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editorial

Pavol Tomašovič

Na ceste
Sklamanie a hnev stúpali každou minútou. Nepríjemnú atmosféru 

prehlbovali hlasné prejavy podráždenosti. Informačná tabuľa 
o príchodoch vlakov každých desať minút udávala 

stále dlhšie meškanie. Netrpezlivosťou a nepokojom sa zaplnila celá 
čakáreň. Intenzívne prenikala pod kožu a postupne začala lomcovať 
aj mnou. Vstal som z lavičky, odložil som mobil a vyšiel na vzduch, 

aby som sa poprechádzal. Naplánovaná cesta a najmä možnosť 
stihnúť nadväzujúci spoj sa mi rozpadla. Všetko bolo zrazu inak. Do 

rozorvaného myslenia prenikol hlas. Niekto ma oslovil menom. Strhol 
som sa a obrátil sa za hlasom, ktorý zaznel už druhý raz. Človek, na 
prvý pohľad neznámy, bol napokon môj bývalý spolužiak. Meškanie, 

ktoré prekročilo viac než jednu hodinu, zrazu nestačilo 
na prerozprávanie toho, čo sme od posledného stretnutia prežili. 

To, čo sa sprvoti javilo ako stratený čas, bolo odrazu naplnené 
do poslednej minúty. Žiadna z nich neuplynula naprázdno. 

Čas nám bol dopriaty aj v tomto novom roku 
a vo februári dokonca s bonusom, s jedným dňom navyše. 

S príchuťou priestupného roka i parlamentných volieb. 
Po tridsiatich rokoch by to síce už nemalo byť 

nič mimoriadne, no podobne ako v čakárni na stanici, 
aj v prípade volieb podliehame často podráždeniu a frustrácii. 

Plynú z rozporu medzi realitou a našimi plánmi či predstavami. 
Medzi cestou, po ktorej kráčame a cestou, ktorú sme si plánovali. 

Zabúdame na ľudský faktor, na komplexnosť života i jeho presahy. 
Čakáme neustále na zmeny k lepšiemu. Ak v našom živote meškajú, 

nie je to v prvom rade chybou politikov. Z čakárne na najlepší vlak 
života, ako aj z netrpezlivosti, nevraživosti a hnevu je najlepšie 

vystúpiť von a pochopiť, že náš vlak nielenže už prišiel, 
ale sa v ňom roky vezieme. V tomto prípade netreba 

na nič čakať. O kvalite cestovania, ľudskosti a slušnosti 
nerozhodujú sprievodcovia ani vlakvedúci. Každú hodinu, deň 

i rok rozhodujeme o stave nášho kupé my. Svojím správaním 
k spolucestujúcim, úctou a slušnosťou. Tým sa podieľame aj na tom, 
v akej krajine žijeme a aká je jej budúcnosť. Reálny život neprebieha 
na monitoroch mobilov a obrazoviek, ktoré obmedzujú náš pohľad 
aj schopnosť všimnúť si vedľa sediaceho priateľa, kolegu či človeka 

čakajúceho na slovo porozumenia. Kvalitné a zmysluplné naplnenie 
času závisí od nás. Ak mešká spravodlivosť, pravdovravnosť, 

poctivosť a slušné správanie, meškáme my. Zdržali sme sa kdesi 
pri ideálnych predstavách či pri hľadaní nepriateľov 
a výhovoriek. Cesta je výzvou. Ak ňou prestane byť, 
ak sa stane cieľom pre naše ideálne či individuálne 

predstavy, pre ustavičný boj s tými, s ktorými sme boli 
na cestu prizvaní, potom sa stáva neznesiteľným trápením. 
Výsledkom môjho čakania na vlak bolo stretnutie priateľa, 

ktorého som po ceste života stratil z dohľadu. Dúfam, že tento rok 
bude pre nás všetkých nie rokom nezmysleného čakania a frustrácie, 

ale časom naplneným vzájomnou úctou, dobrom 
a nájdením priateľov, s ktorými cesta nadobúda zmysel. 
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Novela školského zákona o po-
vinnom predškolskom vzdelávaní 
päťročných detí v materských 
školách si pravdepodobne vyžiada 
v niektorých mestách a obciach 
zvýšenie kapacity týchto zariadení 
s tvrdým dopadom na mestské 
a obecné rozpočty. Mesto Trnava 
však takéto problémy neočakáva. 
Do dvadsiatich dvoch materských 
škôl, ktoré budú mať od septem-
bra tohto roku už 1 972 miest, sa 
zmestia aj päťroční trnavskí pred-
školáci. 
Od školského roku 2016/2017 
bolo v Trnave každý rok približne 
560 až 660 predškolákov. Tieto 
počty sa neveľmi líšili od počtu 

