karolovi. V rámci interlúdia 
je uvedený slovník básnických 
pojmov v abecednom poradí.
Dej tretej časti sa už odohráva 
v mladosti, v rámci ktorej má ne-
opoeta skladať  epigramy, elégie, 
lyrické alegórie a hneď v prvom 
výstupe komponuje báseň na bla-
hoslavenú Pannu. V tejto časti sa 
nachádza i netradičný horoskop, 
kde sa v rámci jednotlivých zna-
mení poukazuje na niektoré mo-
menty v živote Panny Márie. Po-
dobným spôsobom sú tu predsta-
vené aj planéty. V druhom výstupe 
nachádzame náčrty básnických 
novotvarov, báseň napísanú v tva-
re kríža alebo pomocou majuskúl 
pospájané jednotlivé časti veršov. 
V treťom zavedie sprievodkyňa 
Poézia básnika k skladaniu žar-
tovných, ale i slávnostných a váž-
nych epigramov. V nasledujúcich 
výstupoch poúča básnika Múza 
o elégiách a lyrike a predstavu-
je aj pomerne veľké množstvo 
metrických schém. Výstup chóru 
je vlastne oslavnou básňou na 
uhorské duchovenstvo, spomína 
sa tu okrem iných aj ostrihomský 
arcibiskup Juraj Sečéni, ktorému 
je celé dielo venované. Interlu-
dium zas poúča o zaujímavos-
tiach v básnickom vyjadrovaní, 

jednotlivé heslá sú opäť zoradené 
abecedne. 
V štvrtej časti básnickej príručky 
nachádzame básnika už ako do-
spelého muža, ktorý má podľa slov 
Poézie skladať epitalamiá, satiry, 
panegyriky a drámu. Uvedená je 
aj krátka divadelná hra. Chór na 
konci štvrtej časti ospevuje hrdin-
stvo a oddanosť uhorskej šľachty, 
interludium predznamenáva piatu 
časť, keď uvádza abecedne etické 
básnické motívy, ktoré sa hodia pre 
skladanie básní v starobe, ktorej 
sa básnik dožíva už v tejto časti. 
V posledná časti diela Vita poeti-
ca je básnik pozvaný na pohreb, 
kde sa od smutnej múzy dozvedá 
o pohrebných piesňach, žalospe-
voch a nárekoch. V závere ho po-
ézia učí skomponovať pohrebnú 
reč (epitaphium). Chór oslavuje 
svojím výstupom slávnu statočnosť 
a interludium poukazuje na motí-
vy básnických premien u Ovidia. 
V závere sa nachádza stručný 
epilóg.
Na stránkach tohto diela máme 
možnosť vidieť jednak zásady 
výstavby latinského poetického 
textu, a to hneď v rámci viacerých 
básnických foriem. Okrem toho 
predstavuje Básnický život v rámci 
jednotlivých paragrafov početné 
ukážky z antických autorov. Prefe-
rovaný je najmä Horatius s dielom 
De arte poetica, Ovidius je pre-
zentovaný najmä dielami Kalendár 
(Fasti), Lásky (Amores), Premeny 
(Metamorphoses). V prvej časti 
diela  nájdeme aj ukážku z bás-
ne Jána Pannonia. To však nie je 
všetko. Čitateľ v úlohe diváka má 
skutočne veľkú príležitosť naučiť sa 
komponovať básne rôzneho druhu 
a v rozličných metrách. Navyše, 
v rámci početných ukážok a no-
vých zložených básní, ktoré napo-
dobňujú skvostné diela antických 
velikánov, sa môže zžívať s ich 
atmosférou, štruktúrou a štýlom.
V druhej časti sa mladému básni-
kovi odporúča skladať gratulácie, 
epigramy, elégie a alegórie. Aj 
vzhľadom na blížiace sa vianočné 
sviatky vyberáme v preklade báseň 
o Ježiškovom narodení napísanú 
v elegickom distichu:

Chystaj si, Múza, lýru, so mnou pri 
jasličkách Krista
    hraj, zrodil sa človek, na zem 
zostúpil samotný Boh.
Nebešťania zahrajte, struny rozo-
zvuč chorál,
    zbožný zástup neotáľaj, osláv 
tak veľký sviatočný deň.
Boží prorok predpovedal kedysi 
dávno, 
    že príde Spasiteľ, ako chlapec 
zrodí sa na tento svet. 

Súťažná otázka:
Kto vystupuje v diele ako sprie-
vodca mladého básnika?
Správne odpovede zasielajte do 
20. decembra 2019 na adresu: 
Katedra klasických jazykov, Tr-
navská univerzita, Filozofická 
fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 
Trnava alebo emailom na klasja-
z@truni.sk. Z účastníkov súťaže 
vyžrebujeme jedného, ktorý získa 
knižnú cenu. 
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Trnavský cukrovar patrí k do-
minantám mesta a je bytostne 
spätý s obyvateľmi Trnavy už 

od polovice 19. storočia. Prešiel 
mnohým etapami vývoja, vy-

striedalo sa niekoľko majiteľov, 
prácu v ňom našli desiatky tisíc 
ľudí a odskúšal ho nejeden po-
litický režim. 20. roky 20. sto-

ročia priniesli cukrovaru značný 
technický rozvoj – rekonštrukciu 

výrobno-technického zariade-
nia, rozšírenie výrobnej budo-

vy o rafinériu bieleho cukru, 
výstavbu strojovne, elektrickej 

rozvodne, kockárne a mlynu na 
cukor, kúpu nových varostrojov 

a odstrediviek, vybudovanie 
visutej dráhy na prepravu cukru 
a podobne. Na Slovensku patrilo 

trnavskému cukrovaru v tomto 
období jednoznačné prvenstvo 
v množstve vyrobeného cukru 

(28 000 q). Okrem tohto rozma-
chu však zažil v roku 1926 aj 

trojdňový štrajk robotníkov.

Počas cukrovej (dnes sa používa už 
termín repná) kampane, teda v ob-
dobí zberu a následného spraco-
vania cukrovej repy na cukor, bolo 
v roku 1926 v Cukrovare Karola 
Stummera úč. spol. zamestnaných 
približne 1 000 sezónnych robotní-
kov. Celkovo ich pracovalo v cukro-
vare asi 1 200, z toho zvyšných 200 
predstavovali celoročne pracujúci 
robotníci.
Štrajk s najväčšou pravdepodob-
nosťou zorganizovali robotníci 
pracujúci na nočnej službe, ktorá sa 
končila o 6. hodine ráno v nedeľu 
10. októbra 1926. V túto hodinu 
bol štrajk vyhlásený a ranná zmena 
už nezačala pracovať. Do štrajku 
vstúpili takmer všetci sezónni pra-
covníci, keďže podľa spisovej doku-
mentácie sa ho zúčastnilo asi 1 000 
zamestnancov. Zastavenie práce 
bolo náhle, bez predchádzajúceho 
rokovania so závodným výborom, 
alebo priamo riaditeľstvom cuk-

rovaru. V pozadí tejto akcie mohli 
stáť, či prinajmenšom ju výdatne 
podporovať „komunistické bunky“. 
O štrajku nevedela značná časť 
robotníkov, ktorá mala do práce na-
stúpiť v nedeľu večer. Tí boli o tom 
upovedomení až pred začiatkom 
svojej pracovnej zmeny, do ktorej 
už ale nastúpili. 
Požiadavky štrajkujúcich boli ta-
kéto: 

1. Zvýšenie mzdy o 20 percent za 
kampaň 1925/1926 a jej následné 
doplatenie v roku 1926.
2. Zvýšenie uvedené v bode 1. sa 
má týkať aj robotníkov pracujúcich 
na úzkokoľajnej dráhe.
3. Vyplácanie mzdy týždenne.
Pracovný vzťah medzi zamest-
nancami cukrovarov a ich zamest-
návateľmi upravovala Kolektívna 
zmluva pre zriadencov a robotníkov 

Cukrovar na pohľadnici medzi rokmi 1925 – 1930, zdroj: Archív fotografií Západoslovenské-
ho múzea v Trnave

Štrajk sezónnych robotníkov v trnavskom 
Cukrovare Karola Stummera v roku 1926

Adrián Lančarič, Štátny archív v Trnave

Reklama cukrovaru v knihe Mesto Trnava. Publikácia pre propagovanie cudzineckého ruchu 
a turistiky. Tlačou a nákladom kníhtlačiarne Slovan v Banskej Bystrici, 1932, zdroj: Archív 
fotografií Západoslovenského múzea v Trnave
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surovární a rafinérií cukru vrátane 
zmiešaných závodov v republike 
Československej na obchodný rok 
1923/24. Platnosť tejto zmluvy pre-
dĺžil Zemský ústřední úřad práce 
v Praze III. aj na obdobie od 1. júla 
1926 do 30. júna 1927. Okrem iného 
sa sezónnym robotníkom nepá-
čilo 15-percentné krátenie mzdy 
a dvojtýždenné meškanie výplat 
v trnavskom cukrovare. Platná ko-
lektívna zmluva zaviedla na cukrovú 
kampaň 1926/1927 rovnaké platové 
podmienky ako na predošlú a vznik-
nuté rozdiely v mzdách sa mali vo 
všetkých cukrovaroch v Českoslo-
vensku dorovnať spätne. Okrem 
iného kolektívna zmluva zaviedla 
10-percentnú zrážku, ktorá sa ale 
stálym zamestnancom na konci 
kampane doplatila, sezónnym však 
nie. Trnavský cukrovar meškal aj 
s doplatením mzdových rozdielov 
medzi predošlou a súčasnou kam-
paňou, čo bolo tiež dôvodom znač-
nej nespokojnosti robotníkov. 
Štrajk vyvolal nemalý rozruch aj na 
Župnom úrade v Bratislave a Okres-
nom úrade v Trnave. Akonáhle sa 
úrady v Trnave dozvedeli o prebie-
hajúcom štrajku, telefonicky kontak-
tovali kanceláriu župana v Bratislave, 
odkiaľ bol vydaný pokyn okresnému 
náčelníkovi v Trnave Dr. Františkovi 
Drbohlavovi, aby dohliadal na celko-
vú bezpečnosť v meste a pravidelne 
každý deň telefonicky a písomne 
informoval župný úrad. Vrásky na 
čele robil úradníkom vysoký po-
čet štrajkujúcich – približne 1 000 
robotníkov. Síce niektorí z nich na 
pracovisko ani neprišli, no ostatní 
sa zdržovali v okolí cukrovaru. Zo 
všeobecnej obavy pred výtržnosťami 
úrady povolali okrem stálej posádky 
Četníckej stanice v Trnave aj ďal-
ších 25 četníkov z okolitých obcí, 
ktorí hliadkovali v meste a niektorí 
mali službu aj priamo v cukrovare. 
K žiadnym násilnostiam, nepokojom 
a výtržnostiam napokon neprišlo 
a štrajk mal pokojný priebeh.
Zástupcovia štrajkujúcich pred 
samotným vypuknutím štrajku 
nevzniesli voči vedeniu cukrovaru 
žiadne požiadavky. Najprv vyhlásili 
ostrý štrajk a až vtedy sa dožadovali 
splnenia prednesených podmienok. 

Prvé kolo rokovaní sa začalo už 
v prvý deň štrajku. Rokovanie viedli 
okresný náčelník Dr. František Dr-
bohlav a hlavný slúžny okresného 
úradu Jozef Vaneček. Za cukrovar 
bol prítomný jeho generálny riaditeľ 
E. Goldschmidt, za odborovú radu 
cukrovaru Ján Malatinský, za závod-
ný výbor cukrovaru Mikuláš Císar, 
niekoľko delegátov zastupovalo ro-
botníkov, a rokovaní sa tiež zúčastnil 
tajomník Sociálnodemokratickej 
strany František Kocourek. Zapiso-

vateľom bol policajný inšpektor Jozef 
Schulc. Zástupcovia štrajkujúcich 
sa dožadovali navýšenia mzdy o 20 
percent, plnenia ustanovení kolek-
tívnej zmluvy a vyplácania mzdy 
týždenne. Na ich požiadavky rea-
goval generálny riaditeľ cukrovaru 
vyjadrením, že vedenie spoločnosti 
v žiadnom prípade nepristúpi na 
navýšenie platov o požadovanú 
časť, no zaväzuje sa plniť všetky 
podmienky kolektívnej zmluvy. 
Taktiež deklaroval, že vidí priestor 

Prepis letáku vyzývajúceho robotníkov k štrajku, zdroj: Štátny archív v Trnave

Ďakovný list generálneho riaditeľa trnavského cukrovaru Goldschmidta okresnému náčelníko-
vi Drbohlavovi za pomoc a podporu počas štrajku, zdroj: Štátny archív v Trnave
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na dohodu o týždennom vyplácaní 
mzdy. Zástupcovia štrajkujúcich 
sa pred ďalším rozhodnutím chceli 
poradiť s robotníkmi, a tak bolo prvé 
rokovanie ukončené bez dohody. 
Robotníci ale s takýmito podmien-
kami zásadne nesúhlasili a štrajk 
pokračoval.
V pondelok 11. októbra 1926 do 
rokovaní zasiahlo Ministerstvo 
sociálnej pečlivosti, rokovanie sa 
odohrávalo na jeho pôde v Bratislave 
a nasledujúci deň pokračovalo na 
Okresnom úrade v Trnave. Počas 
týchto dní „pracovalo“ v cukrovare 
len približne 200 robotníkov, ktorí 
vzhľadom na paralýzu výroby len 
udržiavali stroje v činnosti.
K dohode medzi delegátmi zastu-
pujúcimi štrajkujúcich robotníkov 
a vedením cukrovaru napokon prišlo 
v utorok 12. októbra. Výsledkom 
vzájomných rokovaní bolo ukonče-
nie štrajku o 14. hodine za nasledu-
júcich podmienok: Cukrovar zaradí 
všetkých štrajkujúcich robotníkov 
bez akýchkoľvek postihov na ich 
pôvodné miesta; vedenie cukrovaru 
bude uplatňovať v plnej miere pod-
mienky a ustanovenia kolektívnej 
zmluvy; vedenie cukrovaru doplatí 
všetkým robotníkom chýbajúcu časť 
(rozdiel) mzdy, ktorý nebol vyplate-
ný. Zároveň sa zástupcovia robotní-
kov zaviazali uznať platnosť kolek-
tívnej zmluvy na aktuálnu kampaň. 
Vedenie cukrovaru prisľúbilo, že ak 
štrajkujúci robotníci nastúpia v uto-
rok 12. októbra o 14.00 na pracovnú 
zmenu, budú sa voči vedeniu podni-
ku „dobře chovati“ a zotrvajú v pra-
covnom pomere po celú dobu kam-
pane, vedenie cukrovaru im vyplatí 
mzdu aj za tri dni trvajúci štrajk, keď 
nepracovali. S týmito podmienkami 
súhlasili všetky zúčastnené strany 
a spísali o tom zápisnicu.
Keď si to zhrnieme, štrajkujúci ro-
botníci si nevydobyli ani jednu zo 
základných požiadaviek. Podarilo 
sa mi však docieliť, že namiesto 
15-percentnej zrážky im budú stŕhať 
iba 10 percent, tak ako je to uvedené 
v kolektívnej zmluve a že im trnav-
ský cukrovar doplatí chýbajúcu časť 
mzdy. Základné požiadavky ostali 
nesplnené. Mzda nebola navýšená 
o 20 percent a neprišlo ani k dohode 

o týždennom výplatnom termíne. 
Robotníctvo však svojím štrajkom 
donútilo vedenie cukrovaru dodr-
žiavať záväznú kolektívnu zmluvu, 
s ktorou robotníci sami neboli spo-
kojní.
Po oficiálnom ukončení štrajku 
úrady pozorne sledovali situáciu 
a vzniklo podozrenie, že časť robot-
níkov vstúpi opätovne do štrajku 17. 
októbra 1926. Dôvodom mohla byť 
agitácia „komunistických buniek“, 
ktoré v závode rozširovali letáky vy-
zývajúce do štrajku. Tieto osoby boli 
zaiste v styku so svojimi kontaktmi 
v cukrovare v Sládkovičove, a tiež 
aj vo Veľkých Šuranoch a snažili sa 
s najväčšou pravdepodobnosťou 
skoordinovať a zosúladiť svoje kroky 
vedúce k opätovnému vyhláseniu 
štrajku. Všeobecnú nespokojnosť 
podporoval fakt, že vedenie cuk-
rovaru v Olomouci-Hejčíně zvýšilo 
robotníkom mzdu nad rámec kolek-
tívnej zmluvy, čo bol pre trnavských 
sezónnych pracovníkov len ďalší 

argument do ostrého štrajku.
Štrajk v trnavskom cukrovare nebol 
v regióne Trnavy v roku 1926 jedi-
ný. V auguste toho roku vstúpili do 
štrajku robotníci v chemickej továrni 
v Horných Orešanoch, čím dali ve-
deniu podniku najavo nesúhlas so 
znížením mzdy a v novembri zas 
ich kolegovia z chemickej továrne 
v Smoleniciach. 

Pramene a literatúra:
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív 
v Trnave, Okresný úrad v Trnave, 
1283/1926 prez.
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív 
v Trnave, Četnická stanica v Trnave, 
Pamätník.
FRANKO, Miroslav. História trnav-
ského cukrovarníctva. In Sladké 
dedičstvo Trnavského kraja. Zborník 
príspevkov seminára. Sládkovičovo 
: OZ Pongvali, 2018, s. 15-23, ISBN 
978-80-972129-4-0.
Nové Slovensko, roč. III., č. 42, 1926, 
s. 5.

Posmešné konštatovanie neznámeho autora na dosiahnuté výsledky štrajku, zdroj: Štátny 
archív v Trnave

Zápis o štrajku v Pamätníku Četnickej stanice Trnava, zdroj: Štátny archív v Trnave
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Miroslav Beňák

Skrytý klenot priemyselnej architektúry
Závod v závode – trnavská parná elektráreň v Coburgových závodoch       Pokračovanie z čísla 10

1 Štátny archív v Trnave, MÚ Trnava - techn. odbor Coburgove závody Trnava, Spisy a plány týkajúce sa výstavby Coburgových 
závodov v Trnave

Vymedzovanie na takmer samo-
statné areály počas jednotlivých 

etáp rozvoja Coburgových zá-
vodov bolo akosi bežné. „Starý 

závod“ s pôvodne hutníckou pre-
vádzkou, „nový závod“ s jemnou 

kovovýrobou s výrobným cen-
trom v drôtovni od viedenských 
architektov Theissa a Jakscha, 

„závod v závode“ so špeciál-
nou výrobou pre vojenské účely 
B.H. – to všetko sme popisovali 

v predošlých troch číslach. Jeden 
významný skrytý areál, ktorý 

je dodnes doslova samostatným 
„závodom v závode“ ohradený 

vlastným plotom, sme spomínali 
len okrajovo v prvej časti tejto 

série venovanej Coburgovým 
závodom. Reč bude o areáli 

dnešnej teplárne – pôvodnej zá-
vodnej parnej elektrárne, ktorá je 

doslova skrytá uprostred areálu 
„Coburgu“. Toto „srdce“ areálu, 
ako sa obrazne zvyknú nazývať 
energetické centrály výrobných 
areálov, pumpovalo elektrickú 

energiu nielen do okolitých pre-
vádzok, ale od polovice 20. rokov 

do celého mesta a postupne aj 
okresu. Neskôr zmenilo médium 

z elektriny na teplo a „tepny“ 
horúcovodov sa prepletajú 

a stretávajú vo vnútri tohto skry-
tého areálu, ktorého existenciu 

však prezrádza vyše sto metrov 
vysoký komín. Tento energetic-
ký kolos so všetkou technickou 

infraštruktúrou má obzvlášť 
v zimných mesiacoch svoju drsnú 

industriálnu poetiku.

Vznik elektrárne
Elektráreň – ako sme spomínali 
v prvej časti tejto série – vznikla 
súbežne s výstavbou Coburgových 
závodov počas prvej svetovej vojny 
v rokoch 1916 – 1917. Vyprojektova-
ná bola v apríli roku 1916 v Buda-
pešti firmou Pittel a Brausewetter1, 

čo bolo ešte pred vznikom trnavskej 
pobočky tejto stavebnej firmy. Zara-
ďuje sa tak doslova medzi najstaršie 
objekty trnavských Coburgových 
závodov, spoločne s budovami val-
covní a zlievarne.
Jej areál sa nachádza severne od 
zlievarne – smerom k železničnej 
trati, pričom táto poloha mala svoje 
prevádzkové opodstatnenie. Jednak 
– blízkosť trate a samostatné vleč-
kové napojenie slúžilo na prísun 
základnej suroviny na chod elektrár-
ne – uhlia. Zároveň bola blízko pre-
vádzkového centra starej hutníckej 
výroby – zlievarne, ktorá rovnako 
využívala uhlie ako surovinu. Z tohto 
dôvodu sa medzi elektrárňou a zlie-
varňou nachádzala tzv. „uholná 
jama“ – čo bol rozsiahly sklad uhlia 
– a generátory na výrobu plynu pre 
siemens-martinské pece. Tie boli 
vstavané do oceľovej konštrukcie 
vysokej vyše 12 m a širokej 8,5 m. 
V časti konštrukcie sa nachádzala 
5 m hlboká jama, pričom celá táto 
konštrukcia mala dĺžku 100 m.
Budova elektrárne
Samotná budova elektrárne bola 
v tomto období o dosť menšia 
oproti dnešku. Tvorili ju v podstate 

dva objekty kompozične a aj pre-
vádzkovo previazané, čo odzrkad-
ľovalo samotnú prevádzku elek-
trárne – akou je premena jedného 
zdroja energie na elektrickú. Táto 
premena sa odohrávala v strojovni 
– v tzv. turbínovej hale, v ktorej 
elektrickú energiu vyrábali generá-
tory poháňané parnými turbínami. 
Elektráreň mala v dobe vzniku 

Celkový pohľad na areál bývalej parnej elektrárne (2016)

Vodná veža parnej elektrárne (2016)
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inštalované dva turbogenerátory 
firmy AEG s výkonom 2 MW a so 
svorkovým napätím 3,15 kV, 50 Hz2. 
Para ako hlavné médium sa získa-
vala spaľovaním suroviny – v tomto 
prípade uhlia – v kotloch umiestne-
ných v kotolni. 
Turbínová hala, orientovaná rovno-
bežne s valcovňami, je dvojpodlaž-
ná, pričom prvé podlažie tvoria ma-
sívne meter široké stĺpy podopierajú-
ce ťažké strojné zariadenia parných 
turbín. Tie pretŕčali z väčšej časti 
do druhého podlažia, ktoré tvoril 
otvorený halový priestor, dostatočný 
na manipuláciu okolo turbín a ge-
nerátorov. Na prípadnú manipuláciu 
s ťažkými zariadeniami slúžil ručne 
ovládaný žeriav, umiestnený na 
koľajniciach zhruba vo výške 6 m 
od úrovne podlahy turbínovej siene. 
V jeho južnej časti sa ešte nachádzal 
kontrolný panel elektrárne a za ním 
priestor transformátorov. Objekt 
kotolne bol umiestnený kolmo na 
turbínovú halu a tvoril ho otvorený 
priestor s kotlami3. 
Vlastná technická infraštruktúra 
– komín, chladiace veže 
a vodná veža
V porovnaní s ostatnými výrobný-
mi objektmi Coburgových závo-
dov v tomto období – valcovňami 
a zlievarňou – kompozícia budovy 
elektrárne najviac zrkadlila svoju 
funkciu a prevádzku vo všetkých 
svojich nadväznostiach. To vo von-
kajšom priestore dotvára aj samotná 
technická infraštruktúra elektrárne 
– ako jej nevyhnutná súčasť. 
Ako sme spomínali ešte v prvej časti 
– typické boli komíny a chladiace 
veže. Komín sa nachádzal severo-
východne od kotolne. Chladiacich 
veží mala elektráreň počas svojej 
existencie viac. Najstaršia drevená 
chladiaca veža stála západne od 
fasády elektrárne a oproti neskor-
ším bola netypická svojim hranatým 
tvarom na obdĺžnikovom pôdoryse. 
Vedľa nej sa dodnes nachádza iko-
nický objekt a dominanta Coburgo-

vých závodov – vodárenská vežička 
so studňou. Tento „dom na stračej 
nôžke“ slúžil ako rezervoár s vodou 
potrebnou na chod elektrárne.
Význam závodnej elektrárne 
po 1. svetovej vojne, ZSE
Paradoxne – kým závod mal ta-
kúto výkonnú elektráreň, samotné 
mesto aj napriek viacerým snahám 
ešte začiatkom 20. rokov nebolo 
plošne elektrifikované. To bol zá-

roveň jeden významný faktor, ktorý 
brzdil rozvoj mesta. Jednou z pr-
vých snáh o plošnú elektrifikáciu 
mesta boli aktivity súkromnej firmy 
Ing. Lieskovský a Szekeres v roku 
1921 až 1922 na základe koncesnej 
zmluvy4. Očividne sa firme veľmi 
nedarilo, keďže začiatkom roku 
1922 podali obyvatelia mesta pro-
test proti nej na Ministerstvo verej-
ných prác5. Problematickú situáciu 

Historická fotografia elektrárne z 30. rokov 20. storočia (zdroj: repro z publikácie Trnava 
1238 -- 1938)

Montážna veža od Dušana Jurkoviča (2017)

2 SLÁDEK, V.: 70 rokov Západoslovenských energetických závodov a rozvoj energetiky na západnom Slovensku 1922-1992; 
Západoslovenské energetické závody, š.p., 1992, Bratislava, ISBN: 80-85685-03-0
3 Štátny archív v Trnave, MÚ Trnava - techn. odbor Coburgove závody Trnava, Spisy a plány týkajúce sa výstavby Coburgových 
závodov v Trnave
4 Firma mala Trnavu elektrifikovať z blokových centrál s jednosmerným prúdom.
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nakoniec začala riešiť spoločnosť 
Západoslovenské elektrárne, ktorá 
technicky nevyhovujúcu sieť odkú-
pila a prerobila na normalizované 
napätie 380/220 V6. 
Ako zdroje elektrického prúdu 
spočiatku využívala závodné elek-
trocentrály Stummerovho cukrovaru 
a Fischerovej čokoládovne7, ktorá sa 
zaviazala dodávať mestu prúd na 
základe kúpno-predajnej zmluvy 
časti pozemkov v okolí továrne. Na-
pokon Západoslovenské elektrárne 
úč. spol. si v roku 1925 prenajali 
závodnú parnú elektráreň Coburgo-
vých závodov na 15 rokov8. 
Pre Trnavu a aj jej okolie to zname-
nalo výrazný zlom. Z coburgovskej 
parnej elektrárne sa postupne 
elektrifikuje celé mesto a aj vtedajší 
okres. Elektrifikácia pod hlavičkou 
ZSE bola veľmi výhodná aj pre prie-
myselné podniky. Kvôli výraznému 
zníženiu cien zo strany ZSE začali 
odstavovať vlastné závodné elek-
trocentrály, ktorých režijné náklady 
boli vyššie než cena stanovená ZSE. 
Tak sa začali hromadne pripájať do 
siete ZSE. Samotná elektráreň ZSE, 
úč. spoločnosť výkonom 17 040 kW 
patrila medzi najväčšie na Sloven-
sku. Napokon ju spoločnosť v roku 
1935 od bývalých Coburgových 
závodov odkúpila9.
Postupné rozširovanie elektrárne 
v 20. rokoch 20. storočia – nová 
chladiaca veža
Súčasťou zmluvy medzi Coburgo-
vými závodmi a ZSE bolo aj právo 
na rozšírenie elektrárne, od čoho 

sa s postupným zväčšovaním jej 
výrobných kapacít odvíjalo aj jej 
stavebné rozširovanie. Elektráreň 
mala v období preberania dva tur-
bogenerátory (po 3000 HP na tlak 
pary 14 kp/cm2). V roku 1928 dali 
do prevádzky nový turboalternátor 
s výkonom 4600 kW na tlak 35 kp/
cm2 a na teplotu pary 450°C. V ko-
tolni pribudol nový kotol Škoda pre 
35 kp/cm2 a parný výkon 14 t/h. 
K technickej výbave elektrárne pri-
budol nový transformátor 6000 kVA 
na prevod 3/22 kV a nová chladiaca 
veža na 2000 m3/h10. Drevená chla-
diaca veža bola umiestnená sever-
ne od kotolne, zhruba na mieste 
dnešného komína. Oproti starej 
veži, ktorá sa nachádzala pri vod-
nom rezervoári, táto už mala ose-

muholníkový pôdorys11.  Elektráreň 
mala ešte jednu chladiacu vežu 
– vybudovanú neskôr východne od 
nej. Bola o niečo väčšia a dodnes 
sa po nej zachoval betónový bazén 
osemuholníkového pôdorysu12.
Rozširovanie elektrárne v 30. 
rokoch 20. storočia
Zásadné rozšírenie elektrárne sa 
realizovalo v rokoch 1930 – 1931, 
súvisiace s inštaláciou nového kon-
denzačného turbogenerátora Škoda 
Tg4 s výkonom 7500 kW a kotla 
ČKD s Martinovým roštom 30 t/h 
a 36 kp/cm2. V roku 1932 pribudol 
ešte ďalší nový strmorúrový kotol 
Wiesner na práškové kúrenie13. 
To sa prejavilo aj v realizovaní prí-
stavby k budove turbínovej haly 
a ku kotolni. V roku 1930 vypra-
covala trnavská pobočka firmy 
Pittel a Brausewetter dokumentáciu 
pre prístavbu strojovne a kotolne 
a v nasledujúcom období prístavbu 
zrealizovali. Pôvodnú starú strojovňu 
– turbínovú halu – rozšírili smerom 
na sever zhruba o 16 m, čo možno 
odčítať aj na fasáde. K pôvodnej 
fasáde pribudli nové 3 okenné polia. 
Výška objektu zostávala zachovaná 
– od terénu po vrchol svetlíka to 
bolo zhruba 20 m.
Obdobne bola rozšírená aj kotolňa 
smerom na východ o 14 m, pričom 
prístavba bola vyššia o 5,3 m. Sú-
bežne s budovaním prístavby k tur-
bínovej hale sa realizovala aj prístav-
ba objektu vodného hospodárstva, 