detí, ktoré nastupovali do prvých 
ročníkov základných škôl v zria-
ďovateľskej podobnosti mesta. 
Väčšina trnavských detí, kto-
rých sa priamo dotkne povinné 
predprimárne vzdelávanie, už 
teraz navštevuje materské školy. 
Navyše, Mesto Trnava už otvo-
rilo v septembri 2019 dve triedy 
materskej školy v Základnej škole 
s materskou školou na Ulici An-
dreja Kubinu a od začiatku tohto 
roka je otvorená aj škôlka na Ulici 
Maxima Gorkého (zatiaľ s jednou 
triedou, ku ktorej sa od septem-
bra pridajú ďalšie dve). „Keďže 
Mesto Trnava dlhodobo pracuje 
na zvyšovaní počtu miest v trnav-

ských materských školách, nove-
la zákona nás nezaskočí. Podľa 
počtov narodených detí s trvalým 
pobytom v Trnave v rokoch 2015 
až 2017 vieme, že mestské škôlky 
dokázali prijať 95 percent detí. 
Preto môžeme už dnes optimistic-
ky predpokladať, že od septembra 
2020 budeme schopní vyhovieť 
takmer všetkým žiadostiam,“ po-
vedala zástupkyňa primátora Eva 
Nemčovská.
Miest pre predškolákov však bude 
ešte viac ako 1 972 v materských 
školách zriadených Mestom Trna-
vou. Počítať sa dá aj s trnavskými 
súkromnými materskými školami 
s kapacitou pre zhruba 400 detí. 

Novela zákona o povinnom predškolskom 
vzdelávaní mestu nespôsobí problémy, 

(eu)

samospráva predpokladá, že predškolákov dokáže umiestniť

Obyvatelia Tehelnej, Hlbokej a Bučianskej 
môžu v dotazníku vyjadriť svoje názory 

Mesto Trnava pokračuje v po-
stupnej revitalizácii priestorov 
medzi obytnými domami. Okrem 
obytného súboru na Ulici gene-
rála Goliana, štyroch dvorov na 
Hospodárskej ulici a dvorov Na 
hlinách medzi domami 42 – 64 
prichádzajú na rad aj tri vnút-
robloky medzi domami na Tehel-
nej, Hlbokej a Bučianskej ulici. 
Mestská samospráva chce vo 
všetkých vymenovaných priesto-
roch vytvoriť príjemné prostredie, 
v ktorom budú môcť celé rodiny 
obyvateľov od najmenších až po 
skôr narodených spoločne relaxo-
vať alebo sa venovať rekreačným 
športom. 
Aby sa tento cieľ podarilo usku-
točniť, mesto opäť postupuje me-
tódou participatívneho plánovania 
a mieni do zadania pre spraco-

(eu)

a požiadavky na revitalizáciu priľahlých dvorov
Bučianska ulica

H
lb

o
k

á u
lica 

Starohájska ulica 

Te
h

e
ln

á u
lica

UCM V jame



2 Novinky z radnice 3február 2020

udalosti

vateľa projektu obnovy dvorov 
zahrnúť názory, postrehy a ná-
pady obyvateľov. Rovnako už 
postupovalo napríklad pri revi-
talizácii priestorov na Ulici Gej-
zu Dusíka, ktoré boli odovzdané 
občanom do užívania na jar 
v máji 2019, stretnutia zástupcov 
samosprávy s obyvateľmi domov 
na Hospodárskej a Na hlinách 
sa uskutočnili v novembri mi-

nulého roka a obyvatelia Ulice 
generála Goliana mohli vyjadriť 
svoje podnety prostredníctvom 
dotazníka. 
Podobný dotazník je teraz pri-
pravený aj pre občanov, ktorí 
bývajú na uliciach Tehelnej, Hl-
bokej a Bučianskej. Je anonym-
ný, skladá sa z desiatich otázok, 
jeho vyplnenie trvá len niekoľko 
minút. Na mapke priloženej 

k dotazníku sú znázornené hra-
nice riešených dvorov vrátane 
ich veľkostí v m2. Respondenti 
by sa mali vyjadriť k tomu dvo-
ru, pri ktorom bývajú. Dotazník 
bude zverejnený do 16. februára 
na webstránke mesta trnava.sk.
Aktuálne informácie o výsledkoch 
dotazníkového prieskumu budú 
zverejnené tiež na trnava.sk a aj 
v našom mesačníku. 