5 SLÁDEK, V.: 70 rokov Západoslovenských energetických závodov a rozvoj ener-
getiky na západnom Slovensku 1922-1992; Západoslovenské energetické závody, 
š.p., 1992, Bratislava, ISBN: 80-85685-03-0
6 tamže
7 tamže
8 FRANKO, M.: 90 rokov „Trnafskej“ elektriky; Západoslovenská energetika a.s., 
Bratislava, 2012
9 SLÁDEK, V.: 70 rokov Západoslovenských energetických závodov a rozvoj ener-
getiky na západnom Slovensku 1922-1992; Západoslovenské energetické závody, 
š.p., 1992, Bratislava, ISBN: 80-85685-03-0
10 tamže
11 Štátny archív v Bratislave, fond Úč. spoločnosť predtým Coburg, banské a hutné 
závody v Bratislave: VI.: technická dokumentácia, kr.372, inv. č. 503 , Situačné 
plány závodu v Trnave, 1925
12 Staršia chladiaca veža bola konštruovaná na 2000 m3/h a novšia väčšia na 3500 
m3/h.
13 SLÁDEK, V.: 70 rokov Západoslovenských energetických závodov a rozvoj ener-
getiky na západnom Slovensku 1922-1992; Západoslovenské energetické závody, 
š.p., 1992, Bratislava, ISBN: 80-85685-03-0

Prízemie turbínovej haly s masívnymi stĺpmi podpierajúcimi turbíny (2017)
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ktoré nadväzovalo priamo na bu-
dovu kotolne a aj turbínovej haly. Jej 
súčasťou bola aj poschodová časť 
s dielňou a šatňami na prízemí, a na 
poschodí s kanceláriou a skladom14. 
Kotolňa bola dokončená už v roku 
1930, no po požiari o rok neskôr 
musela firma Pittel a Brausewetter 
opäť inštalovať strechu15.
V tomto období, len o čosi neskôr, 
pravdepodobne vznikli ďalšie 2 prí-
stavby k turbínovej hale a kotolni, 
umiestnené na jej južnej fasáde. 
Budova turbínovej haly bola predĺ-
žená o jedno konštrukčné pole sme-
rom na juh, kde vznikla rozvodňa, 
a vedľa nej pribudla prístavba ko-
tolne orientovaná kolmo na kotolňu, 
zastrešená manzardovou strechou. 
Súvisieť môže s inštaláciou nového 
kotla v roku 1932, lebo sa objavuje 
už na viacerých fotografiách z ob-
dobia 30. rokov. Zásadná zmena 
nastala pri objekte kotolne, keďže 
tiež zhruba v tomto období bola 
zjednotená výška samotnej kotolne, 
tak ako je aj dnes, čiže nižšia časť 
bola zvýšená.
Dôraz na jednotný štýl architektúry 
s pôvodnou časťou elektrárne
Aj napriek tomu, že prístavby sa rea-
lizovali v období, keď sa už začínala 
objavovať čisto bez-ozdobná funkci-
onalistická architektúra, v tomto prí-
pade sa kládol dôraz na stvárnenie 
prístavieb architektonicky podobné 
najstaršej časti elektrárne a aj jed-
notnému štýlu najstarších objektov 
Coburgových závodov. Písali sme, že 
ich stvárnenie stálo niekde na medzi 
historizujúcou architektúrou a za-
čínajúcou modernou architektúrou, 
pričom využívali neoklasicistickú 
monumentalitu. Dekor sa začína od-
kláňať od historizujúcej architektúry 
svojím zjednodušovaním a skôr sa 
sústreďuje na zvýrazňovanie kon-
štrukcie budovy. Najzdobenejšou 
budovou bola práve najstaršia časť 
elektrárne – západná fasáda turbí-
novej haly. Nad tromi osami okien sa 
nachádzal výrazný tympanón, v jeho 

vrchole a nad ustupujúcimi profi-
láciami steny na mieste okien zasa 
zdobenejšie „klenáky“.  Rovnako aj 
okenné šambrány plasticky zdobené 
jednoduchými geometrickými prvka-
mi. Pod tympanónom bola mohutná 
rímsa podopretá štvoricou pilastrov. 
Obdobné znaky mal aj vežový re-
zervoár – hranatý kubus zastrešený 
sedlovou strechou, podopretý štvo-
ricou okrúhlych stĺpov. Aj tu možno 
vidieť akýsi „zjednodušený neokla-
sicistický prístup“ – okrúhle stĺpy 
prechádzajú do mierne rozšírenej 
hlavice a tie následne do architrávov 
– fungujúcich ako trámy. Prechod 
medzi trámom a samotnou hmo-
tou kubusu rezervoáru je zdobený 
zuborezom. Štvoricu stĺpov – ako 
zvislých nosných a kompozičných 
prvkov dopĺňa v strede komunikač-
ný priestor s potrubím. Tieto kon-
štrukcie vychádzajú z „podnože“ 
– z dvojpodlažného prevádzkového 
priestoru. Jeho zvýraznené zaob-
lené rohy tvarovo nadväzujú na 
okrúhle stĺpy. 
Na pôvodnú architektúru najstaršej 
časti Coburgových závodov nadvä-
zovali prístavby objektov elektrárne 
z 30. rokov aj typickými veľkými 
združenými oknami komponova-

nými do šípok v štítových stenách. 
Tento prvok použili aj pri rozširova-
ní kotolne, aj pri „posunutej“ sever-
nej fasáde turbínovej haly16.
Štítové steny tejto elektrárne celkovo 
predstavovali kompozične najvý-
raznejšie časti. Zaujímavo riešená 
bola aj dvojica prístavieb z južnej 
strany objektu. Prístavba turbínovej 
haly má navyše zdôraznené náro-
žia do tvaru šípky – obdobne ako 
objekty valcovní. Prístavba kotolne 
s manzardovou strechou má zasa 
priečelie členené vysokými oknami, 
pilastrami a rímsami a vo vrchole 
zvýraznenými nárožiami a štítom. 
Pri prechádzke závodnou uličkou 
pôsobia obzvlášť impozantne. 
Interiér industriálneho chrámu
Ak by sme chceli hľadať často spo-
mínanú paralelu medzi industriál-
nou a sakrálnou architektúrou, tak 
práve pri tomto objekte je to naozaj 
na mieste. A to nielen hmotou ob-
jektov a monumentálnym stvárne-
ním fasád, ale aj samotnými vnútor-
nými priestormi – hlavne turbínovej 
haly. Priestor s poloblúkovými rebra-
mi a klenbou presvetlenou pozdĺž-
nym svetlíkom v jej strede aj dnes 
pôsobí monumentálne ako chrá-
mová sieň. Takýto vnem podporuje 

Symetrické schodiská v turbínovej hale (2017)

14 Štátny archív v Bratislave, fond Úč. spoločnosť predtým Coburg, banské a hutné závody v Bratislave: VI.: technická doku-
mentácia, kr.373, inv. č. 514, Návrh pre prístavbu strojovne kotlárne pre Západoslovenskú elektráreň v Trnave, 1930 (Pittel 
a Brausewetter, Trnava) 1930
15 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
16 Dnes už nie je čitateľná, lebo k nej bol pristavaný nový objekt s horákmi na účely teplárne.
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aj dvojica pôvodných zakrivených 
schodísk – symetricky umiestnených 
na stranách turbínovej haly. Sprí-
stupňujú malý „chór“ – ochodzu, 
pod ktorou sa v minulosti nachádzal 
kontrolný panel elektrárne s množ-
stvom spínačov a potenciometrov. 
Na ten nadväzovali priestory rozvod-
ní a spínacích veží. Pôvodný panel 
sa však dodnes nezachoval. 
Montážna veža od Dušana 
Jurkoviča
Roku 1935 Západoslovenské elek-
trárne parnú elektráreň od Cobur-
gových závodov odkúpili. Zároveň 
od tohto obdobia začína pre spo-
ločnosť projektovať jeden z našich 
najznámejších architektov – Dušan 
Samuel Jurkovič, ktorý bol už od 
roku 1928 členom dozornej rady 
ZSE. Dnes je najvýraznejšou bu-
dovou, ktorá v vznikla v trnavskom 
areáli zo vzájomnej spolupráce 
architekta a spoločnosti, budova 
montážnej veže. Projektoval ju 
v roku 1938 spolu s úpravou staršej 
transformačnej stanice a stavby no-
vého obytného domu pre zamest-
nancov, ktorého výraz, žiaľ, zničila 
prestavba v 90. rokoch.
Účelovú stavbu montážnej veže, 
ktorú vidno zo železničnej trate, 
by si málokto spájal s menom ar-
chitekta – autora mohyly Milana 
Rastislava Štefánika. Architekt bol 
známy skôr tradicionalisticky a his-
torizujúco stvárnenými stavbami. 
Montážna veža je však stvárne-
ná funkcionalisticky, stroho, bez 
ozdôb. Výrazným prvkom je však 
červený keramický obklad pokrý-
vajúci celé hranolové telo veže, len 
horná časť okien veže je omietnutá 
bielou omietkou. Červený keramic-
ký obklad sa stal typickým znakom 
stavieb ZSE, projektovaných Jurko-
vičom a v obdobnom stvárnení bola 

realizovaná aj obytná budova pre 
zamestnancov na Coburgovej ulici. 
Architektov postupný tvorivý prerod 
a osvojenie si tendencií modernej 
architektúry dokonale reprezento-
vali práve stavby pre ZSE, realizo-
vané v Bratislave, Trnave, Hlohovci, 
Malackách a pod17. Jurkovičova 
montážna veža spolu s elektráren-
ským vodojemom sú dnes malé 
dominanty areálu elektrárne, ako aj 
Coburgových závodov.
Nová história – konverzia 
elektrárne na tepláreň
Dnes bývalá parná elektráreň 
funguje ako tepláreň, čo je veľmi 
príbuzný druh prevádzky s parnou 
(tepelnou) elektrárňou. Takáto 
transformácia v rámci sektoru 
energetiky postihla viaceré býva-
lé parné elektrárne patriace pod 
ZSE18. Aj keď sa táto výrobná pre-
mena pri väčšine udiala až počas 
socializmu, o diaľkovom vykurova-
ní uvažovalo ZSE už v rokoch 1928 
– 1929, keď uvažovalo o postavení 
elektrárne s možnosťou tepláren-
skej prevádzky v Bratislave. 
Úvahy o prestavbe trnavskej elek-
trárne na zmiešaný závod, resp. jej 
prestavby na tepláreň, siahajú do 
obdobia 2. svetovej vojny. Prvá ta-
káto štúdia sa objavila v roku 1942, 
s ďalšou prišla v roku 1944 švaj-
čiarska firma MOOR. Nerealizovala 
sa ani jedna v dôsledku vojnových 
udalostí. Po vojne fungovala elek-
tráreň ešte svojmu pôvodnému 
účelu, no od roku 1951 provizórne 
dodávala teplo do Kovosmaltu 
(bývalých Coburgových závodov), 
a pomaly sa začalo uvažovať 
o komplexnej prestavbe elektrárne 
na tepláreň19. Napokon v roku 1959 
demontovali pôvodný turbínový 
generátor Tg 1, AEG-2 MW a na 
jeho mieste postavili kondenzačný 

odberový stroj PBZKG s výkonom 
5,2 MW. Závod tak nadobudol de-
finitívne charakter teplárne20. Ako 
palivo sa používalo čierne a hne-
dé uhlie, v rokoch 1956 – 1960 
prechodne aj zemný plyn a od 
roku 1973 závod spaľoval mazut21. 
Konverzia elektrárne na tepláreň 
sa samotného objektu výrazne 
nedotkla, len k turbínovej hale zo 
severu pribudla nová prístavba 
s horákmi a v jej blízkosti aj komín 
z roku 1972 vysoký 119 m na mieste 
bývalej chladiacej veže. 
Tepny horúcovodov
Neodmysliteľnou súčasťou scenérie 
areálu teplárne aj bývalých Cobur-
gových závodov sú mohutné horú-
covody ťahajúce sa popri budovách. 
Tepláreň v počiatkoch dodávala 
teplo len blízkym závodom, no od 
roku 1967 začala dodávať teplo aj 
mestu22. Vplyvom rozvoja mesta sa 
v 70. rokoch začalo uvažovať o vý-
stavbe druhej teplárne označovanej 
ako Trnava II, ktorá sa mala so star-
šou paralelne podieľať na distribúcii 
tepla. Zámer sa nakoniec nezre-
alizoval, keďže sa zároveň začala 
pripravovať štúdia o vyvedení tepla 
z atómovej elektrárne. Napokon 
sa stavba horúcovodov realizovala 
od roku 1983 a komplexné skúšky 
prebehli v roku 198823.
Dnes tepláreň slúži ako záložný 
zdroj tepla a v podstate ako regulač-
ná stanica pre teplovody z atómo-
vej elektrárne v Jaslovských Bohuni-
ciach. V areáli stále stojí elektrická 
rozvodňa. Pôvodný objekt bývalej 
elektrárne aj napriek zmene využitia 
a viacerým prestavbám je z väčšej 
časti autenticky zachovaný a spoloč-
ne s vodnou vežou a montážnou ve-
žou ich môžeme právom považovať 
za skvosty industriálnej architektúry 
v Trnave. 

17 BOŘUTOVÁ, D.: Architekt Dušan Samuel Jurkovič, Slovart, Bratislava, 2009, ISBN: 978-80-8085-665-6
18 Napríklad 3 parné elektrárne v Bratislave.
19 SLÁDEK, V.: 70 rokov Západoslovenských energetických závodov a rozvoj energetiky na západnom Slovensku 1922-1992; 
Západoslovenské energetické závody, š.p., 1992, Bratislava, ISBN: 80-85685-03-0
20 S projektom na prestavbu elektrárne prišiel Dr. Dlabač, Horský a pracovník Energoprojektu Ing. Kolozsy - ako uvádzajú 
zdroje (Sládek, 1972; Sládek, 1992).
21 Na spaľovanie mazutu využíval kotly 2 x 50 t/h a spaľovaciu turbínu 14 MW, ďalšie kotly pribudli v rokoch 1975 a 1980 
(Sládek, 1992).
22 SLÁDEK, V.: 50 rokov Západoslovenských energetických závodov, ALFA, Bratislava,1972, 63-093-72
23 SLÁDEK, V.: 70 rokov Západoslovenských energetických závodov a rozvoj energetiky na západnom Slovensku 1922-1992; 
Západoslovenské energetické závody, š.p., 1992, Bratislava, ISBN: 80-85685-03-0
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Veronika Slneková-Plesníková, do tlače pripravil: (mj)

K osudom židovskej komunity v Trnave 
v rokoch 1938 – 1945                                  7. časť

1 Pozri KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava: Archa 1991, s. 179-180. HALLON, Ľudovít. Úloha slovenských bánk 
v arizačnom procese. In Historický časopis, roč. 55, 2007, č. 4, s. 591-606. HLAVINKA, Ján. Arizačný proces ako súčasť „rie-
šenia židovskej otázky“ na Slovensku. In Acta Judaica Slovaca, č. 14, 2008, s. 21-38. HALLON, Ľudovít. Arizácia na Slovensku 
1939-1945. In Acta Oeconomica Pragensia, roč. 15, 2007, č. 7, s. 148-160.
2 KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava: Archa 1991, s. 31.
3 KAMENEC, Ivan. Modifikácia prístupov slovenského obyvateľstva k takzvanému riešeniu židovskej otázky v rokoch 1938-
1945. In Židia v interakcii II. Zborník prednášok z konferencie Židia v interakcii II 10.-11.12.1998 a zo seminára Vznik a exis-
tencia VI. robotného práporu 6.5.1999. Bratislava: Inštitút judaistiky UK, 1999, s. 47.
4 Slovenský zákonník, 1940, s. 333. O rok neskôr nariadila vláda jednorazovú peňažnú dávku vo výške 20 % z celkovej hodno-
ty majetku, čo sa však v praxi nikdy nerealizovalo. Slovenský zákonník, 1941, s. 685, Nariadenie č. 199/1941 Sl. z. z 9.9.1941 
o mimoriadnej dávke zo židovského majetku. 
5 Súpisové hárky SNA, fond HÚPV, usporiadané podľa jednotlivých okresov, okres Trnava č. k. 158-165.

Diamantova sladovňa na Kamennej ceste, dobová pohľadnica okolo roku 1910, zdroj: Jozef Benko

Reklama pekárne Simona Reicha z roku 1932 bola medzi likvidovanými podnikmi v roku 
1940, vtedy ju viedol Abrahám Reich a syn (info: ÚPN likvidácia č. 715-1940)

Arizácia židovského majetku 
v Trnave 
Najmasovejším záťahom protiži-
dovskej politiky slovenskej vlády 
bolo vyraďovanie Židov z eko-
nomického života, teda arizácia 
židovského majetku, často inter-
pretovaná ako jeho nacionalizácia. 
Problematika je dnes z rôznych 
aspektov spracovaná v rade prác.1 
Poznamenajme, že problém ari-
zácie má viacero línií, pretože 
slovenská vláda prejavila záujem 
nielen o podnikový majetok Židov, 
ale aj o ich poľnohospodárske 
nehnuteľnosti, domy a dokonca 
aj o premety dennej potreby, ale 
aj viacero rovín, pretože hoci pri-
márne býva chápaný ako „riešenie 
židovskej otázky“ v hospodárskej 
sfére, predstavuje aj problém soci-
álny a politický.2 Vládna garnitúra 
sľubovala odstránenie nespra-
vodlivého vykorisťovania Židmi aj 
nepríjemnej židovskej konkurencie, 
mobilizovala obyvateľstvo vidinou 
rýchleho zbohatnutia a prezento-
vala arizáciu ako pomoc sociálne 
najslabším vrstvám spoločnosti.3 
Prehľad o rozsahu židovského ma-
jetku sa pokúsila vláda získať v ob-
dobí po salzburských rokovaniach, 
keď 30. augusta 1940 schválila na-
riadenie č. 203/1940 Sl. z. o súpise 
židovského majetku.4 Prihlásiť svoj 
majetok boli povinní všetci Židia, 
vrátane detí, židovských združení, 
židovských náboženských obcí, ale 
aj nežidovskí manželia a manželky 
Židov. Administratívou súpisu sa 

zaoberala Hospodárska úradovňa 
Predsedníctva vlády.5 Spisovaný 

majetok bol rozdelený na štyri 
kategórie: podnikový, poľnohos-
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podársky, domový a iný. Hoci ako 
I. Kamenec píše, údaje zo súpisu 
treba „brať s rezervou“, pretože 
Židia zrejme neprihlásili všetok 
svoj majetok, a to najmä taký, kto-
rý nebol kontrolovateľný (šperky, 
cennosti, peniaze, umelecké diela 
a pod.).6 V Trnave Židia vyplnili 
1 686 súpisových hárkov, čo sa na 
jednej strane môže zdať pomerne 
málo, keďže v Trnave žilo takmer 
2 500 Židov, na druhej strane treba 
vziať do úvahy aj to, že na mno-
hých súpisových hárkoch nebol 
spísaný iba majetok jednotlivca, 
ale hneď celej rodiny. Zo súpi-
sových hárkov sa podarilo zistiť 
niektoré cenné údaje týkajúce sa 
majetku. V rubrike iné sa v súpiso-
vých hárkoch uvádzali osobné veci, 
šperky, zariadenie bytu, oblečenie, 
topánky, kabáty, kožuchy, finančná 
hotovosť, úspory, svietniky, šija-
cie stroje, sklo, porcelán, príbory, 
knihy, hudobné nástroje, zbierky 
poštových známok, vysávače, 
kufre, bicykle, obrazy, rádiá, foto-
aparáty, ďalekohľady, ale aj vozy, 
kone či hydina. Až 601 židovských 
obyvateľov Trnavy vyplnilo iba túto 
rubriku, teda až 601 trnavských 
Židov vlastnilo len predmety den-
nej potreby, čo vzhľadom na počet 
súpisových hárkov predstavuje asi 
jednu tretinu Židov v Trnave.7

V kategórii poľnohospodárskeho 
majetku údaj vyplnilo 129 trnav-
ských Židov. Celkovo to bolo 2 377 
katastrálnych jutár a 60 192 štvor-
cových siah pôdy, čo je v prepočte 
(1 jutro = 0, 5754642 ha, 1 štvor-
cová siaha = 3, 5966 m2) 1 584,37 
ha, pričom celková hodnota poľ-
nohospodárskeho majetku Židov 
v Trnave predstavovala 15 981 395 
Ks.8 Mnohé z poľnohospodárskych 
nehnuteľností vlastnených trnav-
skými Židmi sa však nachádzali 
mimo katastrálneho územia mesta, 
v rôznych regiónoch Slovenska 
i v zahraničí.
Vlastníctvo podnikového majetku 
uviedlo 330 židovských obyvate-
ľov, pričom celková hodnota tohto 

majetku predstavovala čiastku 
28 171 898 Ks. Samozrejme, pod-
niky, uvádzané v súpise, sa líšili 
svojou hodnotou. Najbohatšie boli 
podľa súpisu sladovne: Prvá trnav-
ská sladovňa L. Sesslera uviedla 

majetok v hodnote 4 314 825, 10 
Ks. Kým v roku 1937 jej obrat pre-
stavoval 12 165 000 Kč, v roku 1940 
to bolo 5 687 000 Ks. Zamestnáva-
la 6 úradníkov a v kampani asi 50 
robotníkov. Sladovňa M. Treumann 
a syn úč. spol. (v čase súpisu už 
vlastne árijský podnik tým, že 
nadpolovičná väčšina jej základnej 
istiny patrila árijcovi a árijci tvorili 
viac ako 75 % členov jej správnej 
rady) uvádzala dokonca majetok 
v hodnote 6 049 248,39 Ks. Obrat 
mala v priemere porovnateľný so 
Sesslerovou sladovňou a podobne 
na tom bola aj s počtom zamest-
nancov. 

Rubriku domového majetku vyplni-
lo 433 trnavských Židov. Toto číslo 
však nepredstavuje počet domov, 
ktoré Židia v Trnave vlastnili, pre-
tože v mnohých prípadoch sa 
o jeden dom delili viacerí vlastníci 
a naopak, niektorí zo Židov boli 
majiteľmi aj viacerých domových 
nehnuteľností, z nich sa niekto-
ré nachádzali aj v iných obciach 
a mestách Slovenska. Celková hod-
nota tohto majetku predstavovala 
28 729 078 Ks.
Primárny záujem vládnej garnitúry 
sa na začiatku sústredil na podni-
kový majetok Židov, kam spadali 
živnosti, obchody a priemyselné 

Reklamy z roku 1932 na židovské podniky 
– textil Jakub Goldstein a kóšer reštaurácia 
Max Kaunitz.

Reklama na obchod s konfekciou Isidora 
Schicka z roku 1930. Podnik bol po roku 
1939 arizovaný.

Zasielateľstvo a dopravný podnik židovskej dvojice Winter a Grünfeld (reklama 1932) sa 
neskôr rozdelilo na dva rodinné podniky. Podnik Ignác Winter a syn (reklama 1934) bol po 
roku 1939 arizovaný.

Koloniál Salamona Pollaka (reklama 1934), 
neskôr od názvom Salamon Pollak a synovia 
bol arizovaný.

6 KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava: Archa 1991, s. 88.
7 Súpisové hárky SNA, fond HÚPV, usporiadané podľa jednotlivých okresov, okres Trnava č. k. 158-165.
8 Súpisové hárky SNA, fond HÚPV, usporiadané podľa jednotlivých okresov, okres Trnava č. k. 158-165.
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spoločnosti, a to z toho dôvodu, 
že išlo o najlukratívnejšiu zložku 
majetku Židov, zabehnuté podniky, 
ktoré produkovali svojmu majiteľo-
vi pravidelný zisk. Akýsi predstu-
peň arizácie predstavoval bojkot 
židovských obchodov a podnikov. 
Začal sa ešte v období autonómie, 
nikdy nenadobudol štátom orga-
nizovanú podobu ako v Nemecku, 
kde ho vyhlásili 1. apríla 1933. Jeho 
hlavnou organizátorkou sa stala na 
začiatku predovšetkým Hlinkova 
garda, ktorú v jej aktivitách podpo-
rili aj propagandistické články na 
stránkach regionálnych novín s cie-
ľom usmerniť obyvateľov k boj-
kotovaniu židovských obchodov. 
„Veď koľko Slovákov má obchod 
v našej Trnave? Ako im tie obcho-
dy idú? Prečo Slovák – obchodník 
a remeselník, nie je v stave udržať 
svoj podnik? Ľahká odpoveď: Lebo 
naše peniaze nesú len do židov-
ských obchodov, ktorí celých dvad-
sať rokov demoralizovali a ničili 
všetko, čo bolo slovenské a kres-
ťanské. Naše matky, ženy... budú 
si musieť uvedomiť svoju národnú 
povinnosť a kupovať výlučne len 
u kresťanských obchodníkov a re-
meselníkov. Potom nebude v Tr-
nave toľko nenašských obchodov 
a dielní. To bude správne riešenie 
židovskej otázky!“9 
Štátom organizovanú podobu začal 
nadobúdať bojkot na podklade in-
štrukcie Prezídia Krajinského úradu 
v Bratislave z 3. septembra 1939, 
ktorou nariaďoval okresným úra-
dom vydanie vyhlášky o označení 
židovských obchodov a živnosten-
ských podnikov tabuľou „Židovský 
obchod“, „Židovský podnik“. Preto 
OÚ v Trnave prikázal distribúciu 
tabúľ s rozmermi 41, 5 x 15 cm. 
O ich výrobu a umiestnenie sa 
malo postarať okresné veliteľstvo 
HG. V máji 1940, aby podporila  
účinok bojkotu, Hlinkova garda 
vydala a rozvešala po Trnave pla-
gáty s nápisom: „Kresťan kupuje 
u kresťana, Žid u Žida“.10 

Nedá sa presne určiť, do akej mie-
ry boli tieto opatrenia účinné a ma-
joritou akceptované, ale v Trnav-
ských novinách sa objavovali skôr 
informácie o neúspechu celej ak-
cie, pretože „naše ženičky chápali 
toto značkovanie ako skoré likvido-
vanie podniku spojené s výpreda-
jom v nádeji, že všetko bude lac-
nejšie, preto sme videli celé fronty 
pred židovskými obchodmi“.11 
V roku 1940 akcentovali tému opäť: 
„Nakuknite sa len kresťanským 
obchodníkom koloniálnym tova-
rom do obchodu. Zistíte, že tieto 
sú buď poloprázdne alebo úplne 
prázdne. Vyberme sa trošku ďalej 
do Hornopotočnej ulice a nazrime 
do židovského obchodu. Zbadáme, 
že v obchode je ľudí, akoby sa tu 
niečo zdarma rozdávalo... Utešu-
jeme sa, že sú to azda ľudia menej 
národne cítiaci. Mýlili by sme sa, 
lebo nájdeme tam manželky štát-
nych a verejných zamestnancov 
a popredných činiteľov Trnavy... 
Ani vládne nariadenia nebudú 

účinné, keď ruka v ruke nebudú 
vláde a úradom k nápomoci aj 
široké vrstvy nášho ľudu. Najúčin-
nejším prostriedkom k arizovaniu 
bude nekupovať u Židov.“12

Napriek tomu, že bojkot nemal 
organizovanú podobu a nepred-
stavoval takú úspešnú akciu, ako 
naplánovali jej organizátori, články 
v novinách môžeme chápať skôr 
ako súčasť propagandy smerujúcej 

V roku 1932 propagoval svoj obchod s klo-
búkmi Jakub Goldstein v Zámočníckej ulič-
ke. V roku 1940 bol textilný obchod Jakuba 
Goldsteina (možno syna) už na Zbožnej 16 
zlikvidovaný.

9 Trnavské noviny, 5.2.1938.
10 Trnavské noviny, 25.5.1940.
11 Trnavské noviny, 13.8.1939.
12 Trnavské noviny, 2.3.1940.

Jola Winterbergová prevádzkovala Trnavskú octáreň (predtým Rudolf Winterberg). Podnik 
bol po roku 1939 arizovaný. Rudolf Winterberg ml. prevzal po otcovi Továreň na výrobu 
liehovín – napriek horlivým rečiam Slovákov o židoch opíjajúcich slovenský národ nebol tento 
prosperujúci podnik zlikvidovaný, ale arizovaný.

Arnold Porgés – obchod s drevom a staveb-
ným materiálom (reklama 1934) prevádz-
kovala Vilma Porgésová okolo roku 1940, 
podnik bol arizovaný. 
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k vyostreniu protižidovských nálad, 
teda nemuseli situáciu vykresľovať 
úplne pravdivo, čo by mohli potvr-
dzovať aj hlásenia vládnych dô-
verníkov v židovských podnikoch, 
ktorí referovali o znížení obratu 
židovských podnikov, čo mohol 
byť práve aj dôsledok bojkotu i za-
čínajúceho nezáujmu židovských 
obchodníkov o vedenie svojich 
podnikov.13

Za súčasť bojkotu organizované-
ho vládou a štátnymi úradníkmi 
je možné považovať aj niektoré 
opatrenia, známe a realizované aj 
v skúmanej Trnave: V máji 1939 
nariadilo ministerstvo dopravy 
a verejných prác zrušiť všetky 
zmluvy s „neárijskými osobami 
a firmami“, samozrejme, ak to bolo 
možné a nevznikli hospodárske 
škody a straty. Aj OÚ v Trnave mal 
takéto zmluvy uzavreté s firmami, 
ktoré dodávali kameninu na cesty 
a hradské: Dezider Rona v Hlohov-
ci, Wohlstein a Klein v Nitre, Elena 
Bodenberg v Bratislave, Juraj Pre-
tzelmayer v Hlohovci, ktorý sa však 
dodávky vzdal. Inak zmluvy OÚ 
v Trnave nemohol zrušiť, aby ne-
vznikla škoda, pretože ako uviedol, 
všetci títo dodávatelia ponúkli také 
nízke ceny, na aké žiadna árijská 
firma nepristúpi. OÚ v Trnave mal 
ešte aj zmluvu s trnavskou firmou 
Emil a Alexander Neurathovci, 
ktorá mu prenajala priestory na 
garážovanie cestných valcov a OÚ 
v Trnave práve rokoval o odkúpení 
tejto nehnuteľnosti.14

Od leta 1939 mali židovskí veľko-
obchodníci zas nakupovať tovar, 
hlavne potraviny a krmivo, len po 
získaní zvláštneho povolenia od 
okresného úradu, pričom prípady 

mali byť posudzované jednotlivo 
a povolenie mali dostať len tí, ktorí 
prejavia ochotu arizovať svoj ob-
chod a svoje odhodlanie vyjadria 
aj priloženou zmluvou o arizácii.15 
V máji 1940 ministerstvo hospo-
dárstva zas telefonicky inštruovalo 
OÚ v Trnave, že Židom má byť 
odňatá distribúcia cukru, ktorú 
majú následne prevziať kresťanskí 
obchodníci, čo nakoniec upra-
vovala aj Vyhláška ministerstva 
hospodárstva č. 106/1940 Úr. n.16 
Po vzniku Slovenského štátu vláda 
priamo mierila na obmedzenie 
účinkovania Židov v živnostenskej 
sfére už aj prostredníctvom práv-
nych noriem.
Vzhľadom na to, že jeden z argu-
mentov antisemitizmu na Sloven-
sku stál na nálepkovaní Židov ako 
pôvodcov alkoholizmu: „Židovskí 
krčmári boli odvekou pliagou 
nášho vidieku a svojimi nekalými 
prostriedkami lákali ľud k pijatike, 

by ho potom úžerníckym spôso-
bom ožobračovali. Snáď každý 
pozná prípady úpadkov rodín, 
ba celých dedín, kde zakotvil žid 
– krčmár... Každý vie, aký strašný 
pán bývala na dedine židovská 
krčma, ktorá ľud na jednej strane 
demoralizovala a na druhej pri-
vádzala úžerníckym spôsobom 
známych hyen aj najlepších gazdov 
na minimum... Tomu bude koniec 
a kresťanskí živnostníci s kresťan-
ským ľudom zariadia si svoj pomer 
a vzťah po kresťansky... Postava 
dedinského žida krčmára – úžerní-
ka, pracujúceho najprimitívnejšími 
zmenkovými podvodmi i pálenkou, 
zmizne nadobro z nášho vidieka 
a nejedna slovenská dedina bude 
dýchať čisté prostredie nezamore-
né pálenečným jedom a večnými 
dlžobami...“17 
Preto nebolo prekvapujúce, že 
jedným z prvých protižidov-
ských opatrení bolo nariadenie 

Vývozná sladovňa Moritz Treumann a syn, úč. spol. bol už v r. 1940 árijský podnik (árijci 
tvorili 75% členov správnej rady)

13 Napr. vládny dôverník bo veľkoobchode Bratia Vajda hlásil, že obrat stále klesá, pretože je nedostatok niektorého tovaru, 
okrem toho bol firme obmedzený odpredaj cukru, takže je badať, že mnohí zákazníci, ktorí tam kupovali, kupujú u iných 
obchodníkov, a to nežidovských. MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 126, Prez. 1276/1940.
14 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 112, Prez. 1031/1939, Zrušenie zmlúv.
15 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 345, Adm. 5583/1939, Nákupné povolenie - vystavovanie.
16 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 124, Prez. 1025/1940, Cukor – zásobovanie. MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 125,  Prez. 1059/
1940, Cukor – distribúcia. Slovenský zákonník, 1940, s. 157 an.
17 Slovák, 1.4.1939, s. 8, článok Poriadok v hostinských živnostiach. Slovák, 4.4.1939, s. 4, článok Robí sa poriadok s licencia-
mi. Slovák, 2.3.1940, s. 1, článok Rázny zásah do riešenia židovskej otázky. „Prví nepriatelia, prví bojovníci nepriateľského 
predvoja vtiahli do našich dedín a mestečiek židia: krčmár, obchodník, statkár, fiškáľ... Bolo treba omámiť slovenského ne-
priateľa útokom: krčmár to urobil lacno a dokonale alkoholom... Bolo treba špionovať... denuncovať... priviesť na stopu pan-
slávov... schôdzok slovenských vlastencov... najlepšou informačnou kanceláriou bola židovská krčma...“. Slovák, 3.3.1940, s. 
3, článok Židia pred súdom národa.
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č. 40/1939 Sl. z. o mimoriadnych 
zásahoch do oprávnení hostin-
ských a výčapníckych živností 
z 30.3.1939, oprávňujúce odnímať 
živnostenské oprávnenia takým 
osobám, voči ktorým sa objavili 
námietky z hľadiska osobnej spo-
ľahlivosti, z hľadiska verejného 
záujmu, alebo ak sa vyskytnú 
dôvody sociálne, ktoré vyžadujú 
odstránenie hospodársky nezdra-
vého vplyvu, nastalého v dôsledku 
nadpočetných oprávnení“.18 In-
štrukcia ministerstva vnútra zo 14. 
apríla 1939 za výslovne nespoľah-
livého definovala Žida, „ktorému 
hostinská a výčapnícka živnosť 
bola len pláštikom k prevádzaniu 
rôznych iných úžerných a neka-
lých obchodov na úkor drobného 
slovenského ľudu...“. Inštrukcia 
nakoniec odôvodňovala existenciu 

tohto nariadenia snahou „vyradiť 
zo zárobkového podnikania živly 
slobodnému Slovenskému štátu 
neprajné, ktorými sú židia, ktorí 
ani za desiatky rokov spoločného 
nažívania nevedeli sa slovenskému 
národu priblížiť...“19 Aby malo mi-
nisterstvo hospodárstva prehľad, 
ako revízia hostinských a výčap-
níckych koncesií pokračuje, mali 
okresné úrady podávať mesačné 
správy. Správa mala poskytnúť 
údaje o celkovom počte židovských 
koncesií v okrese, počte odňatých 
koncesií a na odňatie navrhnutých 
koncesií v okrese.20 Podávanie 
správ zastavilo ministerstvo hos-
podárstva v apríli 1940 (posledné 
správy podali okresné úrady za 
marec 1940).21 
OÚ v Trnave sa zrejme s podaním 
svojej prvej správy veľmi neponá-

hľal, pretože reagoval až po nie-
koľkých urgenciách vo svojej prvej 
správe až v auguste 1939, kde 
síce uviedol požadované údaje, 
ale zároveň konštatoval, že zatiaľ 
neodňal žiadnu živnosť „pretože 
tunajší úrad v každom prípade vy-
žaduje mienku odborného spolo-
čenstva hostinských a kaviarnikov, 
obchodnej a priemyselnej komory 
a patričného obecného zastupiteľ-
stva, preto vybavenie je zdĺhavé“.22 
V júli 1939 však už prvé návrhy na 
odňatie živnostenských oprávnení 
boli podané. 
OÚ v Trnave aplikoval nariadenie 
č. 40/1939 Sl. z. na židovských 
i českých koncesionárov. Na 
základe jeho mesačných správ 
máme prehľad o pomerne hlad-
kom priebehu, a to v tom zmysle, 
že v marci roku 1940 OÚ v Trnave 

Jozefína Marečková bola začiatkom dvadsiatych rokov 20. storočia horlivá redaktorka, ktorá vydávala noviny Bratislavská pošta, ale prispieva-
la aj do iných novín. Tento článok uverejnila 6. augusta 1926 v Považských listoch, ročník 9, číslo 32. (Dostupné na internete digitálna knižni-
ca Univerzitnej knižnice Bratislava)

18 Slovenský zákonník, 1939, s. 38.
19 SNA Bratislava, MH, č. k. 477, IV/a-824/1939/31. K problematike revízie v rezorte hostinských a výčapníckych živností vyšla 
aj príučka J. Staneka: Živnosť hostinská a výčapnícka. Na 275 stranách obsahovala rozbor všetkých právnych noriem. Účin-
nosť nariadenia bola predĺžená nariadením s mocou zákona č. 243/1942 Sl. z. do 31.12.1944, pretože vláda považovala revíziu 
hostinských a výčapníckych koncesií za stále aktuálny problém, ktorý sa však netýkal už židovských obyvateľov v tejto sfére, 
pretože arizačný proces v tomto rezorte vyvrcholil v posalzburskom období a z hľadiska židovských obyvateľov predstavoval 
už uzavretú kauzu. V tejto etape bolo cieľom vlády revíziou znížiť počet živnostenských oprávnení v tomto rezorte v snahe 
„odalkoholizovať“ Slovensko. SNA Bratislava, fond MH, č. k. 477, IV/a-824/1939/31. 
20 SNA Bratislava, fond MH, č. k. 477, IV/a-824/1939/31.
21 Ministerstvo hospodárstva si vtedy vyžiadalo celkovú správu o stave revízie hostinských a výčapníckych živností v okrese, 
teda celkový počet vôbec odňatých oprávnení podľa nariadenia č. 40/1939 Sl. z., ktorých majiteľmi boli Židia. SNA Bratislava, 
fond MH, č. k. 477, IV/a-824/1939/31.
22 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 357, Adm. 10130/1940, Revízia hostinských a výčapníckych živností.
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odobral posledné živnostenské 
oprávnenia Židov v tomto rezorte. 
Spolu odobral všetkých 17 živ-
nostenských oprávnení Židov evi-
dovaných v meste, čo znamenalo 
definitívnu likvidáciu židovských 
hostinských, výčapníckych a hote-
lových živností v meste necelý rok 
po vydaní nariadenia. 
V marci 1940 ministerstvo vnútra 
pod značkou „súrne“ nariaďovalo 
okresným úradom „zaistiť konti-
nuitu v prevádzaní živností hos-
tinských a výčapníckych odňatých 
Židom“, preto mali byť bez prieťa-
hov vybavované žiadosti kresťan-
ských uchádzačov „bez meškania“ 
v najkratšom možnom čase, aby 
neprišlo k daňovým únikom a ne-
spokojnosti verejnosti.23 Zdá sa, že 
OÚ v Trnave sa ani v tomto prípade 
príliš nenáhlil: napr. P. Kubala mal 
záujem o hostinec J. Grünfelda, čo 
v konečnom dôsledku urgovalo aj 
predsedníctvo slovenskej vlády. OÚ 
v Trnave síce nemal námietky, aby 
hostinec prevzal, ale „v Trnave aj 
po odňatí židovských koncesií je 

ešte vždy počet hostinských a vý-
čapníckych koncesií veľký a zosta-
nú ešte nadpočetné koncesie“24, 
čo by napovedalo, že všetky tieto 
podniky boli likvidované, nie ari-
zované.25

Právnym podkladom na rušenie 
živností bolo vládne nariadenie č. 
169/1939 Sl. z. z 11. júla 193926, ku 
ktorému Prezídium ministerstva 
vnútra rozposlalo „prísne dôverné“ 
smernice, na ktoré sa však „pokra-
čujúce úrady nemôžu vo svojich 
rozhodnutiach odvolávať“, a to 
pravdepodobne preto, lebo celkom 
explicitne uvádzali, že „ustanove-
nie citovaného vládneho nariade-
nia nech je použité proti Židom. 
Proti nežidom možno ustanovenie 
tohto nariadenia použiť len vo 
výnimočných prípadoch“.27 Naria-
dením sa začali zaoberať okamžite 
všetci zainteresovaní, pričom zo 
zasadnutia Výboru okresného živ-
nostenského spoločenstva v Trnave 
v októbri 1939 vyplýva, že postup-
ne mali byť vypracované návrhy 
na odňatie živnostenských listov 

Židov, ale aj Čechov, a tie mali byť 
predložené OÚ v Trnave na ďalšie 
pokračovanie.28 Spolu písomnosti 
vypovedajú o 32 návrhoch na odňa-
tie živnostenského oprávnenia, 22 
z nich sa týkalo Židov, zvyšných 10 
Čechov.29 Nariadenie č. 169/1939 Sl. 
z. aplikovali kompetentné inštitúcie 
iba opatrne a nesmelo, čo potvr-
dzuje aj situácia v Trnave, v ktorej 
OÚ nakoniec rozhodol o odňatí 
živnostenského oprávnenia iba v 6 
prípadoch.30 Aj Odborné spoločen-
stvo výrobcov sódových vôd v de-
cembri 1939 navrhlo zrušiť kon-
cesiu obom židovským výrobcom 
sódovej vody v Trnave, I. Winterovi 
aj J. Pretzelmayerovi, s odôvodne-
ním, že sú „nadpočetné a pritom 
ešte aj v židovských rukách“. O oba 
podniky prejavili záujem arizátori, 
arizovaný bol však nakoniec len 
podnik J. Pretzelmayera. Podnik I. 
Wintera, napriek tomu že sa o jeho 
arizáciu uchádzali dvaja záujem-
covia, ako „malý a bezvýznamný“ 
zlikvidovali.31 

(pokračovanie nabudúce)

23 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 122, Prez. 549/1940, Urýchlené vybavovanie žiadostí kresťanských uchádzačov o koncesie 
živnosti hostinskej a výčapníckej. SNA Bratislava, fond MH, č. k. 497, IV/a-3649/1/1940, Hostinské a výčapnícke koncesie - 
vybavovanie žiadostí. Vláda nakoniec árijským uchádzačom o koncesie vytvorila výhodné podmienky nariadením č. 117/1939 
Sl. z., ktorým suspendovala preukaz spôsobilosti pre vykonávanie tejto živnosti do 31.12.1941 (formálny preukaz spôsobilosti 
bolo do tohto termínu možné nahradiť všeobecným vzdelaním alebo praktickými znalosťami). SNA Bratislava, fond MH, č. k. 
477, IV/a-824/1939/31.
24 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 122, Prez. 549/1940, Urýchlené vybavovanie žiadostí kresťanských uchádzačov o koncesie 
živnosti hostinskej a výčapníckej. 
25 V tomto smere apelovala aj vláda po salzburských rokovaniach, keď minister vnútra svojím výnosom z 1.8.1940 zakázal 
Židom prevádzkovanie hostinskej a výčapníckej živnosti. Župné úrady mali platné živnostenské oprávnenia na základe toho 
okamžite zrušiť - odňať a posúdiť, či je živnosť nadpočetná a na základe toho nariadiť vzhľadom na potreby obyvateľstva 
a turistického ruchu buď jej likvidáciu alebo arizáciu. V auguste 1940 Predsedníctvo vlády inštruovalo ministerstvo hospodár-
stva, že počet hostinských a výčapníckych koncesií je neprimerane veľký a neudržateľný. „Nikdy nebude vhodnejšia príleži-
tosť na obmedzenie počtu hostinských a výčapníckych koncesií, ako dnes pri likvidovaní židovských podnikov tohoto dru-
hu“, preto nie je nutné vyhovieť všetkým žiadostiam o arizáciu podnikov tohoto druhu. Ministerstvo hospodárstva má preto 
župným úradom vydať smernice o požadovanom počte koncesií, aby vedeli adekvátne rozhodnúť, ktoré likvidovať, a ktoré 
arizovať. Na jeseň 1940 preto ministerstvo hospodárstva upozorňovalo ÚHÚ, že udeľovanie nových koncesií by malo byť limi-
tované, lebo na mnohých miestach sa stalo, že kompetentné úrady udeľovali koncesie aj v takých prípadoch, kde to potreba 
obyvateľstva vôbec nevyžadovala. Preto navrhovalo vydanie smernice, ktorá by stanovila pravidlá (a doplnila tak živnostenský 
zákon č. 259/1924 Sb. z. a n., ktorý pojem potreba obyvateľstva bližšie nedefinoval): jedna hostinská a výčapnícka koncesia 
na 500 obyvateľov, jedna koncesia na výčap likérov na 1000 obyvateľov, jedna kaviarenská a vinárenská koncesia na 5000 
obyvateľov. Potrebu ďalšej koncesie nad tento rámec je treba zvlášť dobre vyšetriť a odôvodniť, pretože aj „doterajší počet 
hostinských a výčapníckych živností je nad potrebu obyvateľstva...“. SNA Bratislava, fond MH, č. k. 505, IV/a-5611/1/1940, 
Hostinské a výčapnícke koncesie – postup pri udeľovaní – zákaz prevodzovania živnosti hostinskej a výčapníckej Židmi.
26 Slovenský zákonník, 1939, s. 350 an.
27 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 114, Prez. 1624/1939,  Prevádzajúce smernice k vládnemu nariadeniu č. 169/1939 Sl. z. o reví-
zii živnostenských oprávnení.
28 MV, ŠAB, PT, fond OŽST, Zápisnica zo zasadnutia Výboru OŽS v Trnave z 25.10.1939.
29 MV, ŠAB, PT, fond OŽST, Zápisnica zo zasadnutia Výboru OŽS v Trnave z 23.11.1939.
30 Pozri aj KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava: Archa 1991, s. 56. Uvádza, že do apríla 1940 bolo na celom Sloven-
sku navrhnutých 2 248 živnostenských oprávnení, ale iba 300 prípadov skutočne vyriešili. 
31 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 408, Adm. 651/1944.
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Miroslava K. Valová

Margaréta biela je pomôckou na pochopenie, 
kam vedú zlé politické kroky a rasistické názory
Petra Nagyová, autorka knihy Margaréta biela (Slovart 2019), je novinárka, ktorá pracovala aj v regio-
nálnych médiách v Trnave, dnes pôsobí v Senici. A tam sa zoznámila aj s pani Weinwurmovou, hlavnou 
postavou svojej knihy, ktorá jej svoj príbeh takpovediac „nadiktovala“.

Bez zlomov, ktorými prešli dejiny 
20. storočia v Európe, by to bol 
príbeh obyčajného dievčaťa, ktoré 
sa narodilo v roku 1925 v Buča-
noch a žilo podobnými starosťami 
ako väčšina jej rovesníčok – aj 
dnešných dievčat. Lenže vinou 
zlých zákonov a židovského pôvodu 
nedostalo šancu postupne dospieť. 
Ukradli jej mladosť a zabili rodinu. 
Veľkým šťastím pre ňu bolo, že 
v koncentračnom tábore prežila 
spolu so sestrami a tetou, ktorá im 
po vojne čiastočne nahradila rodi-
čov. Žiaľ, so svojím osudom nebola 
sama, patrila však medzi málo tých, 
čo prežili a čo si museli svoj prí-
beh niesť do ďalších ťažkých čias. 
Prekonala tuberkulózu, pôsobila 
ako ošetrovateľka, ako 27-ročná sa 
vydala za vdovca s dvomi synmi, 
ktorý mal za sebou tiež pohnutý 
osud. K deťom čoskoro pribudli 
aj ďalší synovia Peter a Pavol. Aj 
podľa ich spomienok sa celý život 
rozdávala pre iných, starala sa o se-
niorov, neskôr pracovala v jasliach, 
a potom sa stala tajomníčkou Čer-
veného kríža, kde sa dlhé roky sna-
žila sprostredkovať pomoc ľuďom, 
ktorí ju potrebovali. Vždy sa snažila 
robiť svoju prácu čo najlepšie, lebo 
celý život trpela tým, že nemala ako 
mladá šancu na vzdelanie. A v srdci 
ju neustále trápili obavy: o hlad, 
o deti, o pokoj. Rada spievala, aby 
rozdávala radosť, hoci ju sama 
nezažila, a podľa jednej staršej 
populárnej piesne Margaréta biela 
sa nazýva aj kniha Petry Nagyovej. 
S Helenou Weinwurmovou ju spá-
jalo dlhoročné priateľstvo a túžba 
podať svedectvo o dobe, ktorá pri-
pravila mŕtvych o budúcnosť a pre-
živších o minulosť, o prirodzené 
vzťahy a korene.
Po zavedení tzv. židovských záko-
nov v septembri 1941 došlo v prvom 

rade k vzniku pomerne početnej 
vrstvy obyvateľov, ktorá nemala 
možnosť získať oficiálny príjem 
a často ani bývanie. O dôstojnosť 
ju okrem iného pripravovalo aj 
nosenie žltej hviezdy, deti napriek 
zjavným talentom nemohli chodiť 
do školy: ako hovorí Shakespea-
re, celý ich život sa vykĺbil. Veď si 
skúste predstaviť, že by vás dnes 
takto odstavili od príjmu a od mož-
nosti fungovania v spoločnosti, od 
budúcnosti. Zároveň tým vznikla aj 
pre štát, ktorý to zavinil, veľká zá-
ťaž, čo s týmito ľuďmi, ktorí vlastne 
už nemali možnosť žiť dôstojne. 
Bránili im v tom zákony aj štátna 
propaganda, ktorá vykresľovala 
židov ako pijavice cicajúce krv 
z kresťanov, či už išlo o krčmárov, 
právnikov, ale dokonca aj o lekárov. 
Tá však maskovala hlavne jednu 
štátom organizovanú megakrádež 
(slovenské dejiny 20. storočia sú 
takejto uzákonenej zlodejčiny plné), 
arizáciu, ktorá umožnila pohlavá-
rom, ale aj radovým členom Hlin-
kovej gardy dostať sa k majetkom, 
ktoré by vlastnou šikovnosťou nikdy 
nenadobudli. A snaha o zabezpeče-
nie rodiny v ťažkých časoch prehlu-
ší akékoľvek svedomie... Keď prišla 
z Nemecka „ponuka“ zbaviť sa tých, 
ktorí akosi „zvýšili“, keď už ich ma-
jetok vlastnil niekto iný, a nemali 
šancu sa spoločensky angažovať, 
bola, samozrejme, prijatá. Niekto 
možno naozaj veril, že židov odsu-
nú niekam, kde dostanú možnosť 
pracovať, uživiť sa a „budovať nové 
zajtrajšky“. Ich likvidácia však bola 
dávno predtým premyslená mozga-
mi, ktoré uverili v menejcennú rasu, 
aby vyzdvihli tú svoju. Jediným 
problémom boli čísla... Pozabíjať 
státisíce ľudí nie je „len tak“. Aby 
to vyzeralo spoločensky prijateľne, 
nesmelo to byť úplne zjavné a mu-

selo to byť dobre zorganizované, 
s nemeckým zmyslom pre presnosť 
a detail. A čo najskôr bolo treba 
zlikvidovať mladých ľudí, aby sa 
„židovský živel“ nemnožil. Ako ho-
vorí filozofka Hannah Arendtová vo 
svojej eseji/knihe Eichmann v Je-
ruzaleme (Správa o banalite zla), 
likvidátorom veľmi pomohla dobrá 
židovská organizácia a zmysel pre 
zákony, keď samotné židovské obce 
(neprotiviac sa zákonom) poskytli 
prenasledovateľom zoznamy svo-
jich členov, takže už nebolo potreb-
né nič iné, iba „odfajkávať“. Pani 
Weinwurmovú stretli tieto zoznamy 
práve v Trnave, kde sa presťahovali 
z Bučian, keď ich arizátori pripravili 
o skromný majetok. Z Trnavy ju ako 
takmer 17-ročnú odviezli na brati-
slavskú Patrónku a po dvoch dňoch 
do koncentračného tábora... Prežila 
ich niekoľko, tak ako pochodov 
smrti medzi nimi. Ale nakoniec sa 
v Trnave aj vydávala...
Kniha Margaréta biela však nie je 
len o pani Weinwurmovej, s ktorou 
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Príbehy pamiatok a obrazov vydala 
filozofická fakulta k jubileu Ivana Gojdiča 

Miroslava K. Valová

Takmer dvadsať rokov viedli 
kroky pamiatkara Ivana Gojdi-
ča počas semestrálneho diania 

denne na Katedru dejín umenia 
a kultúry, neskôr Katedru De-
jín a teórie umenia Filozofickej 

fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave na Hornopotočnej ulici. 

Výsledkom jeho pedagogického 
snaženia boli stovky študentov, 

ktorí si ho vážili a niektorí aj 
vykročili v jeho šľapajach. 

Sám Ivan Gojdič sa v rámci svo-
jich výskumných úloh spolu 
so študentmi venoval výskumu 
niektorých meštianskych domov 
v Trnave, Kostola sv. Heleny, uni-
verzitným budovám a arcibiskup-
skému palácu, takisto západnému 
krídlu radnice. S Trnavou ho teda 
ľudsky aj profesionálne spája viac 
ako dosť.
Preto sa pri príležitosti životného 
jubilea Ivana Gojdiča vedúca spo-
mínanej katedry Ingrid Halászová 
a dvaja absolventi Peter Megyeši 
a Richard E. Pročka ako editori 
rozhodli pripraviť Zborník príspev-
kov k sedemdesiatinám Ivana Goj-
diča pod názvom Príbehy pamiatok 
a obrazov (vydala Filozofická fa-
kulta Trnavskej univerzity 2018, ale 

na trh sa kniha dostala až v tomto 
roku). Obsiahla publikácia zahŕ-
ňa príhovory kolegov I. Gojdiča, 
ktorí si ho a jeho prácu nesmierne 
vážili a vážia, a ktorých mená sa-
motné sú pojmami v oblasti teórie 
a dejín umenia, takisto ochrany 
a obnovy pamiatok na Slovensku. 
Po príhovore editorov nasleduje 
zdravica kolegu z Trnavskej univer-
zity Karola Kahouna, potom Silvie 
Paulusovej a Jary Lalkovej. Druhú 
sekciu knihy tvorí kapitola Historic-
ké a aktuálne prístupy k metodike 
pamiatkovej starostlivosti, tretiu 
Umeleckohistorický a stavebný 
vývoj pamiatok. Uzatvára ju téma 
Súvislosti umenia a kultúry. Kniha 
sa tematicky rozvetvuje na celé 
Slovensko a do viacerých oblas-
tí, ktorým sa venovali a venujú 
Gojdičovi kolegovia či absolventi 
z Katedry Dejín a teórie umenia 
na FF TU, napr. homiletika (Erika 
Brtáňová), teória maliarskej tvorby 
(Marian Zervan), emblematika 
(Peter Megyeši a Lenka Megyeši 
Ďurčeková), ilustrácia (Ján Kralo-
vič), výskum a obnova pamiatok 
(Richard E. Pročka, Ingrid Ha-
lászová, Zuzana Lopatková, Kristí-
na Zvedelová a Michaela Haviaro-
vá). K poznatkom o Trnave prispe-

li archeológovia, tiež absolventi 
Trnavskej univerzity v Trnave, 
autori Erik Hrnčiarik (v súčasnosti 
dekan FF TU v Trnave) a Tomáš 
Kolon, pedagóg z Katedry klasic-
kej archeológie, štúdiou: Tehly 
a iná stavebná keramika z arche-
ologického výskumu lazaretu na 
trnavskej kalvárii.
Štúdia prináša komplexný pohľad 
na archeologické nálezisko v loka-
lite trnavskej kalvárie, tzv. starého 
cintorína a na základe nájdeného 
materiálu popisuje a vyhodnocuje 
práve keramický materiál (dlaž-
dice, obklady a obkladačky, tiež 
strešnú krytinu). Hoci mohli byť 
mnohé fragmenty použité sekun-
dárne, je možné prepojiť ich aj 
s datovaním stavby a na základe 
toho spolu s archívnymi materiálmi 
sa priblížiť k pravde, čo znamená 
posunúť legendu o založení laza-
retu Matejom Korvínom do obdo-
bia konca 17. storočia, z ktorého sa 
o ňom zachovala aj prvá písomná 
zmienka (1698). Mladšia stavebná 
vrstva svedčí o prestavbe budovy 
v roku 1756. A kto by chcel vedieť 
ešte viac, má možnosť sa presved-
čiť v spomínanom zborníku Príbe-
hy pamiatok a obrazov z produkcie 
Trnavskej univerzity v Trnave. 

sa zoznamujeme cez jej rozpráva-
nie, ale aj o jej synoch, prežívaní 
ich vzťahu s mamou, ich reflexie 
toho, aká bola a ako žila s traumou 
z minulosti. Pre deti je mätúce, keď 
mama plače, obaja až v dospelos-
ti pochopili, akú bolesť si v sebe 
niesli tí, čo prežili. Viktor E. Frank, 
psychoterapeut, ktorý sám prešiel 
koncentračným táborom, vo svojej 
knihe Hľadanie zmyslu života (Na-
priek všetkému povedať životu áno) 
hovorí, že najťažšie pre preživších 
z koncentrákov bolo to, že ich príbeh 
akoby nikoho „nezaujímal“. Ak sa 
náhodou mali komu (kamarátom, 
známym) zdôveriť, odbíjali ich ve-
tou, že aj v zázemí bola vojna krutá. 