Ak pravidelne dochádzate do 
práce vlakom či autobusom, ale-
bo len príležitostne potrebujete 
zaparkovať bicykel, cykloveža 
vám ho uloží bezpečne, rýchlo 
a pohodlne.
Spolu s bicyklom si tu môžete 
odložiť aj prilbu či iné príslušen-
stvo, dôležité je však dať pozor, 
aby z neho nič nevypadlo. Na 
bicykli môže byť, samozrejme, aj 
detská sedačka či košík.
Celý proces je jednoduchý: pred-
né koleso bicykla zatlačíte do 
mechanizmu, ktorý ho pevne 
prichytí. Keď odstúpite zo žltej 
zóny a stlačíte tlačidlo Štart, mô-
žete už všetko ďalšie nechať na 
cyklovežu. 

Váš bicykel uskladní doslova za 
pár sekúnd. Nezabudnite si so 
sebou zobrať úschovný lístok, 
vďaka ktorému si potom svoj bi-
cykel vyzdvihnete. Po návrate dáte 
lístok načítať, zaplatíte požadova-
nú sumu a počkáte, kým vám ho 
veža pristaví.
S kartou k Trnavskému bikesha-
ringu máte dokonca prvých 24 
hodín úschovy zadarmo, stačí po 
vložení úschovného lístka priložiť 
kartičku k čítačke.
Projekt je spolufinancovaný 
z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja prostred-
níctvom Integrovaného regionál-
neho operačného programu 2014 
– 2020. 

Trnavská cykloveža je už otvorená pre verejnosť
(vm)

Prvý automatický dom na Slovensku je už v prevádzke. Od 7. januára 2020 si v ňom môžete uschovať 
bicykel za symbolický poplatok 10 centov na 24 hodín. 

Každým otvorením škatule so 
spoločenskou hrou vstúpia do 
nového zázračného sveta roz-
právok, zvierat, budovania miest, 
osídľovania krajín, riešenia záhad 
či vesmírnych dobrodružstiev. 
A všetci zároveň vstúpia do druhej 
dekády tohto obľúbeného podu-
jatia s neodolateľnou atmosférou 
pre všetky vekové kategórie. Ne-
budú chýbať logické, strategické, 
kartové, rýchle postrehové či 

zábavné párty hry, stavebnice, 
hlavolamy, stolný futbal, air-hoc-
key, laser game a ako každý rok 
i nafukovacie atrakcie. Pri hrách 
budú opäť k dispozícii promotéri, 
ktorí hráčom vysvetlia pravidlá, 
prípadne sa s nimi aj zahrajú. 
Aby sa dobre zabavili i naši naj-
menší, pripravené budú tvorivé 
dielne, detský kútik a sprievodný 
program. Na návštevníkov, ktorí 
uspejú v turnajoch a súťažiach, 

čakajú zaujímavé ceny od part-
nerov podujatia.  Srdečne vás 
pozývame, príďte si na Festhrách 
precvičiť postreh, kreativitu a stra-
tegické myslenie, alebo sa jedno-
ducho spoľahnite na svoje šťastie.  
Organizátormi podujatia sú Mest-
ská rada mládeže v Trnave, Mesto 
Trnava a ihrysko.sk. Viac infor-
mácií nájdete na facebookovom 
profile FestHry Trnava – festival 
hier, hračiek a zábavy. 

Festhry Trnava 2020 – festival hier, hračiek a zábavy
Ešte v nás doznievajú krásne pocity očakávania a radosti, ktoré sme prežívali pri otváraní vianočných 
darčekov. Malí i veľkí Trnavčania môžu znovu prežívať podobné pocity. od piatka 7. februára do nedele 
9. februára na Festhrách Trnava 2020 v Mestskej športovej hale. 