Na Slovensku možno nie až taká 
krutá, ale aj tak poznačila ľudské 
vzťahy, a po nej prišiel komunistický 
prevrat, 50. roky a zase sa žilo príliš 
ťažko na to, aby sa bral ohľad na 
staré spomienky a zranenia. Helena 
Weinwurmová aj Viktor E. Frankl 
sa však nezávisle na sebe zhodujú 
v jednom: otázka prežitia v kon-
centračnom tábore bola výsledkom 
nepredvídateľných náhod, keď sa 
človek len zázrakom vyhol selek-
cii, dostal k jedlu, k ľudskejšiemu 
dozorcovi a pod. Svoje zohrávala 
aj túžba ďalej žiť, kto prišiel v tých 
otrasných hygienických a životných 
podmienkach o ňu, ten stratil úplne 
všetko. Pani Helenu držal pri živote 

aj vzájomný vzťah so sestrami, ale 
tieňa koncentráku a černe vyteto-
vaného čísla sa nikdy nezbavila. 
Bonusom knihy sú aj ďalšie osudy 
rodiny pani Heleny, keď jej synovia 
Peter a Pavol a nevlastný syn Jozef 
dopĺňajú skladačku nielen popisom 
ďalších udalostí, ale aj emócií, ktoré 
sprevádzali ich život s mamou. Ich 
príbeh je príbehom pars pro toto, 
aké ťažké je niesť vo svojom osude 
bremeno minulosti. Žiť život, v kto-
rom človek trpí úplne nevinne. A pre 
nás je tento osud mementom, po-
môckou na pochopenie, kam môžu 
viesť zlé politické kroky, zlé zákony, 
ľudská ľahostajnosť a rasistické ná-
zory. Kedykoľvek a kdekoľvek... 
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Kniha Retro Trnava prináša pohľady na naše 
mesto počas socialistického experimentu
Retro Trnava. Socialistická Trnava v rokoch 1948 – 1989. Prechádzka mestom cez prizmu dobových 
fotografií a pohľadníc zo zbierky Jozefa Benku. Texty: Simona Jurčová. Kniha vyšla vo vydavateľstve 
Dajama aj s podporou Mesta Trnavy.

Martin Jurčo

Posledné dva mesiace roka sú vždy 
rajom pre milovníkov všetkého, čo 
súvisí s knižnou kultúrou a Trnavou. 
Prinášajú totiž vždy nejakú zaujíma-
vú novinku, ktorá súvisí s dejinami 
nášho mesta. Retro Trnava 1948 
– 1989 vzbudila veľký záujem už na 
knižnom veľtrhu Bibliotéka a potvr-
dila to aj jej prezentácia v Knižnici 
Juraja Fándlyho. Vydavateľ Daniel 
Kollár, ktorý je úzko spätý s naším 
regiónom, mal už dlhšie v pláne vy-
danie obrazového „retronávratu“ do 
minulosti Trnavy, najmä po tom, čo 
veľký ohlas zaznamenali aj prechá-
dzajúce knihy Retro Bratislava a Re-
tro Vysoké Tatry. Základom knižky 
sú pohľadnice zo zbierky trnavského 
zberateľa Jozefa Benku a dobové 
fotografie Jozefa Šelestiaka. Zaiste 
si pamätáte jeho knihu Premeny 
Trnavy vo fotografii, ktorú vydal pred 
viac ako desiatimi rokmi. Vzbudila 
vtedy mimoriadny záujem. K svojim 
starým fotografiám zo 60. a 70. ro-
kov pridal obrázky tých istých miest 
po viac ako štyridsiatich rokoch. 
Aj kniha Retro Trnava je podobná, 
akurát súčasnosť môžeme porovnať 
s fotografiami „naživo“, ak sa s kni-
hou poprechádzame po meste. Na 
úvod publikácie prechádzame najmä 
dnešnou Hlavnou ulicou a Trojičným 
námestím, starou Trnavou, okolo 
Evanjelického domu a do širšieho 
centra mesta. Pozornosti sa dostalo 
aj trnavským fabrikám či železnici 
a športoviskám. 
Daniel Kollár pri vydávaní retro série 
oslovuje tých, čo poznajú historickú 
topografiu. Bolo logické, že ideálnou 
autorkou širších popisov k starým 
fotografiám Trnavy bude Simona 
Jurčová. Aj keď sama hovorí, že 
druhá polovica 20. storočia nie je jej 
doménou, väčšina stvárňovaných 
objektov je aj tak staršieho dáta. Pri 
súdobých budovách ako bol dom 

kultúry, gastrocentrum Balakovo, 
hotely Park, Karpaty či Koliba, ob-
chodných centier Olympia, Casale či 
Merkúr konzultovala informácie aj 
s architektmi. Pri viacerých fotogra-
fiách sa podarilo osloviť trnavských 
architektov konkrétnych budov. 
Ak vám niektoré zo spomínaných 
názvov už nič nehovoria, stačí si 
prelistovať knihu. Väčšinu z týchto 
objektov v Trnave ešte nájdeme, 
aj keď viaceré prešli prestavbou 
v porevolučnom čase, keď sa neraz 
radikálne likvidovalo všetko staré. 
Tomuto obdobiu padlo za obeť aj 
čo-to z mobiliáru a architektúry in-
teriérov týchto budov. Ako tvorcovia 
pripomínajú, kniha má dva rozmery. 
Šelestiakove fotografie ukazovali 
aj tú stránku mesta, ktorá nebola 
výstavná, teda rozostavané sídliská, 
búranie zdevastovaných historických 
budov i premenu lokalít. Na strane 
druhej pohľadnice mali oficiálnu 
– propagačnú úlohu, a zobrazovali 
sa na nich okrem historických pa-
miatok napríklad aj budovy socialis-
tických nákupných stredísk i špor-
tovísk. Pohľadnice sa v tom čase 
vydávali centrálne, teda v Bratislave. 
Autormi boli fotografi ČSTK, teda 
Česko-slovenskej tlačovej agentúry. 
A aj vydavateľstvo ČSTK Pressfoto 
bolo vydavateľom väčšiny pohľad-
níc. Vo vydavateľstve v Bratislave 
vybrali z fotografií rôzne kombiná-
cie. A tak sa občas stalo, že skombi-
novali na jednej pohľadnici snímky 
z rôznych období, napríklad zo 70. 
a 80 rokov. Kostoly a najmä baroko-
vá Trnava neboli ničím výnimočným 
ani v tej dobe, keďže pohľadnice 
mali aj svoj turistický význam. Aj keď 
vizuálna kondícia budov nebola ne-
raz na dobrej úrovni, vždy sa hľadal 
najvhodnejší pohľad. 
Kým v prvej polovici 20. storočia 
sa vydávali skôr jednoobrázkové 

pohľadnice, v časoch socializmu, 
najmä od 70. rokov, nastupovali už 
farebné okienkové pohľadnice, ktoré 
sa postupne dizajnovo modernizo-
vali. Neskôr k nim pribudol aj ofici-
álny mestský trnavský znak. V tom 
čase mali zväčša štyri – päť okienok, 
niektoré dokonca i predĺžené alebo 
kruhové. Navyše, pre toto obdobie 
sú typické aj podnikové pohľadnice. 
Svoju pohľadnicu malo Západo-
slovenské múzeum s obrázkami 
expozícií i samostatnú pohľadnicu 
z expozície Múzea robotníckeho 
hnutia. Vlastnú pohľadnicu mali 
i Jednota Trnava a Reštaurácie PR 
Trnava s obrázkami zo svojich pre-
vádzok – obchodov, resp. hotelov 
a reštaurácií. Samostatnou kapitolou 
sú už spomenuté športoviská, nielen 
s dobovou atmosférou. Raritou je 
pamätná pohľadnica, ktorá vznikla 
pri získaní titulu majstra ČSSR vo 
futbale v sezóne 1967/1968. 
Záver knihy patrí kuriozitám – po-
hľadnici Pozdrav zo Západoslo-
venského kraja, zimnej pohľadnici 
Trnavy, aj podnikovej pohľadnici 
dnes už neexistujúceho Vý-
skumného ústavu kukurice (dnes 
už neexistuje ani jeho charakte-
ristická rozsiahla budova z roku 
1966). K raritám patria aj fotografie 
z prvomájových osláv, tradičných 
jarmokov i konštruktivistické po-
hľady na fabriky či sídliská. Ku 
všetkým nájdeme rozsiahle vysvet-
livky i s kontextovými informáciami  
Ako sa tvorcovia tejto zaujímavej 
knižky zhodujú, je určená nielen 
pre tých, čo zažili roky socializmu 
a chcú si pripomenúť vizuál mesta, 
obchody, či reštaurácie. Je určená 
aj pre mladých ľudí, pre ktorých 
je dnes krása centra mesta samo-
zrejmosťou a neuvedomujú si, že 
ešte pred niekoľkými desaťročiami 
vyzerala Trnava celkom inak.  
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Ako žili Trnavčania pred sto rokmi? Odpoveď 
nájdeme v novej knihe Simony Jurčovej
Ak pravidelne sledujete Novinky z radnice, isto vám netreba predstavovať seriály, ktoré roky pripravuje 
Simona Jurčová. S dôslednou presnosťou vročení i s hľadaním stratených mien už dlho mapuje históriu 
našej trnavskej každodennosti najmä z prvej polovice 20. storočia. Nejeden z nás našiel na nostalgic-
kých fotografiách svojich starých a prastarých rodičov, ktorí tiež tvorili túto každodennosť. Návraty 
do nej ponúkla Jurčová pred rokom vo svojej úspešnej „topografickej“ knižke s názvom Trnava – pre-
chádzka v čase. Našťastie, v týchto dňoch prišlo aj pokračovanie v podobe knihy Trnava a Trnavčania, 
ktoré opäť vyšlo vo vydavateľstve And aj s podporou mesta Trnavy.

Martin Jurčo, foto: Ľuboš Houška

Už pred rokom sme v článku 
o prvej knihe hovorili, že autorka 
musela selektovať. Materiálu sa 
nazbieralo toľko, že sa všetko pri 
presnom tematickom zameraní 
knihy nedalo využiť. Už vtedy bolo 
jasné, že nezostane len pri jednej 
knihe a rysoval sa obsah tej dru-
hej. „Materiál prvej a druhej knihy 
bol pokope už na začiatku – keď 
ma Miloš Prekop z AND oslovil. 
Keďže fotografií bolo veľa a chceli 
sme urobiť knihu bohatú na obra-
zový materiál, museli sme projekt 
rozdeliť do dvoch. Obe knihy majú 
rovnaký formát a rovnaký počet 
strán. Však od minulého roka, keď 
vyšla predchádzajúca kniha, som 
ešte publikovala niekoľko nových 
článkov, a tak som začala selekto-
vať,“ hovorí Simona Jurčová. Kým 
v minulej knihe sme išli po trnav-
ských uliciach, tentoraz nebolo 
obsahové rozdelenie kapitol také 
prísne. 
„Venujem sa životu v Trnave od 
záveru 19. storočia asi do šesť-
desiatych rokov 20. storočia. Ide 
o Trnavčanov zhruba od generácie 
narodenej okolo roku 1860, teda 
pra-prapredkov súčasných obyva-
teľov mesta. Knihu som rozdelila 
do dvoch častí. Prvá sa venuje 
životu v meste, tam sa venujem 
napríklad záhradám a mostom 
v Trnave, miestam, ktoré už nee-
xistujú, z dobovej tlače vyberám 
kultúrne podujatia, popisujem 
spôsob spoločenského života v Tr-
nave: dobovú módu, kiná, kaviar-
ne, cukrárne, hudbu – teda život 
zo širšieho pohľadu. Druhá časť 
zachytáva konkrétne príbehy ľudí: 
Ilona Ujháziová, František From-

berger, Franta Oudes a iných, ale-
bo miest ako sú a boli Evanjelický 
dom, Ateliér Strnát – Jurča a po-
dobne. Končím symbolicky témou 
Trnavské korzo ako fenoménom, 
na ktorý sa pamätá ešte súčasná 
generácia šesťdesiatnikov. Čerpala 
som najmä zo svojich čiastkových 
výskumov spracovaných v člán-
koch a uverejňovaných v Novin-
kách z radnice. Preto napríklad 
v knihe chýba téma šport, ktorej 
som sa veľmi nevenovala a syste-
matickejšie som ju nespracovala,“ 
hovorí Simona Jurčová. 
Pripomeňme, že v knihe nájdeme 
aj mnohé doteraz nezverejnené 
rarity. Výhodou je, že „denný“ 
seriál v Novinkách z radnice moti-
vuje aj čitateľov, ktorí majú doma 
staré fotografie, aby sa prihlásili 
a poskytli ich. Práve zameranie na 
trnavskú každodennosť, našťastie, 
nevymedzuje tému tak prísne, 
takže každý obrázok môže byť 
niečím zaujímavý. „Využila som 
najmä vzácne informácie, doku-
menty a fotografie od potomkov 
trnavských podnikateľov, ktorí ma 
buď vyhľadali sami, alebo som sa 
s nimi skontaktovala náhodou na 
základe ich reakcie na iné moje 
blogy a články týkajúce sa mesta 
a jeho premien, teda postupne 
zverejňovaného fotografického 
materiálu. Pritom od prvého kon-
taktu po publikovaný text prešli 
vždy dva-tri mesiace, niekedy aj 
viac. Na základe ich materiálu 
som sa pustila do pátrania, naj-
skôr v matrikách – po rodinných 
súvislostiach a predkoch, kde som 
mnohokrát objavila nové informá-
cie, ktoré rodinu potešili. Potom 

pokračovalo pátranie v zdrojových 
materiáloch, a to najmä v trnav-
ských adresároch a v daňových 
registroch uložených v trnavskom 
archíve,“ hovorí Simona Jurčová 
a dodáva, že seriál v našich No-
vinkách ju nepriamo núti neustále 
hľadať v archívoch, čo jej prináša 
nové a nové súvislosti. „Na textoch 
a výskume pracujem vlastne stále 
a priebežne, niektoré doplňujúce 
informácie sa napríklad objavili 
neskôr, až po zverejnení príbehu 
v Novinkách z radnice. Príbeh 
Frantu Oudesa som doplnila až 
teraz, pred vyjdením knihy. Stále 
sa objavujú nové zdroje informácií. 
Teraz myslím napríklad na zdigi-
talizovanú Univerzitnú knižnicu 
v Bratislave a digitálnu databázu 
Slovakiana, ktoré ponúkajú onli-
ne vyhľadanie informácií priamo 
v dobovej tlači. Alebo digitálny 
archív TASR pod názvom Vtedy, 
kde sa dajú vyhľadať najmä novšie 
informácie, teda povojnové, ktoré 
však ponúkajú autentické fotogra-
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Martin Jurčo, foto: TTSK 

Absolventi i pedagógovia si pripomenuli sté 
výročie vzniku gymnázia Jána Hollého
„Česko-slovenský ústav maďarského klasického gymnázia bol zmenený na reálne gymnázium. Výno-
som Ministerstva školstva a národnej osvety je odteraz pomenovaný plným titulom: Československé 
štátne reálne gymnázium Jána Hollého v Trnave.“ Strohý administratívny fakt pred sto rokmi znamenal 
významný medzník pre naše mesto, aj keď výučba touto formou na stredoškolskej úrovni jestvovala 
v Trnave už od roku 1554. To školu zaradilo medzi najstaršie na Slovensku. 

Svoju profesorku slovenčiny Valériu Krahulcovú pozdravil osobne i jej žiak Patrik Herman.

Nové gymnázium dalo veľmi dob-
rý základ vzdelávaniu. Desiatky 
Trnavčanov – absolventov potom 
úspechmi vo svojich profesiách 
reprezentovali naše mesto doma 
i v zahraničí. Na slávnostnej aka-
démii k storočnici sa 19. novembra 
v Divadle Jána Palárika stretli ab-
solventi, učitelia i pamätníci, aby 
si zaspomínali a pozreli program, 
ktorý pripravili súčasní študenti.
Čestný názov po spisovateľovi Já-
novi Hollom gymnázium raz malo, 
inokedy zasa nie. Zrejme aj podľa 
aktuálnej spoločenskej situácie 
(malo ho do roku 1940, potom 
zase od roku1965, a napokon sa 
z názvu vytratil, aby sa vrátil po 
roku 1989). Začas sa gymnázium 

fie s textami od redaktorov vtedaj-
ších tlačových kancelárií v Čes-
koslovensku, ktorí boli priamo 
v konkrétnom čase na konkrétnom 
mieste. Postupujúca digitalizácia 
archívnych materiálov mi výrazne 
uľahčila pátranie po súvislos-
tiach,“ hovorí Simona a pripomína 
aj unikáty, ktoré doteraz neboli 
zverejnené. „Sú to fotografie po-
chádzajúce najmä z rodinných 
archívov. Napríklad, asi jediná 
fotka starej zástavby Vajanského 
ulice – vtedajšej Zbožnej – záber 
urobil Lajo Boledovič v roku 1944 
z veže evanjelického kostola. Po-
dobne zaujímavý je letecký záber 
na juhovýchodný kút hradieb, je 
na ňom evanjelický kostol aj Evan-
jelický dom, Roľnícka pokladnica 
a juh Zbožnej ulice. Farebnú fo-
tografiu námestia od Medzijatiek 
– vôbec jednu z prvých, zhotovil 
fotograf Viktor Michalec, ktorý 
sa na farbu naučil fotografovať 
na špeciálnom kurze začiatkom 
50. rokov minulého storočia. Táto 

fotka má pridanú hodnotu – mám 
ju doma a darovala mi ju manžel-
ka maliara Júliusa Balogha po jeho 
smrti. Používal ju ako maliarsku 
predlohu – má všetky atribúty: 
farbu po otretí štetca na okraji 
fotky, mastné fľaky, kus papierovej 
lepiacej pásky, ktorou bola fotka 
upevnená o maliarsky stojan. Dlho 
sme ju retušovali do zverejniteľnej 
podoby. A ešte niečo – presne 
tento pohľad je zachytený na 
obraze, ktorý máme v múzejnej 
zbierke,“ hovorí Simona a zatiaľ 
nejasne odpovedá aj na otázku, či 
sa môžeme dočkať o rok tretieho 
pokračovania knihy. Témy sú vraj 
nateraz vyčerpané. Poslednej kni-
he do trilógie však napriek tomu 
dáva šancu. Možno sa časom 
niečo nájde, možno zasa vznikne 
niekoľko príbehov v spolupráci 
s Trnavčanmi, ktoré budú mať isto 
najskôr podobu článkov. A keď sa 
ich nazbiera dosť na knihu a bu-
de to pre čitateľa stále príťažlivé, 
možno zasa vznikne podobné die-

lo. Ale táto dvojica kníh o Trnave je 
nateraz ucelená a uzavretá. „Mám 
pripravený materiál o trnavských 
fotografoch, ale to je trochu špe-
cifická téma a vyžaduje aj inú for-
mu, lebo ide o závery z výskumu. 
Ak sa podarí získať na ňu grant, 
vyjde v rámci edičnej činnosti 
Západoslovenského múzea v Trna-
ve,“ dodáva Simona Jurčová. 

Trnavské námestie od Medzijatiek v roku 
1954, farebná fotografia Viktora Michalca
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nazývalo aj všeobecnovzdelávacou 
školou (v 60. rokoch), no najväčšie 
zmeny prišli od 90. rokov, keď mali 
žiaci aj možnosť osemročného 
vzdelávania, a zamerania napr. aj 
na informatiku i jazyky. Napokon 
po reštitučných nárokoch cirkvi 
nasledoval v roku 2005 odchod 
školy do novej budovy mimo cen-
tra mesta. 
„S trochou nostalgie sme sa lúčili 
so starou renesančnou budovou, 
s vôňou líp a historickým centrom 
nášho mesta. Čakala nás však 
nová moderná budova, a tak sme 
si rýchlo zvykli. Onedlho sa vďa-
ka eurofondom dostavalo ďalšie 
podlažie a k 20 triedam pribudlo 
aj 12 tried zo starej budovy. Do 
nového príbytku sme si doniesli aj 
dobrého ducha starej školy v po-
dobe busty Jána Hollého. A dvor 
novej školy už teraz krášlia mladé 
lipky,“ takto si zaspomínal najdlh-
šie pôsobiaci riaditeľ školy Ľudovít 
Vanek. Vo svojej funkcii bol takmer 
20 rokov. Bustu Jána Hollého ne-
spomenul náhodou, roky skrášľo-
vala priečelie starej gymnaziálnej 
budovy. Pripomeňme ešte, že vý-
znamným medzníkom v dejinách 
školy bolo založenie speváckeho 
zboru Cantica nova v roku 1969, 
ktorý umožnil študentom uplat-
nenie v tejto oblasti a významne 
propagoval školu aj Trnavu doma 
i v zahraničí. 
Atmosféra slávnostnej akadémie 
k storočnici v trnavskom divadle sa 
potom preniesla aj na spoločenské 
stretnutie, kde sa po mnohých ro-
koch stretli starí známi. Spomínať 
všetkých, čo prišli, to by vydalo na 
dlhé rozprávanie. Jedným z nich 
bol aj moderátor programu, v kto-
rom sa rekapitulovala história, 
novinár Patrik Herman. K Trnave 
a svojmu gymnáziu sa hlási do-
dnes. „Počas gymnaziálneho štú-
dia nás zastihla nežná revolúcia, 
takže som zažil systém vyučovania 
pred a po tejto zmene. Charakter 
štúdia to nezmenilo a bola to škola 
priateľská k študentom. Stredo-
školské štúdium na človeku zane-
chá najväčšie stopy. Gymnázium 
ma formovalo a rozhodlo o mojej 
budúcnosti. Pedagógovia zmenili 

môj život a k tomu dopomohol na-
príklad aj časopis Blesk. Mal som 
skvelých slovenčinárov, profeso-
rov Krahulcových. Pozná ich celá 
Trnava. Aj som tu dnes spomínal 
jeden zážitok. Profesorka Valéria 
Krahulcová nevzala na hodnotenie 
moju domácu úlohu zo slovenčiny, 
ktorú som odovzdal pre chorobu 
neskoro. Dala mi päťku a poveda-
la: Daj si ju teraz trebárs aj do no-
vín. A ja som ju z trucu poslal do 
redakcie, a uverejnili ju v okres-
ných novinách ako úvodník na 
prvej strane. Tento moment a ne-
skoršia udalosť, keď ma priviedla 
do školského časopisu Blesk, to 
zmenilo môj život. A zmenili sa aj 
moje dovtedajšie sny o povolaní,“ 
hovorí Patrik Herman. 
Najstarším absolventom na stret-
nutí bol Trnavčan Július Molnár. Je 
o dva roky mladší ako gymnázium. 
„Tak som ho miloval, že namiesto 
osem rokov som študoval o rok 
viac. V tercii som si látku zopako-
val. Myslím, že z 84 maturantov 
z roku 1942 už žijeme len dvaja. 
Okrem mňa ešte o dva roky mlad-
šia lekárka v Hlohovci. Za moje 
študijné roky som mal možnosť 
sedieť vo všetkých možných trie-
dach a na všetkých poschodiach 
gymnázia. Zo všetkých tried, 
ktoré som absolvoval, som mal 
najradšej telocvičňu, kde nás dre-
zírovali profesori Hajdóczy, Kříž 
i Losenický. Klasické gymnaziálne 
vzdelanie nás naučilo aj latinčine. 
Ešte aj dnes rád čítam latinské 
texty, aj keď so slovníkom. Profe-
sor Tobiáš Ján Wolemann by z nás 
mal radosť,“ hovorí Július Molnár, 
ktorý sa stal napokon zveroleká-
rom. Pred niekoľkými rokmi na-
písal spolu s ďalšími absolventmi 
Branislavom Matouškom a Petrom 
Horváthom knihu o absolventoch 
a dejinách školy v prvej polovici 
20. storočia.
Valéria Krahulcová učila na gym-
náziu slovenský jazyk a literatúru, 
začas aj psychológiu. Spolu 31 
rokov, od roku 1960 až do roku 
1991. Na stretnutí k storočnici 
gymnázia bola od prvej chvíle 
obklopená svojimi bývalými kole-
gami i absolventmi, ktorí sa s ňou 

chceli aspoň krátko pozhovárať. 
Aj keď priznala, že ako učiteľka 
bola veľmi prísna. „Pokiaľ ide 
o klasické gymnaziálne vzdelanie, 
myslím, že hlavné je, keď škola dá 
žiakovi všeobecný rozhľad. Závisí 
to však aj od učiteľov. Niekedy 
som zostala nepochopená. Vždy 
som chcela viesť so študentmi di-
alóg. Zaujímalo ma, čo si o danej 
téme myslia. Často mi vyčítali, že 
ich moje otázky privedú do hrobu, 
že oni sa danú látku učili a ve-
dia mi ju povedať aj bez otázok. 
V tom čase som mala úzky kon-
takt s Výskumným ústavom pe-
dagogickým. Pripravovali sa nové 
učebnice a čítanky pre všetky štyri 
ročníky. Boli postavené formou 
otázok, na ktoré mal študent od-
povedať. Tím z výskumného ústa-
vu viedla metodička Natália Ihnát-
ková. Často chodievala na moje 
hodiny. Snažila som sa, aby som 
viedla hodiny tak, aby žiak mohol 
čo najviac objavovať. Dokonca sa 
stalo, že Natália Ihnátková občas 
aj zatlieskala, keď videla, že žiaci 
niečo dokázali. Neskôr som na 
rôznych projektoch diktátov spo-
lupracovala aj s Annou Rýzkovou 
z Pedagogickej fakulty UK,“ pove-
dala Valéria Krahulcová a pripo-
menula mená riaditeľov Viliama 
Schronka i Františka Kosmála, 
ktorých zažila počas svojho pôso-
benia na gymnáziu. 
Ako spomenula súčasná riaditeľ-
ka školy Mariana Katreniaková 
dodnes gymnázium komunikuje 
aj s partnerskými školami v Roky-
canoch i nemeckom Sangerhau-
sene, čo je i partnerské mesto Tr-
navy. Škola okrem pedagogických 
aktivít žije rôznymi projektmi. 
Organizujú charitatívnu Zónu 
bez peňazí, háčkujú chobotničky 
pre predčasne narodené detičky, 
zapojení sú aj do projektu Eu-
roweek: stretnutí študentov na 
medzinárodnej úrovni i organi-
zujú rôzne literárne a geografické 
exkurzie po Slovensku i v zahra-
ničí. Pri príležitosti storočnice 
bola vydaná i pamätná medaila 
a kniha 100 rokov Gymnázia Jána 
Hollého, ktorej autorkou je peda-
gogička Eva Starnová. 
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Katarína Nádaská: Ak človek z úprimného 
srdca želá pre druhého dobro, tak sa mu to vráti 
Zaiste aj vy máte doma akademickú Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska, kde sa môžete dozvedieť 
o zmysle a význame mnohých našich kalendárových obyčajov. Rozprávanie etnologičky je však živšie 
ako odborný text a prístupnejšie širokej verejnosti. Úlohy propagátorky slovenských zvykov sa výborne 
zhosťuje etnologička Katarína Nádaská. 

Martin Jurčo, foto archív KN a vianočné pohľadnice zo zbierky Západoslovenského múzea

Absolvovala FF UK v Bratislave od-
bor etnológia – história a pôsobila 
ako vedecko-výskumná pracovníč-
ka na FF UK, pedagogicky na uni-
verzitách v Trnave, v Nitre i v Pra-
he. Absolvovala viacero vedeckých 
stáží na európskych univerzitách 
napríklad vo Viedni, Regensbur-
gu či v Krakove. Pracovala ako 
kurátorka a literárna historička 
v Múzeu mesta Bratislavy aj ako 
odborná vedecká pracovníčka 
v Divadelnom ústave v Bratislave. 
V súčasnosti pracuje ako odborná 
pracovníčka v samospráve, venuje 
sa historickému poradenstvu pre 
oblasť masmédií a filmu, prednáša 
na viacerých univerzitách na Slo-
vensku i v zahraničí. Je autorkou 
mnohých kníh a vďačnou hostkou 
rozhlasových a televíznych relácií. 

 Aký je váš vzťah k nášmu 
mestu? Ste s ním nejako prepo-
jená, aspoň na diaľku, alebo ste 
tu niekedy boli aj dlhšie?
- Pochádzam z Bratislavy, takže 
do Trnavy to mám naozaj na skok. 
Dlhé roky som prednášala na 
Filozofickej fakulte UCM v Trna-
ve, takže do Trnavy som chodila 
takmer každý deň a dôverne ju 
poznám. Za posledné roky Trnava 
veľmi skrásnela. Tým, že je tam 
viacero vysokých škôl, je to mesto 
s prílivom energie. Mám veľmi 
rada historické centrum Trnavy 
s príjemnými kaviarničkami a neo-
pakovateľnou atmosférou. V Trna-
ve si vždy kúpim najlepší kváskový 
chlebík a výborné kysnuté koláče. 
Skrátka, Trnava s jej neopakova-
teľným geniom loci je len jedna 
a ja som rada, že toto starobylé 
kráľovské mesto máme na našom 
krásnom Slovensku. 

 Trnavské zimné zvyky 
v mestskom prostredí, kde má-
lokedy napadne sneh, sa asi 
nedajú výrazne špecifikovať. No 
aspoň sa o to pokúsme. Blížia 
sa Vianoce, a v tomto čase je asi 
okrem Mikuláša najmagickejším 
dňom sviatok Lucie. Môžeme 
nájsť niečo v etnológii, čo bolo 
pre toto obdobie u nás typické? 
Zaiste sú naše zvyky ovplyvne-
né najmä kresťanskou vierou, 
ale prelínajú sa aj s poverami 
a pohanskými tradíciami.
- Ešte v prvej polovici 19. storo-
čia sa v okolí Trnavy dodržiavali 
strídžie dni, ktoré trvali od Kata-
ríny do Štedrého dňa, keď ľudia 
robili rôzne opatrenia, aby sa im 
do domu a do maštale nevotrela 
striga, ktorá by mohla v prestroje-
ní škodiť ľuďom i zvieratám. Pod-
ľa tradície bola Lucia kresťanská 
panna z rímskeho patricijského 
rodu. Istého mladíka očarili jej 
krásne oči a rozhodol sa požiadať 
ju o ruku. Keďže Lucia svojho 
pohanského nápadníka nechcela, 
vylúpila si oči a poslala mu ich na 
miske. Preto ju znázorňujú s atri-
bútmi panenstva a s miskou, na 
ktorej sú oči. Ľudia verili, že okolo 
sviatku Lucie vrcholia strídžie 
dni. Pokladala sa za ochrankyňu 
proti zloprajným silám, najmä 
bosorkám. Preto sa na gazdov-
stvách od Lucie až do Štedrého 
večera, cez deň aj v noci, maštale 
a chlievy zamykali, aby sa tam 
nedostal niekto nevolaný, čo by 
mohol zaškodiť dobytku. Bosor-
ke napríklad stačilo, aby si vzala 
zo stajne kúsok slamy, hnoja či 
akúsi drobnosť a mohla škodiť. 
V dňoch okolo Lucie a na Luciu sa 
z gazdovstva nepredávali nijaké 

produkty a nič sa nepožičiavalo 
– ani lyžička mlieka, ani jediné 
vajce. V stredoveku na Luciu ľudia 
na ochranu proti čarodejniciam 
obsýpali rohy domu a hospodár-
skych budov hlinou z cintorína, 
v ktorej boli roztlčené ľudské 
kosti. Na Luciu sa spravidla ne-
priadlo, vretená odpočívali, lebo 
tomu, kto by porušil tento zákaz, 
mohli zahnisať prsty. Ani gazdo-
via v tento deň nechodili na pole 
a do lesa, mohlo by sa im totiž 
prihodiť akési nešťastie, mohli si 
napríklad porúbať ruku. Už len 
podľa ľudových rozprávaní zo 
začiatku 20. storočia poznáme 
zvyk vyrábať tzv. Luciine stolčeky. 
Od sviatku Lucie muži začali pri-
pravovať drevený stolček a každý 
deň na ňom niečo urobili tak, aby 
bol na Štedrý deň hotový. Azda 
na celom území Slovenska sa 
vravievalo, že ak si človek stolček 
vezme na polnočnú omšu a sad-
ne si naň za oltár do magického 
kruhu urobeného trojkráľovou 
kriedou, mal by uvidieť všetky 
strigy z okolia. Tie sa mu potom 
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vyhýbali, lebo taký človek by ich 
mohol spoznať a odhaliť pri ich 
škodiacej činnosti. 
 Je veľa zvykov s chodením na 
Luciu, no isto nebolo náhodné, že 
to bolo dvanásť dní do Vianoc. 
- Chodili napríklad vinšovať mla-
dí chlapci, ktorí mali privolať do 
rodiny dobro a odohnať zlé sily. 
Práve na Luciu sa však vykonávali 
aj praktiky ľúbostnej mágie. Medzi 
najrozšírenejšie patrilo písanie lís-
točkov s menami dvanástich chlap-
cov, pričom jeden lístok ostal čistý. 
Dievča si každý večer jeden lístoček 
vzalo a roztrhalo bez prečítania. 
Posledný, čo prišiel na rad na Šted-
rý večer, otvorilo. Ak bol lístok čistý, 
bez mena, znamenalo to, že sa ne-
vydá. Ženy na Luciu nesmeli chodiť 
do cudzích domov, lebo by priniesli 
nešťastie. Chlapi, naopak, mohli 
– tí prinášali susedom šťastie. Na 
Luciu nezapriahali dobytok, lebo by 
celý rok chorľavel. Dievky odhrýzali 
od Lucie do Vianoc z jabĺčka. Na 
Štedrý večer pri večernom zvonení 
dievčina vyšla na ulicu  a zjedla po-
sledný kúsok. Meno prvého chlap-
ca, ktorého pritom uvidela, malo 
byť meno jej budúceho muža. Na 
Luciu platila pranostika, že Lucia 
noci upíja, ale dňa nepridá. Gazdo-
via si všímali počasie dvanásť dní 
od Lucie do Vianoc a podľa toho 
predpovedali počasie na jednotlivé 
mesiace nasledujúceho roka.
 Bola Trnava niečím špecific-
ká, pokiaľ ide o vianočné sviat-
ky? Čo bolo typické pre naše 
mesto a okolie?
- Trnava patrí historicky k starým 
kráľovským mestám. V minulosti 
tu žilo veľa Nemcov, čiastočne aj 
Maďari, ale okolie Trnavy bolo 
prevažne slovenské, čo potvrdzuje 
aj Matej Bel vo svojich Notíciách. 
Preto sa v Trnave prelínali šľach-
tické meštianske a vidiecke sláve-
nia vianočných sviatkov. Šľachta 
poznala vianočný stromček ako 
prvá. Tradícia stavať a ozdobovať 
ihličnan v interiéroch domov je ne-
meckého pôvodu a uhorská šľach-
ta ho realizovala už v 18. storočí. 
Postupne sa tento zvyk dostal do 
meštianskeho prostredia a koncom 

19. a začiatkom 20. storočia po-
stupne prenikol aj na vidiek. Ale po 
stáročia bol vizuálnym symbolom 
Vianoc Betlehem. Biblický príbeh 
o narodení Ježiša Krista silno zasia-
hol do myslenia a cítenia ľudí, a bol 
centrálnym motívom Vianoc. Preto 
v minulosti mali v každej domác-
nosti Betlehem. Tie si vyrábali ľudia 
často sami. Časom sa vyprofilovali 
ľudoví umelci, od ktorých i ľudia 
Betlehem kúpili, v prvej polovici 20. 
storočia ich už bolo možné kúpiť 
v predajniach s devocionáliami. 
Vianoce v šľachtickom prostredí 
boli, samozrejme, hojnejšie než 
Vianoce v dome roľníka. Ale vša-
de sa snažili prežiť tieto sviatky 
roka dôstojne a s tým najlepším, 
čo mali. Darčeky v chudobných 
dedinských chalupách boli jed-
noduché: ručne vyrobené darčeky 
– pre dcérku handrová bábika, 
ktorú ušila z kúskov látky šikovná 
mamička, drevený koník od otca 
alebo perníkový maco kúpený na 
jarmoku a starostlivo schovávaný 
na dni Vianoc. Darčekmi však boli 
aj praktické a potrebné veci, naprí-
klad na jarmoku kúpená šatka pre 
slobodnú dcéru, látka na sukňu pre 
ženu, či tabak pre otca. 
 Aké boli zväčša štedrovečerné 
jedlá v našich končinách, ako 
vyzeral príbytok, a čo zo zvy-
kov sa robilo práve v tento deň?
- Ľudia sa snažili, aby boli pokr-
my podávané počas sviatkov bo-
hatšie než bežne, preto viac jedál 
na Štedrý večer znamenalo hoj-

nosť počas nasledujúceho roka. 
Ozdoby na stromček boli jedno-
duché – orechy, perníčky, jabĺčka. 
Až v druhej polovici 20. storočia 
sa ozdoby kupovali. V meštian-
skych rodinách bol stromček vyšší 
a väčší ako v chalupách roľníkov, 
ale i tu si ozdoby na stromček 
vyrábali deti ručne. Takto trávili 
čas pred sviatkami. V katolíckych 
rodinách bol pôst, takže sa jedla 
v minulosti pečená či údená ryba 
ako pôstne jedlo. Štedrovečernú 
tabuľu dotvárali oblátky s medom 
a cesnakom, pôstna kapustnica, 
alebo hríbová biela mliečna po-
lievka, opekance s makom, šošo-
vica, kysnuté koláče, sušené ovo-
cie, pohárik vínka, či za kalíšok 
pálenky. Najmä v meštianskych 
rodinách a neskôr aj na vidieku sa 
piekli medovníčky, najprv nezdo-
bené, neskôr s vianočnou ozdo-
bou. Doma sa piekol sviatočný 
vianočný chlebík. Hovorilo sa, že 
tak, ako človek prežije Štedrý deň, 
bude žiť celý ďalší rok. V obciach 
na okolí Trnavy patrilo k starým 
zvykom, že na Štedrý deň chodili 
vinšovať len mladí muži, nikdy 
nie žena. Tá dokonca v tento 
deň nesmela vstúpiť do cudzieho 
domu, aby nepriniesla pohro-
mu. Gazda zavčas rána obviazal 
stromy slamou, aby pocítili teplo 
sviatkov a na jeseň priniesli bo-
hatú úrodu. Večer v maštali vložil 
dobytku do pysku kúsok oblátky 
natretej cesnakom, aby ich ob-
chádzali choroby. Gazdiná prelo-
mila prvý upečený koláč nad kra-
vou, aby sa šťastne otelila. Gazda 
cesnakom robil kríže na dverách 
a oknách domu, vrátach do dvora 
a maštale, aby sa zlo držalo od 
domu a hospodárstva čo najďalej. 
Štedrá večera bola vždy v kruhu 
rodiny. Gazdiná cesnakom v me-
de urobila mužovi i deťom na 
čelo krížik. Po večeri prichádzali 
koledníci, ktorí pod oknami spie-
vali koledy o narodení Ježiša. Za 
svoj spev a vinše dostali koláč. 
V trnavskom, teda zväčša kato-
líckom prostredí, sa deň zakončil 
slávnostnou polnočnou omšou vo 
vyzdobených chrámoch. 

Narodenie Ježiška v jasličkách je častý motív 
vianočných pohľadníc, pohľadnica z polovice 
20. storočia



40 Novinky z radnice december 2019/január 2020 41

kultúra

40 Novinky z radnice

 Čo sa dialo na prvý sviatok 
vianočný? 
- Deň Božieho narodenia bol 
dňom veľkého sviatku, počas kto-
rého sa už nedržal pôst, takže sa 
na slávnostný obed podávalo aj 
mäso, obyčajne varené, či pečené. 
Mäso bolo vzácne, preto sa na-
príklad vyvarila sliepka v polievke 
a potom sa podávala v chrenovej 
omáčke. Po domoch chodili vin-
šovníci a želali domácim veľa hoj-
nosti na majetku a zdravia. Počas 
tohto dňa sa neupratovalo, bol to 
deň oddychu. Obyčajne sa išlo na 
„hrubú“ omšu do kostola a popo-
ludní išli ľudia z vidieka obdivovať 
betlehemy v trnavských kostoloch. 
Sviatok sv. Štefana bol vyhradený 
na stretávanie rodín, príbuzenstva 
bližšieho i vzdialenejšieho. V meš-
tianskych rodinách sa konali ro-
dinné koncerty, večer bola tradícia 
Štefanských zábav, čo po pôstnom 
advente, keď sa nekonali žiadne 
zábavy, dobre padlo najmä mla-
dým ľuďom. 
 Hovorili ste, že na druhý svia-
tok vianočný, teda na Štefana, 
sa uskutočňoval aj mládenecký 
krst, ktorý sa týkal šestnásťroč-
ných chlapcov. 
- Zaznamenávame ho vo viacerých 
obciach trnavského okresu. Chlap-
ci sa stávali mládencami. Mohli 
teda ostávať vonku aj po večernom 
zvonení a chodiť za dievčatami. 
Vzťahovali sa na nich už mláde-
necké povinnosti. Krst sa odo-
hrával v krčme. Chlapci sa zložili 
na pálenku pre mládeneckého 
richtára a jeho radu, teda starších 
mládencov, z ktorých sa stávali 
krstní tatkovia. Tí potom zaúčali 
svoje krstniatka do ich mláde-
neckých práv a povinností. Mladí 
chasníci sa museli naučiť, ako sa 
brániť v bitkách, ako sa patrí sprá-
vať na tanečných zábavách, ako 
chodiť na vohľady za dievčatami... 
Po slávnostnej reči mládenecké-
ho richtára si on a starší pripili, 
potom každý krstný tato vylial 
pohárik pálenky na hlavu svojho 
krstniatka. To bol pravý mláde-
necký krst. Obrady mládeneckého 
krstu prebiehali za zamknutými 

dverami, dovnútra nemal okrem 
mládencov nik prístup a o samom 
krste a dianí v krčme mali novo-
prijatí mládenci zákaz rozprávať. 
Zložili totiž sľub mlčanlivosti. Sú-
časťou krstu bolo aj pitie „nepravej 
pálenky.“ Novému mládencovi 
dali vypiť vodu zmiešanú so štip-
ľavou paprikou, ktorú mal vypiť 
naraz a bez mihnutia okom. Na 
záver mládeneckého krstu príde 
ešte skúška odvahy a šikovnosti. 
V miestnosti sa zhasne svetlo, 
starší mládenci si odpášu remene, 
a snažia sa tým mladším „naložiť“. 
Šikovní mládenci vybehnú von 
a tí, ktorým sa to nepodarí, musia 
zniesť výprask bez sĺz. Ale potom 
sú už definitívne prijatí medzi 
mládencov a krstní tatkovia ich 
na záver večera berú na prvé voh-
ľady, aby im ukázali ako sa majú 
správať k dievkam. Jednou z výhod 
mládenca bolo, že na tanečnej 
zábave mohol požiadať o tanec 
ktorúkoľvek slobodnú dievku. Keď 
mu dala košom, mohol jej dať 
zahrať „marš,“ po ktorom musela 
zo zábavy odísť.
 Pripomeňme si ešte aj ďal-
ší zvyk, ktorý dnes poznáme 
v trochu inej podobe, a to bolo 
slnovratové koledovanie. 
- Chodenie s koledou je dávna tra-
dícia so staroslovanskými koreň-
mi. Výraz koleda sa odvodzuje od 
názvu calendae, v antickom Ríme 
prvých dní nového mesiaca. Cho-
denie s koledou u našich predkov 
malo iný význam než v súčasnosti. 
Koledy boli pôvodne dve prezleče-

né ženy, jedna vystupovala v roz-
trhaných šatách ako chudobná 
koleda, druhá, pekne oblečená, 
ako bohatá. Chodili po príbytkoch 
a veštili, či nasledujúci rok rodiny 
bude úrodný a hojný. Prichádzali 
do domu zakryté plachtou a gazda 
si mal jednu z nich vybrať. Tá sa 
potom sa odkryla a podľa toho, či 
si vybral bohatú, alebo chudobnú, 
sa predpovedala hojnosť či bie-
da v nastávajúcom roku. Sviatky 
zimného slnovratu slovanskí pred-
kovia slávili v maskách zvierat, 
napríklad turoňa, teda tura, koňa 
alebo medveďa, pálili sa ohne ako 
symbol slnka a očisty. Čím straši-
delnejšie masky, tým si bol nositeľ 
istejší, že démon sa zľakne, ne-
vojde do človeka a vyhne sa jeho 
príbytku. Verilo sa v mágiu slova, 
preto si ľudia priali len to najlep-
šie. Ak človek z úprimného srdca 
želá pre druhého dobro, tak sa 
mu to vráti. Priali si, aby sa darilo 
dobytku, a aby boli všetci zdraví. 
U južných Slovanov sa zachoval 
zvyk pálenia badnjaka. Badnjak 
bolo poleno výhradne z dubu, 
buku alebo jaseňa, ktoré si hospo-
dár na tento cieľ vopred vyhliadol 
v hore. Obliekli ho do mužských 
šiat, spievalo a tancovalo sa okolo 
neho a nakoniec ho dali do pece, 
kde sa pomaličky prepaľovalo 
niekoľko dní. Každý, kto prišiel na 
návštevu, obradne udrel do tle-
júceho polena, a tradovalo sa, že 
čím viac iskier z neho lietalo, tým 
štedrejší bude pre rodinu nasledu-
júci rok. 

Zimné radovánky detí, čb fotografia z polovice 20. storočia
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Spomienky na November ’89 a Dobrodružná 
situácia v synagóge na Halenárskej ulici 
Koncom novembra sa v Galérii Jána Konirka konali dve vernisáže. Výstava 1989 Sametová nežná na 
nádvorí Synagógy – Centra súčasného umenia, Halenárska 2, potrvá do 20. decembra 2019. „Dob-
rodružná situácia“ autorky Lucie Veselej bude vo vnútri synagógy až do 26. januára 2020.

Lucia Veselá: Domáci kvet, akryl na plátne, 
2018

Tridsať rokov po Nežnej alebo 
Zamatovej revolúcii či tridsať rokov 
života v slobodnej spoločnosti je 
nepochybne dostatočný dôvod na 
zamyslenie. Tento dôležitý medz-
ník v dejinách slovenského a čes-
kého národa pripomína výstava 
fotografií 1989 Sametová nežná 
zostavená fotografom Tomášom 
Pospěchom. Galéria Jána Koniarka 
sa výstavou pridala k ostatným 
spomienkovým podujatiam: kon-
certom, debatám a vernisážam 
zviazaným s Novembrom ´89. 
Zaujal ich zachovaný vizuálny 
obraz udalostí roka 1989 a najzau-
jímavejšie momenty, ktoré zachytili 
výrazní slovenskí a českí fotografi, 
či ich fotografovali ako zamestnan-
ci agentúr a redakcií, z vlastného 
záujmu, alebo ako aktívni účast-
níci protestov. Putovnú výstavu už 
videli v Košiciach, Banskej Bystrici, 
Banskej Štiavnici, Martine, Žiline, 
v Bratislave a po Trnave si ju budú 
môcť záujemci pozrieť ešte v pieš-
ťanskej knižnici.
„Niektoré snímky sa našli v archí-
voch autorov a vystavujú sa po 
prvý raz. Predstavené fotografie 
piatich slovenských a piatich čes-
kých fotografov môžu byť pre pa-
mätníkov výzvou, či si na niektoré 
z týchto silných obrazov spome-
nú, pričom sa dozvedia, ktorý 
fotograf ich vytvoril. Tým mladším 
môžu sugestívne a v skratke pri-
blížiť vtedajšie udalosti,“ povedal 
k výstave, ktorú pripravilo České 
centrum Bratislava, kurátor Tomáš 
Pospěch.
Tomáš Pospěch je fotograf, his-
torik umenia, kurátor. Žije v Pra-
he a v Hraniciach. Vyštudoval 
fotografiu na Inštitúte tvorivej 
fotografie Filozoficko-prírodove-
deckej fakulty Sliezskej univerzity 
v Opave (1998), dejiny umenia 

na Filozofickej fakulte Univerzity 
Palackého v Olomouci (1995) a na 
Filozofickej fakulte Univerzity 
Karlovej v Prahe (1999) a dokto-
randské štúdium na ITF FPF SU 
v Opave (2013). Od roku 1997 je 
zamestnaný ako pedagóg na ITF 
FPF SU v Opave. Vo vlastnej tvor-
be rozvíja rôzne kontextuálne prí-
stupy blízke súčasnému novému 
dokumentu i prieskumu média 
fotografie. Používaním rôznych 
vizuálnych stereotypov narušuje 
hranice tradičného dokumentu 
a žánru krajiny.

Výstava Dobrodružná situácia tr-
navskej rodáčky a finalistky súťaže 
Maľba roka – VÚB 2019 Lucie Ve-
selej vizualizuje problematiku me-
dziľudských vzťahov v maliarsky 
abstraktnej aj predmetnej polohe, 
do ktorých intervenuje autentické 
prírodné materiály. Koncepcia 
výstavy je doplnená presahmi do 
média fotografie a videa. Kurátor-
kou výstavy je Jana Babušiaková.
Tvorba Lucie Veselej programovo 
mapuje rovinu medziľudských 
vzťahov. V jej abstraktných i pred-
metných maľbách, fotografiách, 
objektoch či videu rezonuje otázka 
blízkosti a vzdialenosti v medzi-
ľudských vzťahoch a s tým spoje-
ných bariér. Na ich ambivalentnú 
prítomnosť autorka nazerá z via-
cerých uhlov pohľadu. Pracuje 
s prvkami všednej prirodzenosti. 
Intímne prostredie domova, ktoré 
je často bezprostredne dejiskom 
našich najosobnejších vzťahov, 
sa v jej prácach zrkadlí v podobe 
bežných nástrojov z domácnosti. 
Prírodné materiály a trávy, kto-
ré do svojich objektov a malieb 
komponuje, zas odkazujú na 
prirodzenú krehkosť vo vzťahoch, 
ale i v spomínaných bariérach, 

ktoré napriek svojej pevnosti môžu 
stáť paradoxne na veľmi krehkých 
základoch. Dôležitou súčasťou 
jej diel je prvok časovosti. Zlom 
v prekonaní bariér sa totiž často 
deje na základe nebadateľných 
časových zmien.
Výstava Dobrodružná situácia te-
matizuje otázku prekonávania hra-
níc nielen medzi dvoma bytosťami, 
ale i v rovine vykročenia zo svojej 
komfortnej zóny v kontexte snahy 
o porozumenie na osobnej i širšej 
spoločenskej úrovni. Veselá pod-
necuje diváka k aktivite – chce, 
aby vyvinul úsilie, prekročil pomy-
selný prah a vstúpil na „neznáme 
územia“ iného človeka.
Lucia Veselá (*1985) absolventka 
Ateliéru mal+by doc. Mgr. art. 
Klaudie Kosziby, ArtD. na VŠVU 
v Bratislave. V autorskej tvorbe sa 
zaoberá maľbou a jej presahmi, 
fotografiou, objektom a videom. 
Pochádza z Trnavy, žije a tvorí 
v Bratislave. V roku 2019 sa stala 
finalistkou súťaže Maľba – Cena 
Nadácie VÚB. 
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Prvá samostatná výstava Ivana 
Csudaia je koncentrovaná na ak-
tuálnu novú sériu prác z rokov 
2018 – 2019. Je charakteristická 
typickým autorovým „retrofílin-
gom“, ktorý napriek konvenčné-
mu námetu pristupuje k novej 
tvorbe s inovatívnym obrazovým 
myslením a osobitosťou každého 
maliarskeho plátna. Spoločným 
menovateľom všetkých diel ich 
bohatá farebnosť. Pripomeňme, 
že Csudaiovými plátnami sa voľne 
nechali inšpirovať aj študenti zo 
4. ročníka jeho ateliéru na VŠVU 
a ich obrazy, ktoré tiež nájdeme 
na tejto výstave, sú poctou peda-
gógovi. 
„Je v podstate klasikom súčasnej 
vizuálnej scény. Druhá jeho po-
loha je pedagogická. V roku 2001 
založil 4. ateliér na katedre maľby 
na VŠVU a dodnes vychoval šty-
ri generácie mladých umelcov,“ 
hovorí kurátor výstavy Vladimír 
Beskid. 
Ivan Csudai nie je v Trnave žiad-
nym nováčikom. „S galériou ma 
spája dlhoročná spolupráca na 
rôznych projektoch. Dokonca 
aj moji študenti tu pred rokmi 
obhajovali rôzne práce. Je to prí-
jemné pripomenutie si mojich 
začiatkov. Tentoraz mi však išlo 
o premiéru posledných prác. Je 
to retrospektíva akýmsi progre-
sívnym spôsobom. Sú to vybrané 
námety z minulosti, ktoré som 
nanovo stvárnil,“ hovorí Ivan Csu-
dai. Ako pripomína, v čase všet-
kého, čo charakterizuje dnešnú 
dobu návratov, sa aj on nechal 
inšpirovať. „Mám taký pocit, že 
nás dnes retro prenasleduje. A to 

nielen novú generáciu, ale aj my 
radi spomíname. U mňa je retro 
aj v zmysle pripomenutia mojich 
tém z minulosti v nových ver-
ziách. Ale je aj v tom, že trochu 
prechádzam výtvarným umením 
ako takým, a pripomínam si rôz-
ne výtvarné prúdy. Napríklad, 
prechádzam obdobím svetovej 
i slovenskej moderny. Dnes teda 
v Trnave nielen bilancujem, ale aj 
predstavujem niečo nové a záro-
veň sa chcem opierať o staré mo-
tívy,“ dodáva Ivan Csudai. 
Jeho slová dopĺňa kurátor vý-
stavy Vladimír Beskid. „My sme 
si povedali, že nie je potrebné 
robiť predčasné retrospektívy, ale 
naopak – mladý šesťdesiatnik si 
zaslúži, aby ukázal aktuálnu tvor-
bu. V ostatných dielach sa teda 
zrkadlí predchádzajúca tvorba, 
a je tam aj zrkadlenie súčasného 
výtvarného jazyka. Predstavili 
sme sériu veselých, uvoľnených, 
minimalistických obrazov, ktoré 

pracujú s grafickejším prejavom 
a pestrofarebným pozadím. Od-
kazuje aj na iných svetových vý-
tvarných tvorcov, ale predstavuje 
aj ten vlastný,“ hovorí Vladimír 
Beskid a pripomína jeden zo 
základných „ikonografických“ 
prvkov Ivana Csudaia, ktorým 
sa v tomto retroprístupe nechal 
inšpirovať. „Je to postava macíka, 
medvedíka ako detskej hračky. To 
súvisí aj s jeho ranným detstvom 
na juhu Slovenska v Želiezov-
ciach. V čase povodní ho zobrali 
na loďku a zobral si so sebou 
len jedného medvedíka. Drží si 
to ako svoj vlastný autentický 
ikonografický prvok, ktorý potom 
transformuje vo svojich obrazoch 
v rôznych podobách. Preto jeho 
dnešné dielo je plné medvedíkov. 
Základ si pripravuje digitálne 
v počítači, takže je to zvláštna 
koprodukcia digitálneho náhľadu 
a manipulácie. Nasleduje ´analó-
gový´ proces maľby, ktorý celkový 

Martin Jurčo, foto autor a repro -zd-

Ivan Csudai rekapituluje na výstave v galérii 
svoju tvorbu aktuálnymi obrazmi 
V zrkadle maľby. Tak nazval kurátor výstavy Vladimír Beskid výber z poslednej tvorby maliara Iva-
na Csudaia. Aj keď autor oslávil v lete jubileum, šesťdesiatku, neobracia sa do minulosti, skôr sa ňou 
snaží inšpirovať. Poznáme ho však aj ako grafika, hudobníka i pedagóga na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave. Okrem slovenských výstav prezentoval svoje diela aj v zahraničí, spomeňme Ham-
burg či Miskolc. Najnovšie nájdeme jeho kolekciu do 19. januára v Koppelovej vile Galérie Jána Koniar-
ka v Trnave. 
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obraz posúva k vizuálnemu pre-
vedeniu s inou intenzitou a iným 
rytmom,“ charakterizuje Vladimír 
Beskid.
Vernisáž v Koppelovej vile Galérie 
Jána Koniarka v Trnave sa usku-
točnila v čase výročia novembro-
vých udalostí. Na toho obdobie 
si zaspomínal aj sám autor, ktorý 
zažil ešte polovicu 80. rokov ako 
študent VŠVU. „Ako generácia sme 
sa v tomto čase dostali do víru 
udalostí a boli sme preto trošku 
slobodnejší ako naši predchod-
covia. V polovici 80. rokov sme sa 
dostali k tvorbe, ktorá nemusela 
byť nijako ideologicky kontamino-
vaná. Boli to akoby nové námety, 
ktoré sme mohli dávať do nových 
kontextov. Dostali sme dobrý štart. 
Hneď potom prišli novembrové 
udalosti a ten štart akceleroval ešte 

viac. Po revolúcii sme mali mož-
nosti viac sa konfrontovať so za-
hraničným umením, a tam ukázať 
svoje práce v európskom kontex-
te,“ hovorí Ivan Csudai a spomína 
aj na svojich pedagógov: „Netypic-
ky som študoval staré umenie, reš-
taurovanie, a teda moji obľúbenci 
boli z klasických období umeno-
vedy. Išlo o Dürrera, Grünwalda 
a starších tvorcov. Potom ku koncu 
štúdia, keď som sa začal venovať 
viac vlastnej tvorbe, išlo o nemec-
kú modernú expresiu a talianske 
umenia. Bratislavská VŠVU mala 
dobrú polohu s kontaktom na 
Viedeň, odkiaľ prichádzali skoro 
týždenné informácie o kultúrnom 
dianí. Stačilo sa naučiť po nemec-
ky a človek bol na tepe aktuálneho 
diania. Mal som rád Albína Bru-
novského a svojho pedagóga Vla-

dimíra Uradníčka, ktorý ma viedol 
k reštaurátorskej práci, pošťastilo 
sa mi stretnúť sa s Rudolfom Fi-
lom i Dorotou Filovou. Takže som 
sa ocitol v príjemnom tvorivom 
prostredí aj spoločnosti a dodnes 
si to veľmi vážim.“  

 Peter Katina 
– Respirations / b minor
Koncertný projekt akordeonistu 
Petra Katinu prináša nové sloven-
ské i svetové diela pre sólový akor-
deón, ktoré vznikli v rokoch 2018 
– 2019. Respirations prezentuje 
využitie nových, avantgardných 
techník hry na akordeóne, zame-
ranie na osobité zvukové prvky 
nástroja, rozšírenie výrazových 
možností akordeónu a odzrkadľuje 
najaktuálnejšie kompozičné trendy.
Peter Katina hru na akordeóne štu-
doval na Vysokej škole múzických 
umení v Bratislave a v Dánsku na 
Carl Nielsen Academy of Music 
v Odense. Viedol majstrovské kur-
zy akordeónovej hry na Royal Aca-
demy of Music v Londýne a pred-
nášal na Akadémii Franza Liszta 
v Budapešti. 
Koncert bude v sobotu 7. decem-
bra o 19.00 h.