(red)



2 Novinky z radnice 3február 2020

udalosti

Členky združenia na pomoc mač-
kám v núdzi Simonu, Denisu, 
Barboru, Petru a Kristínu trápilo, 
že po trnavských uliciach sa bez-
prizorne túlajú choré, zranené 
a živoriace mačky. Pretože majú 
vysokú reprodukčnú schopnosť, 
je nevyhnutné regulovať ich počet. 
Jediný humánny a zákonný spôsob 
znižovania populácie mestských 
mačiek je kastrácia. Vďaka nej 
môže klesnúť počet zúbožených 
mačacích bezdomovcov a predí-
de sa aj šíreniu chorôb. A tak sa 
spomínané aktivistky rozhodli 
rozbehnúť iniciatívu, ktorá by za-
bezpečovala odchytávanie voľne 
žijúcich mačiek v meste, monitoro-
vanie ich zdravotného stavu a kas-
tráciu. Trnavčania tieto štyri dámy 
už dlhšie poznajú aj pod hlavičkou 
občianskeho združenia Trnavský 
strom, no ešte známejšie sú medzi 
svojimi pod názvom Mačky Trnava. 
Aj na sociálnej sieti komunikujú 
pod týmto názvom. A čo stálo cel-
kom na začiatku ich aktivít? 
„V Trnave fungoval útulok pre psy, 
riešili tam problémy so zatúlaný-
mi psami, starali sa o ne a snažili 
sa im nájsť nový domov. Pokiaľ 
ide o mačky, takáto iniciatíva tu 
chýbala. Aj preto sme sa rozhodli 
začať pracovať v tejto oblasti, hoci 
máme svoje zamestnania a všetko 
robíme vo voľnom čase. Na začia-
tok sme si kládli za cieľ poskyto-
vanie veterinárnej starostlivosti pre 
mačky a hľadanie nového domova. 
Samozrejme, nešlo by to bez de-
pozitu a karantény, kde odchytená 
mačka prečká obdobie liečenia, 

prípadne kastrácie,“ hovorí Barbora 
a predstavuje nám depozit, kde 
mačky strávia istý čas, kým si ich 
nájdu noví majitelia. Nie vždy to 
je jednoduché, ale aj tu, rovnako 
ako pri psíkoch z útulku, platí, že 
adoptovaná mačka vie vracať člo-
veku lásku oveľa intenzívnejšie. 
„Ľudia nám často nahlasujú prípa-
dy mačiek v núdzi. Keďže v našich 
depozitoch sú kapacity obme-
dzené, zverejňujeme výzvy na 
pomoc s dočasnou opaterou. Tzv. 
dočaskári sú dôležitou súčasťou 
našej ochranárskej činnosti,“ ho-
vorí Kristína. „Problém pouličných 
mačiek v Trnave je dlhodobý, bolo 
potrebné sa mu systematicky veno-
vať. Po rozbehnutí našej iniciatívy 
sme sa v minulom roku uchádzali 
o dotáciu v rámci participatívneho 
rozpočtu Mesta Trnava. Našťastie, 
obyvatelia pochopili význam ta-
kýchto aktivít, a preto sme získali 
sumu päťtisíc eur. Vďaka tomuto 
projektu sme vykastrovali štyridsať 
pouličných mačiek, ktoré boli zá-
roveň odčervené a odblšené, ab-
solvovali aj testy na infekčné cho-
roby. Následne sme podľa pováh 
mačiek rozhodli, ktoré sú vhodné 
na umiestnenie k novým majiteľom 
a ktoré na vypustenie do pôvodné-
ho prostredia.“ 

Z projektu participatívneho roz-
počtu sa podarilo zakúpiť aj od-
chytové klietky a väčšia časť zo 
spomínanej sumy bola použitá na 
veterinárnu starostlivosť. Bola to 
pre združenie veľká pomoc, preto-
že z vlastných peňazí by sotva mali 
šancu zabezpečiť taký rozsah prá-
ce. V priebehu minulého roka vy-
kastrovali dovedna 63 mačiek a 27 
vypustili potom do prirodzeného 
prostredia, teda takého, kde im 
nehrozí nebezpečenstvo a môžu sa 
dostať aj k potrave. Ostatným našli 
domov, alebo sú zatiaľ umiestnené 
v depozitoch. 
Zaujímalo nás, ako je to s mač-
kami po prvej etape ich odchytu 
v rôznych častiach mesta. „Každá 
časť Trnavy má svoje kolónie ma-
čiek, samostatnou kapitolou je 
centrum mesta, kde je pohľad na 
ne najžalostnejší,“ hovorí Barbora. 
V depozite nám po mene predsta-
vuje niektoré z večne sa túliacich 
a hrajúcich mačiek s výstavnými 
kožuchmi, o ktorých by iste nik ne-
uhádol, že boli pred pár mesiacmi 
na ulici v nelichotivom stave. 
„Stále je na uliciach veľa mačiek, 
ich počet sa nedá spresniť. Niekto-
ré ľudia vyhodia, časť sa ich na-
rodí a dožije do dospelosti, iné sa 
stanú obeťami chorôb, nedostatku 