 Hra na budúcnosť_Subjective-
Future_
V roku 2060 sa Slovensko bude 
vyrovnávať s prvou veľkou de-
mografickou krízou – väčšina 
obyvateľstva bude neproduktívna, 

v dôchodkovom veku. Bude nám 
a ostatným na niečo (naše) ume-
nie? Predstavenie je fiktívnym do-
kumentom a generačnou výpove-
ďou, vyrovnávaním sa s perspektí-
vou času, subjektívnou interpretá-
ciou blízkej či ďalekej budúcnosti 
etablovaných umelcov z rôznych 
umeleckých disciplín, ktorí civilne 
komentujú svoj možný beh živo-
tom. Tanec, divadlo, výtvarné ume-
nie, filmový dokument a hudba sú 
v predstavení použité ako rovno-
cenné umelecké prostriedky.
Predstavenie bude v stredu 11. 
decembra o 19.00 h.

 Longital | Mauna
Longital v septembri vydali nový 
album Mauna. Nová synergia, 
nahromadená energia a Longital 
2.0 v top forme a dokonalej žán-
rovej neuchopiteľnosti. Novinka 
znie, akoby Shina, Dano Salontay 
a Marián Slávka s ľahkosťou spojili 
všetky žánrové obdobia, projekty 
a svety, ktorými si za posledné 
roky prešli.
Skupina je známa veľmi energic-
kým koncertným výrazom, ktorý sa 
často líši od štúdiových nahrávok 

a dodáva im živelnosť. Vzájomná 
komunikácia medzi hudobníkmi 
a improvizácia robia každý kon-
cert jedinečným. Živé prevedenie 
albumu je napínavé, prekvapujúce 
a radostné.
Koncert bude v sobotu 14. decem-
bra o 20.00 h.

 Divadlo SpozaVoza: 
Tesla a priatelia
Pozývame rodičov a deti na insce-
náciu o fyzike, tvorbe elektrickej 
energie a o živote slávneho vyná-
lezcu a fyzika Nikolu Teslu. Pred-
stavenie je vhodné pre deti od 8 
rokov.
Činoherno-bábková inscenácia 
podáva vtipno-edukačným spôso-
bom rozšírenie znalostí o fyzike, 
tvorbe elektrickej energie a o živote 
slávneho vynálezcu, fyzika a hlavne 
človeka Nikolu Teslu. V predstavení 
sa detský divák zoznámi okrem iné-
ho aj so známymi osobnosťami ako 
Thomas Alva Edison, Mark Twain 
a pod. Predstavenie chce poukázať 
aj na fakt, ako technológia ovplyv-
ňuje každodenný život človeka.
Predstavenie bude v nedeľu 8. 
decembra o 15.00 h. 

December v Malom Berlíne
(red)

Modrá lampa, 2019
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Jaroslav Lieskovský, foto: Marta Országhová

Tirnavia Ice Cup s účasťou dvanástich krajín
Štvordňové krasokorčuliarske preteky v Trnave absolvovalo 110 súťažiacich, šesť kategórií rozdávalo 
body do renkingu ISU

Tirnavia Ice Cup 2019, kategória mužov, zľava: Máté Böröcz (Maďarsko, 4. miesto), David Gouvela 
(2. miesto), Nurullah Sahaka (obaja Švajčiarsko, 1. miesto), Marco Klepoch (SR, 3. miesto).

Trnavské krasokorčuľovanie ro-
bilo priekopnícke kroky počas 
zimy 1923 na prírodnom ľade 
v Orolskej záhrade. Neďaleký 
zimný štadión s umelou plochou 
však milovníkom piruet poslúžil 
oveľa neskôr. Novodobá história 
zaregistrovala krasokorčuliarsky 
oddiel v našom meste 28. janára 
1960, teda pred šiestimi desaťro-
čiami. Predsednícke žezlo držal 
v rukách Mikuláš Gottstein (* 
30. 11. 1912 – † 13. 7. 1985). Tr-
navčania ho poznali aj ako hráča 
a neskôr zanieteného trénera, 
ktorý vychoval nejednu futbalovú 
generáciu. Tiež mal výrazný po-
diel na vybudovaní prvého neza-

Kultúrnospoločenské centrum 
Nádvorie od svojho otvorenia 
v apríli minulého roka je verné 
prehláseniu svojich tvorcov pri-
viesť viac občanov mesta do cen-
tra aj oživiť Trnavu nevšednými 
podujatiami, aby žila ako kedysi. 
Dotýka sa to aj filatelie – pred-
nedávnom sa v Malom Berlíne 
uskutočnilo uvedenie poštovej 
známky 400. výročia smrti sv. 
Košických mučeníkov a ešte 
stále v ňom prebieha výstava 
venovaná  tvorbe jedného z naj-
významnejších slovenských 
architektov 20. storočia – Emila 
Belluša. Jeho autorský podpis je 
v Trnave viditeľný zďaleka – au-
tomatický mlyn NUPOD a najmä 
vodojem – dominanta mesta sú 
najvýznamnejšie diela modernej 
architektúry, ktoré nám architekt 
Emil Belluš zanechal. Dodnes 
funkčné stavby sú neodmysliteľ-
nou súčasťou panorámy mesta.  
Emil Belluš je však autorom 
viacerých aj drobnejších stavieb 

nielen v našom meste, ale i v šir-
šom regióne, ktoré upútali po-
zornosť verejnosti aj odborníkov. 
Patria k nim aj Kolonádový most 
v Piešťanoch či budova pošty 
Piešťany 1, ktorá bola v r. 2016 
aj na poštovej známke s ku-

pónom zobrazujúcim bustu E. 
Belluša. Na obrázku je známka 
piešťanskej pošty na analogickej 
pohľadnici s príležitostnou poš-
tovou pečiatkou Ing. arch. Emila 
Belluša od akad. mal. Jozefa 
Česlu. . 

J. Mička

Architekt Emil Belluš ako tirnavikum

kultúra



44 Novinky z radnice december 2019/január 2020 45

šport

45december 2019/január 2020

Jaroslav Lieskovský, foto: archív eh

Štyridsaťpäť bodov v druholigovom zápase
Basketbalová pivotka Elena Hrebíčková to dotiahla až do reprezentácie ČSSR 

Druholigový tím TJ VŠ Trnava robil na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov ženské-
mu basketbalu v našom meste dobré meno. Elena Hrebíčková je v dolnom rade prvá zľava.

krytého areálu s umelým ľadom. 
Vyrástol hneď vedľa futbalovej 
plochy spartakovského štadióna. 
Súčasná generácia nesie kra-
sokorčuliarsku zástavu v tomto 
olympijskom športe pod vedením 
Jozefa Čurmu. Vrcholom sezóny 
býva Tirnavia Ice Cup, štvordňo-
vý festival s pestrou zahraničnou 
účasťou. Aktuálne je za nami 
dvanásta edícia. Mestský zimný 
štadión privítal koncom októbra 
a začiatkom novembra 110 súťa-
žiacich, počnúc sedemročnými 
nádejami a končiac kategóriami 
dospelých. Okrem slovenských 
športovcov pricestovali do Trnavy 
aj výpravy z Česka, Fínska, Fran-

cúzska, Chorvátska, Maďarska, 
Poľska, Rakúska, Srbska, Švaj-
čiarska, Talianska a Veľkej Bri-
tánie. Krasokorčuliarsky oddiel 
Trnava mal v pretekárskom poli 
deväťčlenné zastúpenie (v abe-
cednom poradí): Diana Boďová, 
Eva Čurmová, Jakub Čurma, 
Jana Čurmová, Jozef Čurma ml., 
Adam Hagara, Oliver Lehocký, 
Tamara Pčolková a Sofia Strako-
vá. Najviac sa darilo staršiemu 
žiakovi Hagarovi (1. miesto), 
členovi mládežníckej reprezen-
tácie Slovenska. Šesť súťaží pod 
strechou MZŠ súčasne rozdávalo 
body do renkingu Medzinárod-
nej korčuliarskej únie (ISU). 

Oba absolútne primáty putovali 
do zahraničia. Zo žien získala 
prvenstvo Rakúšanka Stefanie 
Pesendorferová, kým v mužskej 
konfrontácii bol najlepší Švajčiar 
Nurullah Sahaka. Neobíďme za-
ujímavosť: Marco Klepoch (SR) si 
tretím miestom dal darček k ne-
deľným 22. narodeninám. „Tieto 
preteky som tri razy absolvoval 
ako žiak. Teraz išlo o moju prvú 
trnavskú účasť medzi mužmi,” 
prezradil slovenský reprezentant, 
už štvrtý rok navštevujúci fakul-
tu informatiky ČVUT v Prahe, 
ktorý v aktuálnej sezóne by sa 
rád nominoval na majstrovstvá 
Európy. 

Trnavčanka Elena Hrebíčková (*13. 
1. 1950) sa do basketbalovej his-
tórie zapísala vskutku výrazným 
pôsobením. Síce v rodnom meste 
to najskôr skúšala so skokom do 
výšky, no urastenú dievčinu už 
v štrnástich rokoch oslovili funkcio-
nári spod deravých košov.
Jej najpamätnejšie okamihy v od-
dielovom drese? „Keď som sa 
v zostave bratislavského Slovana 
pričinila o zisk Československé-
ho pohára. Dovtedy sa podobný 
ženský úspech nepodaril žiadne-
mu basketbalovému družstvu zo 
Slovenska.”
Hrebíčková si však rada spomí-
na aj na ďalšie duely v tomto 
obľúbenom kolektívnom športe 
s olympijskou visačkou. Naprí-
klad na ojedinelý zážitok z dru-
holigového zápasu TJ VŠ Trnava, 
v ktorom dosiahla štyridsaťpäť 
bodov. „Mala som výbornú 
nahrávačku Anku Adamcovú, 
odbornú asistentku z katedry 
telesnej výchovy tamojšej pe-
dagogickej fakulty,” povedala 
skromne na margo výnimočného 
streleckého apetítu.
V sedemdesiatom šiestom nomi-
novali Hrebíčkovú do reprezen-

tácie ČSSR na turné do zámoria 
(Kuba, Mexiko). “Po siedmich 
týždňoch sa nám už cnelo za 
domovom. A tak prišla vhod 
výmena leteniek s mužmi brati-
slavského Interu. Tí boli radi, že 
si môžu o týždeň predĺžiť pobyt 
v exotickom prostredí,” prezradila 
zriedkavú príhodu.
Jubilantka pracovala tridsaťpäť ro-
kov vo funkcii vedúcej vychováva-
teľky v Strednej priemyselnej škole 
stavebnej na trnavskom Predná-
draží. Spolu s telocvikárskymi ko-

legami organizovala pre študentov 
populárne ročníkové turnaje v bas-
ketbale. Súboje sa na palubovke 
školskej telocvične odvíjali dvad-
saťštyri hodín nonstop, v ostatných 
rokoch o šesť hodín menej. 
Vek žien sa vraj nemá prezrá-
dzať. V dnešnej dobe internetu 
je to však nemožné. Úspešnej 
športovkyni z Coburgovej ulice 
v Trnave teda na diaľku zavinšuj-
me k sedemdesiatym narodeni-
nám a poprajme pokojnú jeseň 
života. 
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Ani sa nechce veriť, ale je to tak. 
Nezabudnuteľný Toni-báči Malatin-
ský sa na tento svet prihlásil pred 
rovným storočím, 15. januára 1920. 
Smrť si poňho prišla 1. decembra 
1992. Opäť raz sa potvrdzuje, že 
čas cvála okolo nás neúprosným 
tempom. Ako keby to bolo iba toť 
nedávno, čo bílí andeli pod taktov-
kou priekopníckeho kormidelníka 
výrazne mútili vodu v ostro sledo-
vaných pohárových zápoleniach po 
celom európskom kontinente.
V polovici januára 2020 teda uply-
nie priam neuveriteľný okrúhly 
časový úsek od narodenia výni-
močného osnovateľa najslávnej-
šieho obdobia trnavského futbalu 
v celej histórii. V trénerskej záhra-
de A. Malatinského naozaj bohato 
zarodilo, hoci svoje zámery na 
zelených trávnikoch realizoval 
predovšetkým s chlapcami z Trna-
vy a okolia. 
Neskoršie ocenenie Trnavčan 20. 
storočia in memoriam teda malo 
od predstaviteľov radnice racionál-
ny základ.
Hráčsku, trénerskú a funkcionársku 
faktografiu tejto ikony zo sveta ko-
ženej lopty už športová verejnosť, 
vrátane nastupujúcej generácie, 
akiste dôverne pozná aj z internetu. 
Tiež náš mestský časopis viackrát 
mapoval obdivuhodné účinkovanie 
hlavného strojcu päťhviezdičkovej 
majstrovskej epochy Trnavčanov. 
O príleve takzvaných posíl zo za-
hraničia ešte vtedy náš futbal ani 
nechyroval. A domáci divák ani 
o nič neprichádzal.
Veru, každý športový redaktor sa 
v prítomnosti Malatinského rád 
obohacoval o cenné poznatky 
z prameňa najpopulárnejšej lopto-
vej hry. Zážitky a spomienky zostali 
navždy ukotvené hlboko v autorovej 
pamäti.
Keďže ide o dvojčíslo Noviniek 
z radnice na sviatočné dni starého 
a nového roku, počas ktorých bude 
mať priestor aj silvestrovská vese-
losť, neobíďme ani oddychové témy.

Malatinského trénerskú genialitu 
vtipne okomentoval pri odhaľovaní 
jeho sochy v auguste 2016 dlho-
ročný kapitán bílích andelov Sta-
nislav Jarábek: „Keď sa tak na vás, 
Toni-báči, pozerám, napadá ma, 
že dnes by ste sotva našli takých 
somárov, ktorí by boli ochotní plniť 
vaše mimoriadne náročné trénerské 
metódy a predstavy.”  
Je známe, že nad futbalovou Trna-
vou vyšlo majstrovské slnko vte-
dajšej československej ligy päťkrát. 
Emil Brunovský, člen hráčskeho ko-
lektívu pri prvom federálnom titule, 
mi svojho času prezradil pikantnú 
príhodu: „Cez letné sústredenie 
v Dudinciach sme spávali v triedach 
tamojšej školy na obyčajných po-
steliach. A keď po tréningovej tor-
túre nám k obedu ako druhé jedlo 
dali slíže, nikto ani necekol.”
Raz počas poludňajšej prestávky 
zimného kempu A-mužstva Spar-

taka TAZ som v Piešťanoch  robil 
rozhovor s trnavským kormidel-
níkom pre okresné noviny. Vtedy 
vošiel do jeho pracovne jeden zo 
zverencov, už úspešne účinkujúci 
aj na reprezentačnej úrovni. 
„Čo chceš, mládenček?” spýtal sa 
tréner. 
„Toni-báči, prepáčte, že vyrušu-
jem.” 
„Nevidíš, že tu mám pána redakto-
ra? Príď neskôr.”
Zdalo sa mi, že v mojej prítomnosti 
nie je priestor na ich dôvernú vec. 
„Vy zostaňte,” zareagoval hostiteľ. 
Po hráčovom odchode pozname-
nal: „Musím ich držať nakrátko, 
inak by z mojich futbalových cieľov 
nebolo nič. To ale nepíšte,” zasmial 
sa.
Tiež oveľa neskôr, keď už išlo 
o spartakovských internacionálov, 
sa Toni-báčiho báli ako čert sväte-
nej vody.

šport
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Jaroslav Lieskovský, foto: JK

Anton Malatinský sa narodil pred sto rokmi
Svojich slávnych futbalových zverencov objavoval v Trnave a okolí 

Autor príspevku a písomného návrhu na pomenovanie štadióna pri soche Toni-báčiho Mala-
tinského.
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Pred piatimi rokmi priniesli No-
vinky z radnice obsiahly príspevok 
pod titulkom Štibrányi – prvý Slo-
vák s gólovou vizitkou z futbalo-
vých majstrovstiev sveta.
Rodák z Vlčkoviec (* 11. 1. 1940) 
vyfabrikoval tento historický kúsok 
31. mája 1962 v Čile, keď deväť mi-
nút pred koncom úvodného zápasu 
ČSSR – Španielsko (1:0) po dlhom 
sóle prekabátil ochrancu súperovej 
svätyne Sedruna.
Člen Siene slávy československé-
ho futbalu, v januári osemde-
siatročný jubilant toho dokázal 
vo vrcholovom športe naozaj 
veľa. Hoci nie vždy išli veci ako 
po masle. Mal totiž priamočiaru 
povahu. Čo na srdci, to na jazyku. 
Ani vo futbale sa takáto vlastnosť 
príliš nenosila. Tobôž nie vo vo-
jenskom prostredí. Keď Dukla 
Praha prehrala jeden z dôležitých 
pohárových zápasov na medzi-
národnej scéne, vinníci sa hľadali 
v radoch nováčikov, ktorí naruko-
vali do oddielu na dva roky. Štib-
rányi sa bránil, že chyby porobili 

na ihrisku aj mazáci. A to nemal. 
Prevelili ho do druholigovej Dukly 
Tábor.
Jeho futbalové kvality sa však 
neskôr výrazne prejavili. Na jar 
1962 vychytil reprezentačnú fazó-
nu. „Mal som vtedy kondíciu ako 
hrom. Pomohol mi k nej zimný 
lyžiarsky kurz. Povinne nás čakal 

počas štúdia v trnavskom peda-
gogickom inštitúte. Keďže horský 
vlek nefungoval, zasnežený svah 
bolo treba nespočetnekrát vyšlia-
pať pešky,” vysvetlil.
Štibrányi ani po hráčskej rozlúčke 
s aktívnym futbalom si na nedo-
statok pohybu neťažkal. Vyše tri 
desaťročia učil telocvik a brannú 

šport
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Jaroslav Lieskovský, foto: František Uhrovič

Kozmonautova poklona za strieborné Čile
Futbalový vicemajster sveta Jozef Štibrányi sa v januári dožíva osemdesiatky 

Jozef Štibrányi sa po skončení futbalovej kariéry upísal rekreačnému tenisu.

Oslava šesťdesiatin brankárskej 
legendy Imricha „Capana” Stachu 
vyvrcholila v klubových priesto-
roch učňovského internátu na 
Linčianskej. Vedľa mňa sediaci 
Malatinský mal očividnú radosť 
z nášho spoločne pripraveného 
futbalového popoludnia vo veľkom 
štýle k Stachovmu jubileu. Keď už 
bolo po úvodných vinšovačkách, 
náhle sa otvorili dvere. Stál v nich 
jeden z bývalých ťahúňov trnavskej 
ofenzívy.
Malatinský si ho premeral prísnym 
pohľadom: „Poď sem! Prečo meš-
káš?”
„Toni-báči, viete, doma mám malé 
deti,” snažil sa oneskorenec o vtip.
„Takúto neúctu si Capan od teba 
nezaslúži. Podobné lotroviny už viac 
nerob,” vyčistil mu žalúdok. Rešpekt 
z trénera teda nepominul u jeho 
bývalých zverencov ani po rokoch.

Ešte na staré kolená sa Malatinský 
snažil vypomôcť svojim nástupcom. 
Aj v 26. kole prvej futbalovej ligy 
1989/90, keď mužstvo zo sloven-
ského Ríma cestovalo do Prahy. Na 
Letnej ich vtedy čakala rozbehnutá 
Sparta ČKD. Vo voľnej chvíli pred 
zápasom išiel Toni-báči do klubovej 
reštaurácie na kávu. Pri susednom 
stole sedel domáci kanonier Tomáš 
Skuhravý. Pred sebou mal zarosený 
pohár s pivom, v jednej ruke držal 
cigaretu a druhou masíroval chrbát 
vedľa sediacej dlhovlasej blondí-
ny. Toni-báči akékoľvek prehrešky 
najmä voči predzápasovej disciplí-
ne vždy prísne odsudzoval, hoci 
v tomto prípade išlo o súperovho 
hráča. Čo čert nechcel, hostia vtedy 
vyfasovali nakladačku 1:10 a Skuh-
ravý im dal tri góly.
Stále čiperný Trnavčan Rudolf 
Mesíček, s osemdesiatimi devia-

timi rokmi azda najstarší žijúci 
exfunkcionár Spartaka, zažil ne-
jeden úspešný okamih po boku 
slávneho lodivoda. Tiež na zahra-
ničných štadiónoch. „Toni-báči 
bol prísny tréner, no pri našich 
oddielových debatách vždy cie-
ľavedomý, koncepčne pracujúci 
fanatik s dobrým srdcom,” pre-
zradil mi R. Mesíček pri nedáv-
nom stretnutí v trnavskej hale na 
Rybníkovej.
Záverečný dôvetok. V osobnom 
archíve opatrujem svoj písomný 
návrh z 26. novembra 1997, v kto-
rom som požiadal o pomenovanie 
trnavského futbalového objektu na 
Športovej ulici po A. Malatinskom. 
Bolo mi veľkou cťou, keď mestské 
zastupiteľstvo na rokovaní 13. janu-
ára 1998 vydalo uznesenie č. 530/
98 o pomenovaní Štadión Antona 
Malatinského. 
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  SPOMIENKA – Trnavská ho-
kejová verejnosť si v sobotu 26. 
októbra pripomenula pamiatku Ka-
rola Holoviča, nezabudnuteľného 
športovca od ľadu, pri príležitosti 
jeho nedožitých sedemdesiatych 
narodenín. V rodnom meste hrá-
val za Spartak a vojenskú Duklu, 
istý čas obliekal dubnický dres. Po 
skončení aktívnej činnosti sa napl-
no zahryzol do trénovania trnav-
ských hokejových nádejí. Žiaľ, na 
večnosť náhle odišiel príliš skoro, 
20. marca 1991, ako 41-ročný. Jeho 
prvý memoriál sme organizačne 
pripravili na pôde mestského úra-
du v predjarí 1992. Odvtedy tento 
hokejový turnaj, na Slovensku 
jediný mládežnícky s takouto tradí-
ciou, ešte nepauzoval. V aktuálnej 
sezóne sa hral už 28. raz a víťazný 
pohár získali kadeti domáceho HK 
Gladiators. Ďalšie poradie: 2. HK 
MD Šumperk, 3. MsHKM Žilina, 4. 
HK ŠKP Poprad, 5. Technika Brno, 
6. EHC Black Wings Linz. Koncom 
leta 2012 uviedli Kaja Holoviča in 
memoriam do Siene slávy trnav-
ského hokeja.
  VYTRVALOSTNÉ BEHY 
– Areál trnavskej automobilky PSA 
privítal účastníkov jesenného behu 
piaty raz. V príjemnom počasí 
si štartujúci mohli zvoliť jednu 
z troch dištancií – polmaratón, 
10,6 alebo 5,3 km. Na tej najdlh-

šej bolo pódiové poradie mužov 
nasledujúce: 1. Šimon Wahlandt 
(Adidas Runners) 1:14:52 h, 2. Mi-
roslav Murgaš (Run for Fun) 1:14:
56, 3. Ladislav Kiss (3klub Šamo-
rín) 1:17:43. Rovinatú trať o dĺžke 
21,1 km absolvovali aj ženy. Víťazné 
trio: 1. Zuzana Polohová (Lesky’s 
runners) 1:26:44 h, 2. Mária Ulle-
rová (CK Studienka) 1:36:04, 3. Eva 
Beňová (Behám za Zuzku) 1:41:10.  
Kalendár džogingových podujatí 
na ďalší rok už dostáva konečnú 
podobu. V novej termínovej listine 
masových bežeckých pozvánok 
sa veľkej pocty dostalo zo strany 
Slovenského atletického zväzu 
tridsiatemu ročníku Majcichovskej 
desiatky. Jej súčasťou totiž budú 
v nedeľu 8. marca 2020 majstrov-
stvá SR v cestnom behu na 10 

km. V dedinskom prostredí pôjde 
o premiéru. 
  HALOVÝ FUTBAL – Pohár 
predsedu Oblastného futbalového 
zväzu v Trnave je už tradične adre-
sovaný najlepším tímom jesennej 
časti 6., 7. a 8. líg. Najbližší sviatok 
vidieckeho futbalu nájde priestor 
pod strechou mestskej športovej 
haly na Rybníkovej ulici v sobotu 
11. januára 2020 od pol deviatej. 
Zimný turnaj, pravidelne sa tešiaci 
veľkému diváckemu záujmu, vtedy 
pridá do kroniky už devätnásty 
diel. Ako nás informoval predseda 
športovo-technickej komisie ObFZ 
Marián Hafrovič, desať družstiev 
rozdelia do dvoch základných sku-
pín. Finále príde na rad o 17.30 h. 
Pred rokom si víťaznú trofej od-
niesol Zvončín, po finálovej výhre 

Šport v skratke 
(jls)

šport

Memoriál Karola Holoviča 1992 v ľadovom hokeji vyhrali domáci siedmaci pod trénerským 
vedením Ľubomíra Kobetiča (hore prvý zľava). Foto: Miroslav Vajgel

výchovu v križovianskej škole. Vo 
chvíľach voľna sa na dlhé roky 
skamarátil s tenisovou raketou. 
Vraj keby mu v mladosti neuča-
roval futbal, zrejme by sa naplno 
venoval dianiu na kurtoch. V ši-
rokej základni sa vypracoval na 
popredného hráča Trnavskej teni-
sovej ligy i mnohých turnajových 
konfrontácií.
Ako organizátor mal blízko aj 
k masovým behom. Začiatkom 
marca 2013 bol J. Štibrányi čest-
ným hosťom medzinárodných 
bežeckých pretekov v Majcicho-
ve. Tam sa zoznámil s kozmo-

nautom Vladimírom Remekom, 
štartérom Majcichovskej de-
siatky. Vesmírny priekopník mu 
vyslovil poklonu ako autorovi 
jediného gólu v úvodnom zápase 
majstrovstiev sveta ’62. „Mal som 
vtedy štrnásť rokov. Po vašom ví-
ťaznom góle do španielskej siete 
vypukol u nás v meste neopísa-
teľný ošiaľ,” spomenul Remek. 
Voľakedajšie pravé krídlo futba-
lovej reprezentácie vrátilo hrdi-
novi kozmu príjemný spomien-
kový kompliment za strieborné 
Čile. „A my sme zasa boli pyšní, 
že Československo ako tretia 

krajina celej planéty vyslalo do 
vesmíru svojho občana.” Na Re-
mekovu otázku, či Štibrányiho 
nelákalo v mladých rokoch aj 
letectvo, pridal úsmevnú príhodu 
z oddielového zájazdu Trnav-
čanov do Afriky. „Keď Spartak 
hral v Sudáne, mňa a Dušana 
Kabáta pozvali piloti pri lete nad 
púšťou do kabíny. Posadili nás 
do ich riadiacich kresiel a na 
uši dali slúchadlá. Cítili sme sa 
výnimočne. Lenže po pristátí 
na letisku bol tréner Malatinský 
iného názoru. Obom nám vyťal 
zaucho.” 
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Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
GK

Záver šachovej partie: Šturdík – Malár, 3. liga SVK sk. A2 / 2013, postavenie po ťahu 31.h:g6

šport

2:0 nad Pavlicami (góly: Stacho, 
Gažovič). Piešťany v zápase o 3. 
miesto deklasovali Prašník 8:1. 
K vydarenému podujatiu prispela 
aj skúsená rozhodcovská trojica 
Lukáš Benko, Marek Fodor a Ru-
dolf Frič. 
  Z HISTÓRIE – Pekný predvia-
nočný darček pripravila v decembri 
1984 svojim trénerom iba pätnásť-
ročná športová gymnastka Mirka 
Zelenayová. V majstrovstvách ČSSR 
dorasteniek a žiačok prvej výkon-

nostnej triedy v Ostrave získala do 
oddielovej vitríny TJ Slávia Zdroj 
Trnava tri medaily. Vo viacboji 
skončila Mirka na skvelom druhom 
mieste (za Dianou Šablatúrovou 
z Detvy) a ďalšie dve pódiové 
priečky si odniesla za cvičenie na 
jednotlivých náradiach – striebro 
z kladiny, bronz z bradiel. Junior-
ská reprezentantka zo slávistickej 
liahne odsunula za seba v hod-
notení viacboja aj Andreu Horny-
akovú (VSŽ Košice), ktorej vrátila 

na severe Moravy tesnú prehru zo 
slovenského šampionátu doraste-
niek v Trnave. Spomínaný jesenný 
štvorboj spred tridsiatich piatich 
rokov v gymnastickej telocvični 
športovej haly Družba vyhrala 
cez posledný novembrový víkend 
Miriam Hullová (Vinohrady BSP 
Bratislava). Okrem Zelenayovej 
bronzovej medaily v hlavnej súťaži 
neobíďme ani cenné umiestnenia 
ďalších domácich viacbojárok, Mo-
nika Herčíková bola piata a Dáša 

Francúzska obrana dostala názov 
podľa korešpondenčnej partie 
medzi mestami Londýn a Paríž 
(1834 – 1836), v ktorej francúzski 
šachisti prvýkrát použili takéto 
otvorenie a zvíťazili. Do polovice 
20. storočia to bola najpopulár-
nejšia polootvorená hra a často sa 
hráva aj v súčasnosti. Ide o korekt-
né a široko rozvetvené otvorenie, 
ale pre čierneho náročné, lebo 
vyžaduje výbornú znalosť šachovej 
teórie, presný sled ťahov a dávku 
trpezlivosti. Bežné pokračovania 
francúzskej hry sú pre skúsenej-
ších šachistov s čiernymi figúrami 
všeobecne dobre hrateľné a po-
skytujú celkom reálne vyhliadky 
na remízu, ale aj zisk bodu, hlavne 
pre bohatú stupnicu prekvapivých 
zvratov po zaváhaní bieleho. Pred-
pokladom zvládnutia „francúzky“ 
je dostatočná trpezlivosť, lebo len 
správnou výstavbou udrží čierny 
krok s priestorovou prevahou bie-
leho, aby v neskorších fázach hry 
podnikol v správnu chvíľu protio-
fenzívu. Otvorenie sa hodí do váž-
nych majstrovských partií a skúšať 
ho môžu aj kluboví hráči na rôznej 
úrovni s cieľom nájsť nedostatky 
v teoretickej príprave svojich súpe-
rov. V bleskovkách často jedna zo 
strán spraví pomerne skoro osu-
dovú chybu, a takto hrané partie 
slúžia potom len na pobavenie. 
Čierny má v tomto otvorení často 
dosť stiesnené postavenie. Jeho 
hlavnou nevýhodou je pasívny 

bielopoľný strelec, ktorého blokuje 
pešiak e6. Biely sa snaží využiť 
svoju priestorovú prevahu k útoku 
na kráľa. Čierny musí reagovať 
útokom na bielych centrálnych 
pešiakov a aktivitou na dámskom 
krídle prostredníctvom ťahov c5, 
Db6, Jc6, f6. Takisto sa často usi-
luje o výmenu svojho pasívneho 
strelca ťahmi b6 a Sa6.
V partii z 3. ligy (sk. A2), ktorá sa 
hrala 24. februára 2013, chcel Pa-

vol Malár (ŠK Hlohovec) prekvapiť 
svojho súpera Igora Šturdíka (ŠK 
Komplet Modranka) piatym ťa-
hom vo francúzskej obrane (C17), 
ktorý šachová teória pozná, ale 
nepovažuje ho za najlepšie pokra-
čovanie pre čierneho. Čierny v du-
eli vykonal niekoľko nepresných 
ťahov, ale nakoniec mohol obrátiť 
výsledok partie opačným smerom 
v 31. ťahu. Ako mal správne hrať 
P. Malár v postavení zobrazenom 
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na diagrame, aby partiu vyhral? 
Otázku kladieme našim čitateľom 
– riešiteľom. Odpoveď sa dozvedia 
v ďalšom čísle NzR.
1.e4 e6 2.d4 (2.d3 d5 3.Jd2 Jf6 4.Jf3 
Jc6 5.c3 a5 6.e5 Jd7 7.d4 b6 8.h4 
Se7 9.Sb5 Jb8 10.Jf1 Sa6 Ljuboje-
vič vs. Portisch, Petropolis 1973; 
2.De2 odporúčal Čigorin) 2. - d5 
3.Jc3 [3.e5 c5 4.c3 Jc6 5.Jf3 Db6 
6.Sd3 c:d4 7.c:d4 Sd7 8.0-0 J:d4 
9.J:d4 D:d4 10.Jc3 a6 11.Ve1 Sb4 
12.Se3 Dh4 13.g3 Dd8 14.Dg4 Sf8 
15.h4 f5?? 16.e:f6 J:f6 17.Dg6+ 1:0 
Pulnikov vs. Ozerov, Togliatti 1984; 
3.Jd2 Jf6 (3. - Se7 4.Sd3 c5 5.e:d5 
D:d5 6.Jgf3 c:d4 7.0-0 Jc6 8.Sc4 
Dd6 9.Sb5 Sd7 10.Jc4 Dc5 = Stoica 
vs. Ambrož, Luzern 1982) 4.e5 Jfd7 
5.f4 c5 6.c3 Jc6 7.Jdf3 Da5 8.Kf2 
Se7 9.Sd3 Db6 10.Je2 f6 11.e:f6 S:f6 
12.Kg3 c:d4 13.c:d4 0-0 Reshewsky 
vs. Vaganjan, Skopje 1976] 3. - Sb4 
[Nimcovičov – Winawerov variant; 
3. - Jf6 4.Sg5 Sb4 (Mac-Cutcheo-
nov variant) 5.e5 h6 6.Sd2 S:c3 7.b:
c3 Je4 8.Dg4 g6 9.Sd3 J:d2 10.K:d2 
c5 Panov vs. Zagorjanskij, Moskva 
1944, 3. - Jc6 (Alapinov variant) 
4.Jf3 Sb4 5.e5 S:c3+ 6.b:c3 Ja5 7.a4 
Je7 8.Sd3 b6 9.Jd2 c5 10.Dg4 c4! 
Becker vs. Nimcovič, Breslau 1925] 
4.e5 (4.e:d5 e:d5 5.Sd3 Jc6 6.Je2 
Jge7 7.0-0 Sf5 8.S:f5 J:f5 9.Dd3 
Dd7 10.Jd1 0-0 11.Je3 J:e3 12.S:e3 
Vfe8 13.Jf4 Sd6! -/+ Capablanca 
vs. Aljechin, Buenos Aires 1927; 
4.Sd2 d:e4 5.Dg4 D:d4 6.0-0-0 
Jf6 7.D:g7 Vg8 8.Dh6 Sf8 9.Dh4 
Vg4! 10.Dh3 D:f2 Boleslavskij vs. 
Bronštejn, Moskva 1950) 4. - c5 (4. 
- Je7 5.Sd2 c5 6.a3 S:c3 7.S:c3! c:
d4 8.D:d4 Jbc6 9.Dg4 0-0 10.Jf3 Jf5 
Keres vs. Spasskij, Moskva 1967) 
5.a3 (5.Sd2 Je7 6.a3 S:c3 7.b:c3 c4 
8.h4 h5 9.Se2 Jf5 10.g3 g6 11.Sg5 
Da5 12.Dd2 +/-; 5.d:c5 Je7 6.Jf3 
Jbc6 7.Sd3 d4 8.a3 Sa5 9.b4 J:b4 
10.a:b4 S:b4 11.Sb5+ Jc6 12.Sc6+ b:
c6 13.Va4 +/- Fine vs. Botvinnik, 
AVRO 1938) 5. - Sa5 [5. - S:c3 6.b:
c3 Je7 (6. - Dc7 7.Jf3 Jc6 8.Sd3 c:
d4? 9.c:d4 J:d4?? 10.J:d4 Dc3+ 
11.Dd2 D:a1 12.c3! 1:0 Boots vs. 
Fazekaš, Londýn 1940) 7.Dg4 0-
0 8.Jf3 Jbc6 9.Sd3 f5 10.Dg3 Da5 
11.Sd2 b6 12.0-0 Da4 13.h3 c4 
14.Se2 D:c2 15.Sd1 Dd3 = Hort vs. 

Juřek, Šumperk 1984; 5. - c:d4 6.a:
b4 d:c3 7.Jf3! (7.b:c3 Dc7! 8.Jf3 
Je7 9.Sd3 Jg6 10.0-0 Jd7 11.Ve1 D:
c3 12.Sd2 Dc7 13.De2 0-0 14.De3! 
Jb6 15.Dg5 Jc4 16.Sc3 h6! Lasker 
vs. Maróczy, New York 1924) 7. - c:
b2 8.S:b2 Je7 9.Dd4 Jbc6 10.Dg4 
Jf5 11.Sd3 h5 12.Df4 Jce7 13.b5! 
Sd7 14.Vg1!? Panov vs. Verlinskij, 
Moskva 1934] 6.b4 c:d4 (6. - c:
b4? 7.Jb5 Jc6 (7. - b:a3+ 8.Sd2 Je7 
9.V:a3 Sb6 10.Jd6+ Kf8 11.Dh5 Jg6 
12.Sd3 Jc6 13.S:g6 J:d4 14.S:f7 J:c2+ 
15.Kd1 J:a3 16.Se8 De7 17.Sg5 +-) 
8.a:b4 J:b4 9.Sd2 Je7 10.Jd6+ Kf8 
11.Df3 Jf5 12.J:f5 J:c2+ 13.Kd1 S:d2 
14.K:d2 e:f5 15.K:c2 Se6 16.Db3 f6 
17.D:b7 f:e5 18.V:a7 V:a7 19.D:a7 
e:d4 20.Jf3 Dc8+ +-) 7.Jb5 (7.Dg4 
Je7 8.Jb5 Sc7 9.D:g7 Vg8 10.D:h7 
a6 11.J:c7+ D:c7 12.Je2 D:e5 13.Dd3 
Jbc6 14.Sb2 Sd7 15.0-0-0 Df6 16.f4 
Jf5 17.g3 Db6 18.Kb1 Vc8 19.J:
d4 Jc:d4 20.S:d4V:g3 21.h:g3 D:
h1 Kolčák vs. Fiala, kor. p. 1991) 7. 
- Sc7 8.f4 Je7 9.Jf3 Sd7 10.J:c7+ D:
c7 11.Sd3 Jbc6 12.Sb2 Jf5 13.S:f5 e:
f5 14.J:d4 Je7 (14. - J:d4 15.S:d4 0-
0 16.0-0 Sa4 17.Vc1 b6 18.Vf3 Vac8 
19.Vc3 Dd7 +/=) 15.0-0 0-0 16.Dh5 
Db6 (16. - a5 17.c3 Vfc8 18.Dg5 
Kf8 19.Vf2 Dc4 =) 17.Kh1 Vfc8 
18.Dg5 Dd8?! (Dáma sa zbytočne 
vrátila do pasivity. Jazdec mal svoje 
správne miesto pred kráľovskou 
pevnosťou: 18. - Jg6! 19.Vad1 
(19.c3 Dd8 20.Dh5 Vc4 21.Vad1 
Dh4 22.D:h4 J:h4 =) 19. - a5 20.c3 
Da6 21.Vfe1 Dc4 22.J:f5 h6 23.Dg4 
a:b4 24.c:b4 Se6 25.Vd2 Ve8 =) 
19.e6 f6 20.Dg3 Sa4 21.Vac1 Vc4?! 
(Radšej mal P. Malár aktivizovať 
svoju dámu: 21. - Dc7! 22.Dd3 
Dc4 23.Vfe1 a5 24.Kg1 a:b4 25.a:
b4 Se8 26.Dd2 Va2 27.c3 Vca8 
28.Va1 Sh5 29.V:a2 V:a2 30.Va1 
V:a1+ 31.S:a1 Jc6) 22.Vfe1 Dd6 
23.h4 Vac8 24.h5 Kf8 25.c3 Se8 
26.Df3 Kg8?! (26. - Sa4 27.h6 g6 
28.Dg3 g5 29.Vf1 Kg8 30.Vce1 Kh8 
31.Dh3 Vg8 32.Kg1 g4 33.Dh5 Vg6) 
27.Vcd1 Sa4 28.Vd2 Ve8 29.g3 g6?! 
(29. - Vd8 30.Dd3 Vcc8 31.J:f5 J:f5 
32.D:f5 De7 33.Dg4 Sb3 34.h6 g6 
35.f5 Vc4 36.Df3 Vd6 37.Df2 Vg4) 
30.Vh2? (30.Dd3 Kg7 31.Kg1 Vh8 
32.Vh2 Vcc8 33.h6+ Kf8 34.Vhe2 
Dc7 35.Vd2 Dc4 36.De3 Vg8 37.Jf3 

b6 38.Jd4 g5 39.f:g5 V:g5 40.Kg2 
Vg4 =) 30. - Jc6 31.h:g6 (Pozri 
diagram!) 31. - h:g6?? 32.J:f5 Df8 
33.D:d5 (33.Dg4!) 33. - g:f5 34.e7+ 
Df7 35.Vh8+ K:h8 36.D:f7 (36. - V:
e7 37.V:e7 J:e7 38.D:c4) 1:0
Pri príležitosti významného ži-
votného jubilea prajeme Igorovi 
Šturdíkovi (* 23. 12. 1959) pevné 
zdravie, rodinnú pohodu a ešte 
veľa vyhraných partií za šachovým 
stolíkom! 
Šach sa naučil hrať od svojho 
staršieho kamaráta, keď mal asi 
šesť rokov. V šachovaní ďalej po-
kračoval na trnavskom gymnáziu, 
keď sa ich tímu podarilo na Stre-
doškolských hrách v Martine r. 
1974 obsadiť 2. priečku z 24 druž-
stiev. Po desaťročnej prestávke sa 
znova vrátil k šachu v Špačinciach, 
Modranke, D. Krupej a od r. 2005 
bojuje za Lokomotívu Trnava, kde 
sa stal hráčom základnej zosta-
vy za B-družstvo v II. lige, ale už 
v ďalšom roku odohral osem due-
lov za A-družstvo v I. lige. To po-
važuje za svoje najlepšie šachové 
obdobie. V súčasnosti hrá v 3. lige 
(Trnava) a ako hosť v Špačinciach 
(4. liga). Pre nedostatok sponzorov 
sa musia šachisti v klube skladať 
na nevyhnutné finančné náklady 
počas šachovej sezóny z vlastné-
ho vrecka, a preto sú skutočnými 
amatérmi vo svojom obľúbenom 
športe. Pri trénovaní využíva aj 
technické vymoženosti našej doby. 
Denne odohrá niekoľko desiatok 
on - line partií cez internet. Určité 
obdobie hral šach tiež korešpon-
denčne, keď si so súpermi vymie-
ňal ťahy  klasicky pomocou koreš-
pondenčných lístkov. Kompozič-
nému šachu sa nevenuje, ale svoje 
kombinačné schopnosti si zlepšuje 
riešením šachových štúdií. Svoju 
dobrú fyzickú kondíciu si udržiava 
v posilňovni a na bežiacom páse. 
Jeho koníčkom je tiež pestovanie 
viniča a výroba kvalitného bieleho 
i červeného vína, ktorým rád ob-
darúva svojich priateľov. V kuchyni 
dokáže zastúpiť svoju milovanú 
manželku, s ktorou je už 36 rokov 
šťastne ženatý, vychovali spolu tri 
deti, dnes už dospelé osoby, a pre-
kvapiť ju prípravou hodnotného 
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Múzejné námestie 3, tel. 033/
55 12 913, 033/55 12 911, e-ma-
il: zsmuzeum@zupa-tt.sk, info: 
www.zsmuzeum.sk 
Otváracie hodiny:
Ut – pia: 8.30 – 17.00 h
Víkend – 11.00 – 17.00 h, v ponde-
lok zatvorené

EXPOZÍCIE ..............................
Príroda Malých Karpát, Sakrálne 
pamiatky, Ľudová hrnčina, Kam-
panologická expozícia, Oratórium, 
Štefan Cyril Parrák – pocta kráľovi 
zberateľov, Osobnosti športu TTSK, 
Klarisky v Trnave, Krása zašlých 
čias, Archeologická expozícia, 
Ľudový textil trnavského regiónu, 
História a súčasnosť dobrovoľného 
hasičstva v TTSK, Dotkni sa hliny 
– z dejín tehly a tehliarstva trnav-
ského regiónu

VÝSTAVY..................................
  REMESLÁ V ŠÚPOLÍ
Výstava z prác šúpoliarky Antónie 
Dvorščíkovej z Praznova
Vernisáž v nedeľu 1. 12. 2019 
o 16.00 h, výstava potrvá do 16. 
februára 2020
  NEŽNÁ REVOLÚCIA
Dokumentárna výstava k 30. vý-
ročiu udalostí v novembri 1989 
v Československu. Výstava potrvá 
do 15. marca 2020

  PADLI, ABY SME MY ŽILI
Trnavská posádka a odboj na 
západnom Slovensku počas SNP 
– výstava k 75. výročiu SNP
do 4. 10. 2020
  MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK 
– 100. VÝROČIE ÚMRTIA
Výstava fotografií v koncertnej sále 
Západoslovenského múzea 
do 24. 11. 2019
  TRNAVSKÉ FOTOATELIÉRY
do 12. januára 2020
  SKAMENELINY SVETA
geologická výstava doplnená foto-
grafiami 
do 1. 3. 2020

PODUJATIA .............................
  ADVENT V MÚZEU
Vernisáž výstavy Remeslá v šúpolí 
v nedeľu 1. 12. 2019 o 16.00 h, 
uvedenie Zborníka Západoslo-
venského múzea v Trnave 2019 
s vianočným hudobným progra-
mom detí zo Súkromnej základnej 
umeleckej školy na Františkánskej 
ulici v Trnave
SPOLUPRÁCA S NÁVŠTEVNÍKMI
Cyklus prednášok na objednanie
  TRNAVA A SNP – komento-
vaná prehliadka výstavy Padli, aby 
sme my žili – Mgr. Lucia Ducho-
ňová

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

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

EXPOZÍCIA ..............................
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA 
SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO

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

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
Námestie sv. Mikuláša 10, tel. č. 
033/5514421
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

EXPOZÍCIA ..............................
  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 administrá-

Západoslovenské múzeum

pozvánky

jedla. Vo voľnom čase si rád prečí-
ta napínavú detektívku. Vyštudoval 
Matematicko-fyzikálnu fakultu UK 
v Bratislave. Teda je tiež dobrým 
príkladom toho, že matematika 
a šach nemajú ďaleko od seba. Od 
skončenia školy pracoval v tom 
istom zariadení (teraz sa nazýva 
S SOŠ Gos-Sk Trnava) najskôr ako 
stredoškolský učiteľ, devätnásť ro-
kov ako zástupca riaditeľa a teraz 
už štrnásty rok ako riaditeľ školy. 
Ako sa nám v krátkom rozhovore 
priznal, na šachu ho najviac fas-
cinuje hĺbka myslenia, nevyčerpa-
teľné kombinačné možnosti a aj 
to, že mnohé situácie zo šachu 
(trpezlivosť, predvídavosť, rozhod-

nosť, asertívnosť) sa dajú využiť aj 
v praktickom živote. Tiež si našiel 
medzi šachistami veľa priateľov, 
ale už menej priateliek, čo je priro-
dzené. Zdá sa, že kráľovská hra ho 
bude sprevádzať na životnej púti 
až do konca. Želáme mu, nech sa 
jeho sen splní! 
Riešenie pozície z partie Hru-
šovský vs. Garaj (NzR č. 10/
2019): 16. - S:c5! 17.b:c5 Vb8 18.J:
g6 f:g6 19.Dc2 Da5 20.Sd2 Da6 
21.Ve3 Vf4 22.Sc3 Vbf8 23.a4 Db7 
(23. - V:f2 24.D:f2 V:f2 25.K:f2 Sd3 
26.a5 Dc4 =) 24.f3 g5 25.Vb1 Df7 
26.h3 h5 27.Kf2 g4 28.h:g4 V:g4 
29.Kg1 Df4 30.Df2 Vh4 31.g3 Vg4 
32.Se1 V:g3+ 33.D:g3 D:e3+ 34.Sf2 

V:f3 35.S:e3 V:g3+ 36.Kf2 h4 -/+; 
16. - Dh4 17.J:g6 h:g6 18.Se3 Vc7 
19.Dd2 S:c5 20.b:c5 Vb7 21.Vab1 
Vfb8 22.Vb4 De4 23.h3 Df5 24.V:
b7 V:b7 25.Da5 Kh7 26.Dd8 
Vb1 27.Dh4+ Kg8 28.V:b1 D:b1+ 
29.Kh2 Sf1 30.Dg5 De4?! 31.Kg1 
Db1 32.De7 Sa6+ 33.Kh2 Db8 
34.Sg5 Db7? 35.De8+ Kh7 36.Df8 
Sd3? 37.Sf6 g:f6 38.e:f6 a5 39.Dg7 
mat. Nech bola táto poučná partia 
tichou spomienkou na bývalého 
učiteľa matematiky, jeho nedožité 
90. narodeniny, ktorého telesné 
pozostatky sú uložené na cintoríne 
v Trnave. Je tiež jedným z mnohých 
príkladov, že matematika a šach 
majú k sebe veľmi blízko. 
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Galéria j. Koniarka

tora Apoštolskej administratúry 
v Trnave

VÝSTAVY..................................
  ŠESTNÁSTE STOROČIE SLO-
VOM A OBRAZOM
Historické tlače z fondov Západo-
slovenského múzea
do 31. 3. 2020
  SLOVÁCI, PÍŠTE PO SLOVEN-
SKY!
Výstava k 250. výročiu narodenia 
A. Bernoláka
do 31. 12. 2019

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

PRIPRAVOVANÉ VÝSTAVY........
  30. januára 2020 o 18.00 h 
v Koppelovej vile
Michal Černušák, Marek Kve-
tán: ČIERNY KVET
Vernisáž profilovej prezentácie 
dvoch popredných slovenských 
a regionálnych umelcov, ktorá uká-
že ich aktuálnu tvorbu za posledné 
obdobie a podobnosti ich progra-
mov v rozličných médiách: Čer-
nušák (maľba), Kvetan (objekty).
Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid
do 15. 3. 2020
  6. februára o 18.00 h v Syna-
góge – Centre súčasného umenia
ENTROTOPIA 2.0
Vernisáž medzinárodného výmen-
ného výstavného projektu medzi 
helsinskou asociáciou umelcov 
a OZ Publikum.sk
Kurátorka: Dominika Chrzanová
do 22. 3. 2020

AKTUÁLNE VÝSTAVY.................
  Ivan Csudai: 
V ZRKADLE MAĽBY
Výstava mapuje posledné tvorivé 
obdobie popredného predstaviteľa 
slovenskej maľby a vedúceho ate-
liéru maľby na VŠVU. Výber diel 
reflektuje vývoj jeho výtvarného 
jazyka od roku 2017 po súčasnosť.  
Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid
do 26. 1. 2020 v Koppelovej vile 
  Lucia Veselá: 
DOBRODRUŽNÁ SITUÁCIA
Výstava trnavskej rodáčky a fina-

listky súťaže Maľba roka – VÚB 
2019 vizualizuje problematiku me-
dziľudských vzťahov v maliarsky 
abstraktnej aj predmetnej polohe, 
do ktorých intervenuje autentické 
prírodné materiály. Koncepcia vý-
stavy bude doplnená presahmi do 
média fotografie a videa.
Kurátorka: Jana Babušiaková
do 26. 1. 2020 v Synagóge – Centre 
súčasného umenia
  1989 SAMETOVÁ NEŽNÁ
Kurátorský výber prezentuje auten-
tické fotografie zobrazujúce prie-
beh a atmosféru „nežnej“ revolúcie 
od piatich slovenských a piatich 
českých autorov. Fotografie majú 
dokumentačný a reportážny cha-
rakter a vytvárajú sugestívnu vizu-
álnu esej vtedajších udalostí.
Kurátor: Tomáš Pospěch
do 20. 12. 2019 na nádvorí Synagó-
gy – Centra súčasného umenia

Stála expozícia GJK v Trnave:
  GALÉRIA PORTRÉTOV – vý-
ber diel portrétneho žánru re-
prezentujúcich vývoj portrétneho 
maliarstva od konca 18. storočia po 
súčasnosť zo zbierok Galérie Jána 
Koniarka v Trnave
Koppelova vila

AKCIE / AKTIVITY......................
  5. decembra o 17.00 h 
v Koppelovej vile 
BIENÁLE BENÁTKY 2019 – veľká 
výtvarná slávnosť
Prednášajúci: PhDr. Vladimír Bes-
kid
Predstavenie tohtoročného 58. 
medzinárodného bienále v Benát-
kach vo svetle hlavného sloganu, 
či môžeme „žiť v zaujímavejších 
časoch“. Priblíženie a komentár 
k národným pavilónom a dielam 
(Centrálny pavilón, Giardini, Ar-
senále) a interpretácia veľkých 
individuálnych výstav v benátskych 
palácoch a galériách (Jannis Ko-
unellis, Georg Baselitz, Luc Tuy-
mans, Roman Opalka a pod.)
Vstup voľný
  11. decembra o 19.00 h v Sy-
nagóge – Centre súčasného 
umenia NEREZ & LUCIA ŠORA-
LOVÁ
Legendárna folková kapela NEREZ 

sa vracia na scénu!
Vstupné: 15 Eur, predpredaj na 
www.maxiticket.sk, predaj na 
mieste hodinu pred koncertom.
  ART Laboratórium 2019
Tvorivé dielne a výtvarná tvorba 
k aktuálnym výstavám pre MŠ, ZŠ, 
SŠ podľa záujmu škôl

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

  5. decembra o 14.00 h v odde-
lení pre deti
MIKULÁŠKOVIA
Tvorivá dielňa (nielen) pre deti
  5. decembra o 17.00 h v či-
tárni
MOŽNO PRÍDE AJ MIKULÁŠ...
Program členov Fóra humoristov 
v ktorom vystúpia: Eva Jarábková 
Chabadová, Viera Mikušová Ro-
derová, Ladislav Szalay, Mikuláš 
Jarábek a Juraj Ďúran. Moderuje: 
Mikuláš Jarábek. Hudba: Pavol 
Opatovský a Laci Pagáč 
  MIKULÁŠSKY DARČEK
Zápis do knižnice pre deti do 15 
rokov zadarmo po celý deň
6. decembra od 8.00 – 18.00 h 
v oddelení pre deti
6. decembra od 9.00 – 16.00 h 
v pobočke Prednádražie, Mozarto-
va 10, pobočke Tulipán, ZŠ, Ul. M. 
Gorkého 21, v hudobnom oddelení, 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5
  VIANOČNÁ BURZA KNÍH 
Príďte si vybrať z vyradených a da-
rovaných kníh
9. decembra od 8.00 – 12.00 h, 10. 
decembra od 13.00 – 17.00 h, 11. 
decembra od 10.00 – 16.00 h v su-
teréne knižnice
  10. decembra o 9.00 h 
a o 10.00 h v oddelení pre deti
FČELY, FČELKY, FČELIČKY
Včelár Martin Michalík z OZ FČELA 
príde deťom porozprávať o fasci-
nujúcom živote včiel. Budú sledo-
vať dianie v úli bez toho, aby sa 
museli obávať uštipnutia. Projekt 
MESttSKÉ FČELY