Túlavým mačkám pomôže súcit a kastrácia
Martin Jurčo, foto: autor

Už sme na našich stránkach 
viackrát predstavovali milovní-

kov zvierat, obetavých chovate-
ľov a nadšencov. No združenie, 
o ktorom bude teraz reč, vznik-

lo preto, že chce pomáhať aj 
opusteným zvieratám v našom 

meste. Presnejšie povedané, 
mačkám, ktoré neraz trpia pre 
nástrahy mesta i ľudskú ľaho-
stajnosť a nenávisť voči živým 

tvorom. 
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Vznik oddelenia v roku 1955 sú-
visel aj so štátnym záujmom boja 
proti tuberkulóze v trnavskom 
okrese. Na tento účel sa podarilo 
získať niekdajšiu kláštornú budovu 
v Suchej nad Parnou, kde vzniklo 
50-lôžkové pracovisko, ktoré viedol 
prednosta Pavol Ugor. Pôvodne 
bol internistom a podujal sa získať 
kvalifikáciu pre odbor chorôb pľúc 
a tuberkulózy. Postupne pribudlo 
aj 43 lôžok v trnavskej nemocnici 
a súčasťou boli aj lôžka v Dol-
nej Krupej. Pavol Ugor bol nielen 
prvým kvalifikovaným lekárom 
trnavskej nemocnice v oblasti pne-
umológie a ftizeológie, ale neskôr 
aj okresným odborníkom pre túto 
oblasť. Postupne sa počet lôžok 
rozšíril na 57 v Trnave a 95 v Suchej 
nad Parnou, zaniklo pracovisko 
v Dolnej Krupej, kde sa etablovala 
psychiatria. Postupne sa okrem 
liečby venovalo viac pozornosti aj 
preventívnej starostlivosti. Spomeň-
me aspoň niekoľkých odborníkov 
v oblasti pľúcneho lekárstva, ktorí 

sa postupne etablovali v tomto 
odbore v Trnave počas desaťročí: 
Alena Mrlinová, Ľudmila Matouško-
vá a Štefan Zavarský. Rozširovala sa 
aj sieť ambulancií patriacich k ne-
mocnici, kde pôsobili lekári Martin 
Hukel a Jozef Peško. Rok po roku sa 
zlepšovala diagnostika, zavádzali 
sa spirometrické vyšetrenia i bron-
choskopia. Na oddelení pôsobili 
neskôr aj mnohí lekári, rad ich mien 

je relatívne dlhý: primári Helena 
Manduchová, Mojmír Konečný, Mi-
roslava Horváthová..., lekári Vlasta 
Sulková, Veronika Sládečková, Erika 
Suchánová, Ľubica Blahová, Gabri-
ela Drličková, Július Duchoň a ďalší. 
Súčasnou primárkou oddelenia 
pneumológie a ftizeológie je Mi-
roslava Čulagová (nar. 1. februára 
1972 v Topoľčanoch). V roku 1996 
absolvovala LF UK v Bratislave. Vo 
Fakultnej nemocnici v Trnave pra-
cuje od februára 2009, najprv ako 
sekundárna lekárka, potom ako 
zástupkyňa primárky, od augusta 
2010 je primárkou oddelenia. Ako 
odborníčka sa Miroslava Čulagová 
venovala najmä témam z oblasti 
liečby astmy a chronickej obštrukč-
nej choroby pľúc, diagnostike 
a liečbe pľúcnych nálezov. Počas 
pôsobenia v Trnave sa v rámci Spol-
ku lekárov FN v Trnave predstavila 
i viacerými prednáškami, napríklad 
s témami incidencie pľúcneho kar-
cinómu v Trnavskom kraji, praktic-
kými skúsenosťami s inhalačnými 

Martin Jurčo, foto: autor

Miroslava Čulagová: Fajčiari k nám veľmi často 
prichádzajú s pokročilými nádormi pľúc
V mapovaní minulosti a súčasnosti našej nemocnice sa dnes pristavíme na oddelení tuberkulózy a respi-
račných chorôb. Tak sa kedysi volalo dnešné oddelenie pneumológie a ftizeológie. Oddelenie vzniklo v ro-
ku 1955 a viedol ho lekár František Pavelek. Ešte predtým boli pacienti s ochoreniami pľúc hospitalizova-
ní na internom oddelení. Starostlivosť o takýchto pacientov vychádzala ešte z prvorepublikovej Masary-
kovej ligy proti tuberkulóze, kde pôsobili lekári Viliam Vezér a Ivan Rychlo. Lôžková časť so 43 posteľami 
bola administratívnou súčasťou interného oddelenia a postupne dostávali pacienti lepšiu starostlivosť. 

potravy, stretu so psom, s nenávist-
ným človekom či autom. V mene 
trpiacich zrazených mačiek prosíme 
všetkých, ktorí vidia zranené zviera 
na ceste, aby mu neodkladne za-
bezpečili pomoc u veterinára. Chce-
li by sme apelovať na Trnavčanov, 
aby dávali kastrovať aj svoje vlastné 
mačky, ktoré chodievajú von, keď-
že vieme, že najčastejšie zahynú 
pod kolesami auta nekastrované 
mačky a kocúry, ktoré v čase ruje 
nevnímajú žiadne nebezpečenstvo,“ 
hovorí Kristína. Kastrované jedince 
nemajú potrebu túlať sa, sú pokoj-
nejšie, prítulnejšie, zdravšie a ne-
značkujú,“ dodáva.

A čo čaká na združenie tento rok? 
Keďže sa podľa predbežných 
informácií finančná podpora ich 
iniciatívy zrejme dostane aj do 
mestského rozpočtu, chcú pokra-
čovať v odchyte a kastrácii mačiek 
a ich umiestňovaní novým majite-
ľom. V súčasnosti majú mačky vo 
viacerých depozitoch, postupne 
sa rysuje, že združenie bude mať 
k dispozícii jeden menší domček, 
kde sa umiestnia všetky zvieratá 
čakajúce na adopciu. Budú však 
potrebovať finančnú a materiálnu 
podporu na rekonštrukciu tejto 
stavby. V neposlednom rade by sa 
chceli venovať aj osvetovej činnos-

ti, lebo mačka býva najčastejším 
objektom, na ktorom si človek 
vybije agresivitu. Potrebná je pod-
ľa nich aj propagácia adopcie, 
aby ju ľudia uprednostnili pred 
kupovaním mačky od množiteľov. 
Petra zároveň dopĺňa, že rovnako 
ako v iných mestách ani v Trnave 
ešte stále nie je zriadená karan-
ténna stanica pre mačky, psy a iné 
zvieratá. 
Keďže členky združenia pracujú 
vyslovene na dobrovoľníckej báze 
vo voľnom čase a každý rok narastá 
počet hlásení urgentných prípadov, 
rady by medzi sebou privítali aj 
ďalších zanietených aktivistov.  
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liekmi v liečbe astmy a chronickej 
obštrukčnej bronchitídy. V spolu-
práci s kolegami z komisie pre raci-
onálnu antibiotickú farmakoterapiu 
manažuje liečbu akútnych respirač-
ných  infekcií.

 Vyrastali ste v Hlohovci. Aké 
boli vaše kroky k medicíne?
- Zrejme to bolo dané aj mo-
jím osobným záujmom, rodinné 
prostredie ma v tomto nejako zvlášť 
neovplyvnilo. Bola som väčšinou 
premiantka triedy a ťahalo ma to 
viac k spoločenským vedám, ale aj 
k biológii. Tak som sa rozhodla buď 
ísť na učiteľstvo, alebo podať pri-
hlášku na medicínu. U nás v rodine 
nie je nikto lekárom, mama je skôr 
taký domáci felčiar. Vždy si vedela 
so všetkým poradiť, tak akési gény 
na takúto prácu mám. A pravdepo-
dobne rozhodlo aj to, že sme konči-
li strednú školu v revolučnom čase. 
Tí, čo sme sa dobre učili, sme skú-
šali dať si prihlášku aj na lekársku 
fakultu. A vtedy bola taká situácia, 
že po úspešnom absolvovaní pri-
jímacích skúšok nás do 1. ročníka 
na Lekárskej fakulte UK v Bratislave 
prijali 670 študentov, obvykle sa 
prijímalo približne 350 študentov. 
Hovorilo sa, že medicína je jedno 
z najťažších štúdií, a to bola do 
istej miery pre mňa výzva. Rovnako 
som bola bez pohovorov prijatá aj 
na Karlovu univerzitu do Prahy, ale 
rozhodla aj blízkosť Bratislavy. 
 Kto vás ovplyvnil na univerzi-
te, že ste sa rozhodli ísť cestou 
vašej špecializácie? 
- V piatom ročníku sme stážovali na 
oddelení pneumológie a ftizeoló-
gie v nemocnici na Mickiewiczovej 
ulici v Bratislave. Už dnes nežijúci 
profesor Ladislav Chovan nás mal 
celý týždeň na starosti. Výborne sa 
nám venoval, stáže zameral skôr na 
praktickú výučbu. Netrvalo dlho, 
a vedeli sme popísať a zhodnotiť 
RTG snímku hrudníka, orientovať 
sa v spirometrickom vyšetrení. Ako 
študujúca medička som sa veľmi 
rýchlo vedela zorientovať v popise 
röntgenových nálezov a vedela som 
zhodnotiť, čo je tam zdravé a čo 
patologické. Práve on ovplyvnil 
moju cestu dať sa na pneumológiu. 