Knižnica J. Fándlyho

pozvánky
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  12. decembra o 17.00 h 
v čitárni
VIANOČNÁ POETIKA
Vianočné obdarovanie poéziou. 
Scenár a moderovanie: Pavol To-
mašovič a Štefan Kuzma. Hudba 
a spev: Jana Andevská. Podujatie 
z verejných fondov podporil Fond 
na podporu umenia
  16. decembra o 10.00 h v hu-
dobnom oddelení na Ul. M. 
Schneidera Trnavského 5
DETSKÁ VIANOČNÁ MELÓDIA 
– vianočný koncert nevidiaceho 
huslistu Viktora Knapa a nevidia-
ceho klaviristu Viktora Radošov-
ského
  16. decembra o 10.00 h 
v oddelení pre deti
FAREBNÝ SVET 
JURAJA MARTIŠKU
Stretnutie detí s jubilujúcim ilu-
strátorom v rámci cyklu podujatí 
Kniha a ešte trochu viac. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia
  17. decembra o 9.00 h 
v oddelení pre deti
JAŠENIE S JAŠOM
Prezentácia knihy pre deti za 
účasti spisovateľky Hany Koško-
vej, ilustrátorky Jitky Součkovej 
a vydavateľky Danuše Dragulovej-
-Faktorovej
  17. decembra o 10.00 h 
v oddelení pre deti
CHYŤME ŠŤASTIE ZA GOMBÍK
Prezentácia knihy pre deti za účasti 
spisovateľky Svetlany Majchráko-
vej, ilustrátorky Oksany Lukomskej 
a vydavateľky Danuše Dragulovej-
-Faktorovej
  18. decembra o 17.00 h 
v čitárni
OPTIMISTKA Z PRESVEDČENIA
Stretnutie čitateľskej verejnosti so 
známou a obľúbenou filmovou 
a divadelnou herečkou Zuzanou 
Kronerovou. Moderuje Pavol To-
mašovič
  19. decembra o 14.00 h 
v oddelení pre deti
VIANOČNÉ POZDRAVY
Tvorivá dielňa (nielen) pre deti
  11. decembra o 17.00 h 
v čitárni
KTO JE TO? – prezentácia novej 
náučno-vedomostnej a spoločen-

sko-zábavnej hry z vydavateľstva 
DAJAMA. Predstavia ju autori Da-
niel Kollár, Daniela Kollárová a Kli-
ment Ondrejka, ktorý sa postará 
aj o hudobný sprievod. Podujatie 
z verejných fondov podporil Fond 
na podporu umenia
 20. decembra o 10.00 h v hu-
dobnom oddelení  na Ul. M. 
Schneidera Trnavského 5
VIANOČNÝ KONCERT žiakov ZUŠ 
M. Schneidera Trnavského venovaný 
mentálne postihnutým ľuďom
 KOLEDY, VINŠE, OBYČAJE
Hudobno-slovné pásmo o Viano-
ciach určené pre žiakov 1. stupňa 
ZŠ a pre školské kluby v hudob-
nom oddelení na Ul. M. Schnei-
dera Trnavského 5. Záujemcovia 
o kolektívnu návštevu hudobného 
oddelenia si môžu dohodnúť ter-
mín osobne v hudobnom oddelení, 
telefonicky 033/55 11 590 alebo 
emailom (hudobne_oddelenie@k-
niznicatrnava.sk)
  HUDBA V OBDOBÍ BAROKA
Hudobno-slovné pásmo o baro-
kovej hudbe a jej predstaviteľoch 
určené pre 2. stupeň ZŠ a študen-
tov SŠ v hudobnom oddelení na 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5. 
Záujemcovia o kolektívnu návšte-
vu hudobného oddelenia si môžu 
dohodnúť termín osobne v hudob-
nom oddelení, telefonicky (033/
55 11 590) alebo emailom (hudob-
ne_oddelenie@kniznicatrnava.sk)
  SCRABBLE V KNIŽNICI
Stretnutia (nielen) seniorov pri 
súbojoch v slovnej hre Scrabble 
každú stredu o 14.00 v čitárni
  2. – 20. decembra 
v oddelení pre deti 
TAJNÝ ŽIVOT KNÍH
Putovná výstava ukazuje deťom 
a školákom, ako sa robí kniha po 
literárnej a výtvarnej stránke. Auto-
rom koncepcie a libreta je básnik, 
prozaik, dramatik, scenárista, tex-
tár, výtvarník a autor literatúry pre 
deti a mládež Daniel Hevier. Sú-
časťou výstavy sú literárne lekcie, 
ktoré si môžete objednať
  ČO MI KNIŽKY ROZPRÁVALI
Literárna písomná súťaž pre deti 
venovaná tvorbe slovenskej spiso-
vateľky Márie Ďuríčkovej. Súťažné 
otázky nájdete v pobočke Predná-

dražie, Mozartova 10, v pobočke 
Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého 21 
a v oddelení pre deti na Rázusovej 1

VÝPOŽIČNÝ ČAS POČAS VIANOC
Hlavná budova, Rázusova 1
23. 12. OTVORENÉ od 8.00 – 16.00 h
27. 12. OTVORENÉ od 8.00 – 16.00 h
28. 12. ZATVORENÉ
30. 12. OTVORENÉ od 8.00 – 16.00 h
31. 12. ZATVORENÉ
Hudobné oddelenie, 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5
27. 12. 2019 – 3. 1. 2020 ZATVO-
RENÉ
Prednádražie, Mozartova 10
27. 12. 2019 – 1. 1. 2020 ZATVO-
RENÉ
Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého 21
27. 12. 2019 – 7. 1. 2020 ZATVORENÉ 

  16. januára 2020 o 14.00 h 
v oddelení pre deti
TVORIVÉ ŠTVRTKY
Snehuliačik – tvorivá dielňa (nie-
len) pre deti 
 16. januára 2020 o 17.00 h 
v čitárni
ZOBÚDZANIE POPOLA
Večer poézie pri príležitosti 100. 
výročia narodenia básnika Jána 
Motulka. Podujatie v rámci cyklu 
Trnavské kontexty
  24. januára 2020 o 16.30 h 
v hudobnom oddelení na Ul. M. 
Schneidera Trnavského 5
NOVOROČNÝ KONCERT
Predstavia sa žiaci klavírnej triedy 
Františky Bašovskej
  29. januára 2020 o 10.00 h 
v oddelení pre deti
KOMU PATRÍ SLNIEČKO
Prezentácia knihy pre deti za účasti 
spisovateľky Danuše Dragulovej-
-Faktorovej a ilustrátorky Jaroslavy 
Kolačkovej 
  30. januára 2020 o 14.00 h 
v oddelení pre deti
TVORIVÉ ŠTVRTKY
Ľadový medvedík – tvorivá dielňa 
(nielen) pre deti 
  30. januára 2020 o 17.00 h 
v čitárni 
SMRŤ V PRVÝ DEŇ MIERU
Prezentácia knižnej novinky spiso-
vateľky Margity Kánikovej. Poduja-
tie v rámci cyklu Trnavské kontexty 

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

Tel.: 033/551 11 25
email: pokladnajp.sk, www.djp.sk

  1. nedeľa 14.00 a 17.00 Kozliatka 
a vlk – Nové divadlo Nitra
Predstavenie s Mikulášom. Ak 
chcete, aby sa vaše dieťa stretlo 
s Mikulášom, ktorý ho obdaruje, 
kontaktujte pokladňu DJP na 033/
5511 125
  4. streda 10.00 a 14.00 Traja 
tučniaci
  4. streda 18.00 v Zrkadlovej sále
Debaty Trnavského cechu
  5. štvrtok 9.00 a 11.00 Traja tuč-
niaci
  6. piatok 9.00 a 11.00 Traja tuč-
niaci
  7. sobota 17.00 Nesiem vám 
novinu – Teatro Neline
Predstavenie s Mikulášom. Ak 
chcete, aby sa vaše dieťa stretlo 
s Mikulášom, ktorý ho obdaruje, 
kontaktujte pokladňu DJP na 033/
5511 125
  12. štvrtok 10.00 Andrej Kalinka: 
Temperamenty – verejná generálka 
19.00 Andrej Kalinka: Temperamenty 
  13. piatok 19.00 Andrej Kalinka: 
Temperamenty 
  14. sobota 19.00 Andrej Kalinka: 
Temperamenty 
  16. pondelok 10.00 Kompletný 
Shakespeare zhltnutý za 120 minút
19.00 Protokol
  17. utorok 10.00 Malý princ
19.00 Tanec smrti
  18. streda 19.00 Havran & Heri-
ban – talkshow Michala Havrana 
a Dana Heribana
  19. štvrtok 10.00 Neprebudený
  20. piatok 10.00 Neprebudený
  27. piatok 19.00 Drahý špás
  28. sobota 19.00 Tri letušky 
v Paríži
  31. utorok 18.00 v Zrkadlovej 
sále: EXKLUZÍVNY DIVADELNÝ 
SILVESTER
  31. utorok 18.00 Ach tie ženy, 
ach tí muži

ŠTÚDIO ........................................
  18. streda 10.00 Palárik alebo 
Beskydov

Psychologická ambulancia Centra 
podpory študentov TU, Slovenský 
inštitút logoterapie, Katedra psy-
chológie Filozofickej fakulty Trnav-
skej univerzity v Trnave v spoluprá-
ci s Mestom Trnava vás pozývajú 
na Psychologické večery v Trnave 
na Filozofickej fakulte TU v Aule 
1A1 FF TU, Hornopotočná 23. Za-
čiatok prednášok je vždy v utorok 
o 18.00 h, vstup voľný

  3. decembra o 187.00 h
TELO A DUŠA II: Psychosomati-
ka v praxi
Mgr. Jana Vindišová, PhD. 
  10. decembra o 18.00 h
AKO ROZOZNAŤ MANIPULA-
TÍVNE SPRÁVANIE 
Mgr. Filip Uhrovič 

Projekt je realizovaný s finančným 
príspevkom Mesta Trnava

  1. 12. / 13.30 Ľadové kráľovstvo II
15.30 Ľadové kráľovstvo II
17.30 Valhala: Ríša bohov
19.30 Výnimoční
  2. 12. / 16.30 Voda, čo ma drží 
nad vodou
18.30 Výnimoční
20.30 Valhala: Ríša bohov
  3. 12. / 16.00 Valhala: Ríša bo-
hov
18.00 Vietor (Filmový klub NAOKO)
20.00 Cesta do nemožna (Filmový 
klub NAOKO) 
  4. 12. / 16.30 Výnimoční
18.30 Voda, čo ma drží nad vodou
20.00 Valhala: Ríša bohov
  5. 12. / 16.30 Ľadové kráľovstvo II
18.30 Šťastný nový rok
20.30 Vlastníci
  6. 12. / 19.00 Šťastný nový rok
21.00 Appka
  7. 12. / 15.30 Ľadové kráľovstvo II
17.30 Vlastníci
19.30 Šťastný nový rok

21.10 Appka
  8. 12. / 18.00 Šťastný nový rok
20.00 Vlastníci
  9. 12. / 20.00 Súboj Komikov 
v Trnave
  10. 12. / 19.00 Robo Opatovský 
& Cimbal Brothers Vianočné turné
  11. 12. / 16.00 Fifo a Vierka 
– Stratená zima + krst CD
18.00 Šťastný nový rok
20.00 Cestovateľské kino. Nórsko
  12. 12. / 18.30 Jumanji: Ďalší 
level SD
20.40 Black Christmas 
  13. 12. / 18.00 Šťastný nový rok
20.00 Jumanji: Ďalší level ČT
  14. 12. / 15.30 Ľadové kráľov-
stvo II
17.20 Jumanji: Ďalší level SD
19.30 Šťastný nový rok
21.30 Black Christmas
  15. 12. / 13.30 Ľadové kráľov-
stvo II
15.30 Ľadové kráľovstvo II
17.30 Šťastný nový rok
19.30 Jumanji: Ďalší level ČT
  16. 12. / 16.00 Šťastný nový rok
17.50 Jumanji: Ďalší level SD
20.00 Black Christmas 
  17. 12. / 20.00 Všetka moja lás-
ka (Filmový klub NAOKO)
  18. 12. / 20.00 Jumanji: Ďalší 
level ČT
  19. 12. / 17.00 Star Wars: Vzos-
tup Skywalkera 3D – SD
20.00 Star Wars: Vzostup Skywal-
kera 2D – ST
  20. 12. / 18.00 FRAGILE (kon-
cert)
20.00 FRAGILE (koncert)
  21. 12. / 15.30 TROLL: Príbeh 
o chvoste 
17.10 Star Wars: Vzostup Skywal-
kera 3D – SD
20.00 Star Wars: Vzostup Skywal-
kera 2D – ST
  22. 12. / 13.30 TROLL: Príbeh 
o chvoste
15.10 TROLL: Príbeh o chvoste
17.00 Star Wars: Vzostup Skywal-
kera 2D – SD
20.00 Star Wars: Vzostup Skywal-
kera 2D – ST
  23. 12. / 17.00 FRAGILE (kon-
cert)
20.00 Star Wars: Vzostup Skywal-
kera 2D – ST

Kino Hviezda

Psychologické večery
Divadlo Jána Palárika

pozvánky
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Kalendár kultúrnospoločenských podujatí

pozvánky

 1. decembra o 16.00 h 
v Západoslovenskom múzeu
REMESLÁ V ŠÚPOLÍ
Vernisáž výstavy šúpoľových figú-
rok Antónie Dvorščíkovej z Praz-
nova v rámci tradičného podujatia 
Advent v múzeu

 4. decembra o 18.00 h 
v Zrkadlovej sieni 
Divadla Jána Palárika
DEBATY TRNAVSKÉHO CECHU 
Podujatia spojené s diskusiou až 
do noci o zaujímavých osobnos-
tiach a projektoch pri pohári dob-
rého vína. Na štvrtú debatu pri-
jali pozvanie moderátor Vladimír 
Voštinár, herečka Silvia Soldanová 
a spevák Bystrík Červený. Hovoriť 
budú o svojom vzťahu k Trnave, 
o ceste k ich povolaniu, o tom, 
čo na svojej práci milujú a ako 
ovplyvňuje ich osobný život. Vstu-
penky si rezervujte online alebo 
kúpte v pokladnici divadla

 5. decembra o 19.00 h 
v Malom Berlíne
Whiskyho cestovateľské kino: 
JUHOZÁPAD USA
Rozľahlé púšte a obrovské kaňo-
ny Arizony, bizarné skalné útvary 
v Antelope Canyon, či v Monument 
Valley v Utahu, obrovské pieskové 
duny národného parku Great Sand 
Dunes, úchvatné meandre rieky 
Colorado v Canyonlands, jedna 
z najmalebnejších pobrežných 
ciest na svete a biele tichomorské 
pláže pod vysokými skalnými útes-
mi kalifornskej oblasti Big Sur

 7. a 8. decembra od 8.00 do 
12.00 h a od 15.00 do 19.00 h 
v Mariánskej sále
MISIJNÝ BAZÁR PRE INDIU
Prosíme o darovanie elektroniky, 
kníh, dekoračných predmetov, bie-
lej techniky a iných použiteľných 
predmetov do domácnosti. Z vý-
ťažku podporíme výstavbu školy 
v indickom Chennai 

 8. decembra od 16.00 
do 20.00 h v Trnavskom dvore 
na Zelenečskej ulici 16
TANČIAREŇ PRE SENIOROV
Hrá Duo Expres, vstup je voľný

 10. decembra o 18.00 h 
v Malom Berlíne
SCI-FI DEMOKRACIA: vláda 
idiotov či vláda nadľudí
Demokracia – vláda ľudu, s ľu-
dom a pre ľud. Jedna z kľúčových 
charakteristík demokracie z 19. 
storočia, ktorá výrazne ovplyvnila 
aj pozitívne vnímanie demokracie 
v súčasnosti. Podľa Fukuyamu 
mala demokracia definitívne ovlád-
nuť svet – byť jediným, racionál-
nym politickým usporiadaním 
budúcnosti. Aká však bude budúc-
nosť? Čaká nás vláda idiotov, alebo 
geneticky vytvorených nadľudí? 
Prekrásny nový svet, či dezilúzia 
z dystopie?

 11. decembra o 17.00 h v ka-
plnke západného krídla radnice
POŠLI TO ĎALEJ
Vernisáž výstavy ručných prác 
vyrobených technikou patchwork. 
Výstava bude spojená s worksho-

pom, na ktorom si návštevníci 
môžu vyskúšať klasickú patchwor-
kovú techniku ručného šitia podľa 
šesťuholníkových šablón známu 
pod názvom Babičkina záhrada. 
Výstava bude otvorená do 15. 
decembra každý deň od 9.00 do 
18.00 h. Podujatie pripravilo ob-
čianske združenie Patchwork Tir-
navia, ktoré už desať rokov v rámci 
charitatívnej akcie Neonatal 
spolupracuje s novorodeneckým 
oddelením trnavskej pôrodnice, 
šije pre bábätká deky do postieľok, 
zavinovačky, kryty a plachty do 
inkubátorov

 13. decembra o 19.00 h v Di-
vadle Jána Palárika
Andrej Kalinka: 
TEMPERAMENTY
Premiéra. Kto som? To je otázka, 
ktorú otvára režisér, experimen-
tátor a hudobník Andrej Kalinka 
v projekte Temperamenty s pod-
titulom Ako sa očesať vo vetre 
a nezahodiť srdce. Téma zdanlivo 
prostá, ale s veľkými dispozíciami 
nás zavedie do hĺbky sebapozna-
nia. Režisér so svojim tvorivým 
tímom vytvoril netradičnú inscená-
ciu na pomedzí performance a di-
vadelného predstavenia

 14. decembra o 20.00 h 
v divadelnom štúdiu DISK
Blaho Uhlár a kolektív DISK: 
Tertium non datur.
A to ako... Naozaj neexistuje 
tretia možnosť...? 
Zistíte, keď uvidíte.
Druhá premiéra novej inscenácie

  24. 12. NEPREMIETAME
25. 12. / 16.30 Star Wars: Vzostup 
Skywalkera 2D – SD
19.30 Star Wars: Vzostup Skywal-
kera 2D – ST
  26. 12. / 16.30 Môj príbeh
18.00 Amundsen
20.15 Star Wars: Vzostup Skywal-
kera 2D – ST
  27. 12. / 16.00 TROLL: Príbeh 
o chvoste

18.00 Môj príbeh
20.00 Star Wars: Vzostup Skywal-
kera 2D – ST
  28. 12. / 15.30 TROLL: Príbeh 
o chvoste
17.30 Môj príbeh
19.10 Šťastný nový rok
21.00 Amundsen
  29. 12. / 13.30 TROLL: Príbeh 
o chvoste
15.30 TROLL: Príbeh o chvoste

17.30 Môj príbeh
19.30 Amundsen
  30. 12. / 16.30 Môj príbeh
18.15 Šťastný nový rok
20.00 Amundsen
  31. 12. NEPREMIETAME 
  1. 1. NEPREMIETAME 
  2. 1. NEPREMIETAME
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 ADVENTNÉ TRHY
Denne do 22. decembra. Nedeľa 
– štvrtok: od 9.00 h do 22.00 h, 
minimálne od 10.00 do 18.00 h. 
Piatok a sobota: od 800 h do 23.00 
h, minimálne od 10.00 do 18.00 h
22. decembra od 8.00 h do 20.00 h

 do 22. decembra 
denne od 10.00 do 18.00 h
POTEŠME SEBA, 
POMÔŽME INÝM
Predaj výrobkov organizácií, 
občianskych združení a škôl 
v charitatívnom stánku pred 
radnicou

 do 7. januára 
denne od 10.00 do 20.00 h 
KLZISKO NA HLAVNEJ ULICI

 1. decembra 
na Trojičnom námestí
16.00 h Sirka Cuvée Ensemble
18.00 h FS Trnafčan
15.00 h a 17.00 h 
v západnom krídle radnice
ROZPRÁVKY NA RADNICI
Teátro Neline: Rytier Bajaja

17.30 h a 19.00 h 
Mestská veža s lampášom

 3. decembra 
na Trojičnom námestí
15.30 h Vystúpenia škôlkarov 
a školákov
18.00 h Suchovský spevácky zbor

 4. decembra 
na Trojičnom námestí
15.30 h Vystúpenia škôlkarov 
a školákov
18.00 h Cantica Nova

 5. decembra o 17.30 h 
na Námestí sv. Mikuláša
MIKULÁŠ V TRNAVE
Príchod Mikuláša na koči 
Detský spevácky zbor z Tulipánu
Rozsvietenie námestia
18.00 h na Trojičnom námestí
SPIEVANKOVO
17.30 h a 19.00 h 
Mestská veža s lampášom

 6. decembra na Trojičnom 
námestí
15.30 h Vystúpenia škôlkarov 

a školákov
18.00 h Ukitas
20.00 h La3no Cubano

 6. – 8. decembra 
od 15.00 do 18.30 h
Pod stĺpmi na Hlavnej 8
PREDVIANOČNÉ TVORIVÉ 
DIELNE PRE DETI

 7. decembra 
na Trojičnom námestí
16.00 h FS Opojčanka
17.00 h Zapaľovanie druhej 
adventnej sviece
18.00 h Ludo Kuruc Band
16.00 h pred mestskou vežou
Adventná prehliadka mesta
20.00 h v Kostole sv. Jakuba 
4 ADVENTNÉ KONCERTY
Spevácky zbor Lúčnica 
diriguje Elena Matušová
Vstupné: 5 eur

 8. decembra o 15.00 a 17.00 h 
v západnom krídle radnice
ROZPRÁVKY NA RADNICI
Divadlo na povale: Kráľovstvo na 
povale

ADVENT V TRNAVE

pozvánky

Réžia: Blaho Uhlár. Hrajú: Monika 
Babicová, Daniel Duban, Missi 
Chudá, Zuzana Jankowská, Vero-
nika Ostatníková, Jano Rampák a 
Peter Tilajčík

 16. decembra o 19.00 h 
v Malom Berlíne
DEMOscéna: ZLÁ ČIARA
Obaly, nálepky, škatule, jednora-
zové nádoby, do ktorých balíme 
životy iných, boli a budú vždy 
prítomné. A môžeme sa tváriť aj 
zerowaste. Premiéra predstavenia 
autorského divadla DEMOscéna 

 18. decembra o 9.30 h 
v Malom Berlíne
Baby kino: UKRADNUTÝ ŠTÁT
Špeciálne premietanie pre rodičov 
na materskej. Hlasitosť je znížená 
a v sále ostáva počas projekcie tlme-
né svetlo. Dokument Ukradnutý štát 
začal vznikať ako ohliadnutie za ak-
térmi kauzy Gorila. Krátko po začiat-

ku nakrúcania došlo k zavraždeniu 
Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej 
a natáčanie nabralo iný smer. Film 
reflektuje mechanizmy ovplyvňova-
nia štátu aj verejnej mienky

 18. decembra o 19.15 h 
v Kostole sv. Jakuba
VIANOČNÝ KONCERT S NEBES-
KOU MUZIKOU
Nebeská muzika – world music 
kapela z Terchovej spája v čase 
Vianoc prvky svetových štýlov 
s autentickou domácou ľudovou 
hudbou zapísanou do svetového 
kultúrneho dedičstva ľudstva UNE-
SCO. Vstupné je dobrovoľné

 21. decembra 
v Mestskej športovej hale 
TRNAVSKÝ VIANOČNÝ SMEČ
24. ročník medzinárodného turnaja 
v nohejbale trojíc. Organizátor: 
Nohejbalový klub Slávia Trnava 
v spolupráci s Mestom Trnavou

 29. decembra od 16.00 do 
20.00 h v Trnavskom dvore 
na Zelenečskej ulici 16
TANČIAREŇ PRE SENIOROV
Hrá Duo Expres, vstup je voľný

 29. decembra o 16.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša 
VIANOČNÝ KONCERT
Účinkujú: Komorný orchester Boh-
dana Warchala, sólový spev – sop-
rán: Lucia Kubeková, sólistka SND, 
spevácky zbor M@gnificat z Brati-
slavy a Rímsko-katolícky cirkevný 
hudobný spolok sv. Mikuláša. 
Dominantou programu bude dielo 
súčasného slovenského skladateľa 
Mariána Kittnera Slovenská omša 
vianočná 

 1. januára 2020 o 15.00 h 
v Kostole sv. Jakuba
NOVOROČNÝ KONCERT
AD LIBITUM – vokálno-inštru-
mentálny súbor 



16.00 h na Trojičnom námestí
Spevácky súbor Malženičan
18.00 h Voci Allegre
17.30 h a 19.00 h Mestská veža 
s lampášom

 10. decembra 
na Trojičnom námestí
15.30 h Vystúpenia škôlkarov 
a školákov
18.00 h Graeme Mark

 11. decembra 
na Trojičnom námestí
15.30 h Vystúpenia škôlkarov 
a školákov
18.00 h Slovensko spieva koledy

 12. decembra 
na Trojičnom námestí
15.30 h Vystúpenia škôlkarov 
a školákov
18.00 h Kamión
17.30 h a 19.00 h Mestská veža 
s lampášom

 13. decembra 
od 12.00 do 19.00 h 
14. a 15. decembra 
od 10.00 do 19.00 h 
na Námestí sv. Mikuláša
STREDOVEKÉ ADVENTNÉ TRHY
Jedna z najkrajších lokalít v centre 
Trnavy už tradične privíta 
stredovekých remeselníkov. 
Zastavte sa na pohárik horúceho 
vianočného punču v dobových 
krčahoch, ochutnajte makové 
či orechové šporheltové dolky 
s poctivou dávkou roztopeného 
masla a spoznajte stredoveké 
remeslá. Atmosféru spestria a deti 
potešia živé ovečky, kačice a husi

 15.30 h na Trojičnom námestí
Vystúpenia škôlkarov a školákov
18.00 h Trnavček: 
Vymetanie námestia 
20.00 h Funny Fellows

 13. – 15. decembra 
od 15.00 do 18.30 h
Pod stĺpmi na Hlavnej 8
PREDVIANOČNÉ TVORIVÉ 
DIELNE PRE DETI

 13. – 15. decembra 
pred radnicou
ZOHREJTE SI DUŠU AJ TELO
Predaj charitatívneho punču 
v stánku Mesta Trnava

 14. decembra o 16.00 h 
pred mestskou vežou
Adventná prehliadka mesta
16.00 h na Trojičnom námestí
Folklórny krúžok Rozárka, 
ZŠ Častá
17.00 h Zapaľovanie tretej 
adventnej sviece
18.00 h Balkansambel
20.00 h v Kostole sv. Jakuba
4 ADVENTNÉ KONCERTY
Metropolitný orchester 
a hostia z opery
Lenka Máčiková, soprán
Tomáš Juhás, tenor
Daniel Čapkovič, barytón
Dušan Štefánek, dirigent
Vstupné: 5 eur

 15. decembra o 15.00 a 17.00 h 
v západnom krídle radnice
ROZPRÁVKY NA RADNICI
Divadlo Agapé: Zimná rozprávka
16.00 h na Trojičnom námestí
Vlčkovanka
18.00 h Vrbovské Vŕby
17.30 h a 19.00 h Mestská veža 
s lampášom

 17. decembra 
na Trojičnom námestí
15.30 h Vystúpenia škôlkarov 
a školákov
18.00 h Druhý Dych

 18. decembra 
na Trojičnom námestí
15.30 h Vystúpenia škôlkarov 
a školákov
18.00 h Duo Live Guitars

 19. decembra 
na Trojičnom námestí
15.30 h Vystúpenia škôlkarov 
a školákov
18.00 h FS Dudváh
17.30 h a 19.00 h 
Mestská veža s lampášom

 20. decembra 
na Trojičnom námestí
15.30 h Vystúpenia škôlkarov 

a školákov
17.45 h Odovzdanie 
Betlehemského svetla
18.00 h FidliCanti
20.00 h N3O

 21. decembra od 13.00 h
ŠTEDRÁ VEČERA pre osamelých 
a ľudí bez domova

 21. decembra o 16.00 h 
pred mestskou vežou
Adventná prehliadka mesta
16.00 h na Trojičnom námestí
FS Dudvážtek
17.00 h Zapaľovanie štvrtej 
adventnej sviece
18.00 h Para
20.00 h v Kostole sv. Jakuba
4 ADVENTNÉ KONCERTY
Spevácky zbor Voci Allegre, 
Trnavský komorný orchester 
umelecká vedúca Alžbeta 
Ševečková, Trnavský detský 
zbor, zbormajster Zuzana 
Bezáková, diriguje Andrej Rapant
Vstupné: 5 eur

 22. decembra 
o 15.00 h a 17.00 h 
v západnom krídle radnice
ROZPRÁVKY NA RADNICI
Divadlo Dvor zázrakov: 
O dvanástich mesiačikoch
16.00 h na Trojičnom námestí
Karpatská Muzika
18.00 h Paper Moon Trio

 29. decembra o 20.00 h 
v Kostole sv. Jakuba 
4 ADVENTNÉ KONCERTY
Vianočná Janais
Tradičné slovenské koledy 
a vianočné piesne so závanom 
duchovnosti
Vstupné: 5 eur

 31. decembra 
na Trojičnom námestí
17.00 h Detská minidisco show
17.45 h Detský ohňostroj

 1. januára 2020 o 15.00 h 
v Kostole sv. Jakuba
NOVOROČNÝ KONCERT
AD LIBITUM
vokálno-inštrumentálny súbor
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FRAGILE, SPIEVANKOVO, PARA,
FUNNY FELLOWS a mnohí další
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