Takže po ukončení lekárskej fakulty, 
keď bola možnosť prihlásiť sa na 
konkurz do odborného liečebného 
ústavu na nitriansky Zobor, som 
neváhala. Chceli mladých lekárov 
do detašovaného zariadenia v Hor-
ných Lefantovciach. Dali nám dobré 
podmienky, napríklad pokiaľ ide 
o ubytovanie aj možnosti nástupu 
hneď. Tak nás zobrali rovno desať. 
A pôsobila som tam od roku 1996 
až do môjho presunu do Trnavy 
v roku 2009.
 Ako sa v tom období chápa-
la oblasť pľúcneho lekárstva? 
Väčšinou sa tieto choroby liečili 
na oddeleniach, ktoré boli sčasti 
oddelené. Ako to aj dokumentujú 
pracoviská, kde ste pôsobili, teda 
Nitra – Zobor alebo Lefantovce. 
Zaiste aj preto, že tuberkulóza 
bola vnímaná ako obávané in-
fekčné ochorenie. 
- Na pracovisku, kde som začí-
nala, sa venovali skôr chronickým 
ochoreniam ako bola astma, chro-
nická obštrukčná choroba pľúc 
a tuberkulóza, pacienti chodili na 
akési liečebné pobyty. Preliečili sa 
akútne fázy choroby, ale zväčša to 
boli chronici. V súčasnosti, v po-
sledných desiatich rokoch, je táto 
disciplína chápaná skôr ako akútny 
odbor, keďže hospitalizované sú 
väčšinou akútne stavy. TBC vtedy 
bola dostatočne zachytená, bol 
tam vyčlenený dosť veľký počet 
lôžok, hospitalizácie boli niekoľko-
mesačné, do vyliečenia pacienta. 
Pracovisko malo spádovú oblasť pre 
celý vtedajší Západoslovenský kraj. 
Pacienti boli aj dlhšie liečení, aj viac 
kontrolovaní. 
 Prišiel rok 2009 a presunuli 
ste sa do Trnavy. Čo vás k tomu 
vtedy motivovalo?
- Dostala som ponuku od vtedajšej 
primárky Mirky Horváthovej, či by 
som nechcela zmeniť pracovis-
ko. Mala som pocit, že by som sa 
mohla posunúť ďalej. Dovtedy som 
sa v Lefantovciach a na Zobori ve-
novala skôr chronickým pacientom 
– liečbe a kompletnému došetreniu. 
Akútnych stavov tam bolo menej. 
Tu, v Trnave, prevážili akútne stavy 
pred tými chronickými. Ale trvalo 
krátko a do všetkého som sa veľmi 

rýchlo dostala. Profil oddelenia 
sme postupne museli modifikovať 
aj podľa počtu personálu. Primár-
ka odišla na materskú dovolenku 
a nemala záujem sa tak skoro vrátiť. 
Navyše, niektorí lekári nechceli 
pracovať v nemocničnom prostredí 
a zvolili radšej možnosť prejsť do 
súkromnej ambulantnej sféry. Nie 
každého totiž baví práca v lôžko-
vom zariadení, kde sa nepozerá na 
čas, kde treba byť k dispozícii, viac 
pracovať v kolektíve a podobne. To 
všetko súvisí aj s akútnosťou takejto 
medicíny na oddelení. A keďže sme 
jediným pľúcnym oddelením v Tr-
navskom samosprávnom kraji a ako 
jediní zabezpečujeme bronchosko-
pickú diagnostiku pľúcnych ochore-
ní, bolo nevyhnutné viacej kolegov 
vyškoliť v bronchológii. Našťastie, je 
o túto metódu záujem, a tak sme po 
čase mohli opäť obnoviť aj 24-ho-
dinovú bronchoskopickú príslužbu, 
a byť tak k dispozícii pre našich 
pacientov, ktorí vyžadujú akútne 
bronchoskopické vyšetrenie. V rám-
ci racionalizácie lôžkového fondu 
sme aj my prešli redukciou lôžok, 
boli sme nútení racionalizovať prá-
cu na oddelení, keďže pacientov 
s pľúcnymi ochoreniami pribúda. 
V roku 2013 sme sa presťahovali do 
lepších priestorov a vybudovaním 
výťahu sa aj zlepšila dostupnosť 
pre pacientov na naše oddelenie. 
Mnohí sú imobilní, potrebujú čas-
té transporty na vyšetrenie. Profil 
oddelenia sa v podstate nezmenil, 
skôr skladba pacientov. Máme nižší 
počet lôžok, ale sú akútnejší, musí-
me sa snažiť ich rýchlejšie preliečiť, 
aby sme mali k dispozícii lôžka pre 
ďalších pacientov. Momentálne 
máme 21 lôžok a sú využité na viac 
ako 90 percent. Pacientov, ktorí sú 
na iných oddeleniach, a nevieme 
ich prevziať k nám, riešime konzili-
árnou činnosťou.
 V posledných rokoch sa veľa 
hovorí o vzostupe tuberkulózy. 
Je to len mýtus, alebo realita?
- Pripomeňme, že TBC má rôzne 
formy, od skrytej, keď bacila u pa-
cienta vo vzorke hlienov nepotvrdí-
me, až po otvorenú, keď je pacient 
vysoko infekčný. Nemyslím si, že 
dnes je TBC viac na vzostupe, viac 

udalosti
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a inak sa však o nej hovorí. Počet 
nových prípadov nie je taký vyso-
ký ako kedysi. Inak sa dnes chápe 
diagnostika a infekčnosť samotného 
ochorenia. 
 Vaše oddelenie má v názve 
pojmy pneumológia a ftizeoló-
gia. Mnohí pacienti – laici sa asi 
zamýšľajú nad ich významom. 
Objasnime, čomu všetkému sa 
venujete a s ktorými oddeleniami 
najčastejšie spolupracujete?
- Pneumológia znamená, že liečime 
ochorenia, ktoré nie sú také vysoko 
infekčné ako je tuberkulóza. Pod 
tento názov zahŕňame v podstate 
všetky pľúcne ochorenia a pod 
pojem ftizeológia samotnú tuber-
kulózu. A pokiaľ ide o presnú šírku 
ochorení: z tých akútnych je to 
akútny zápal pľúc, zhoršená chro-
nická astma a chronická obštrukčná 
choroba pľúc (CHOCHP). Venu-
jeme sa i kompletnej diagnostike 
tumorov pľúc, difúznym pľúcnym 
ochoreniam, pohrudnicovým vý-
potkom, indikujeme pacientov pre 
ďalšie zákroky. Spolupracujeme 
s hrudníkovou chirurgiou v Brati-
slave, ale aj s Národným ústavom 
tuberkulózy a pľúcnych chorôb 
vo Vyšných Hágoch. Vo Fakultnej 
nemocnici v Trnave je naším naj-
častejším partnerom rádiológia, kde 
realizujú u našich pacientov biopsie 
pľúc pod CT kontrolou v prípade, 
že pri bronchoskopickom vyšetrení 
sme my neboli úspešní. Keďže res-
piračné infekcie, teda zápaly pľúc 
a priedušiek, sú veľmi častými in-
fekciami v nemocničnom prostredí, 
vykonávame pre ostatné oddelenia 
konziliárnu činnosť a spoločne sa 
o týchto pacientov staráme. Napriek 
sezonalite niektorých pľúcnych 
ochorení mávame oddelenie plne 
obsadené celoročne, najviac však 
v jarnom a jesennom období, keď je 
vyšší výskyt infekčných ochorení. 
 V tejto oblasti pracujete viac 
ako dvadsať rokov. Ako sa po-
stupne posúvajú dopredu mož-
nosti diagnostiky – a aké sú 
možnosti trnavského pracoviska, 
teda vášho oddelenia?
- Na oddelení vykonávame bron-
choskopické vyšetrenia, spiromet-
rie, punkcie pohrudničnej dutiny. 

Keďže liečba astmy a chronickej 
obštrukčnej choroby je hlavne 
o správnom používaní inhalátora, 
vykonávame s pacientmi nácvik 
v inhalačnej technike a túto prie-
bežne kontrolujeme. Pacientov 
edukujeme v dychovej rehabilitácii. 
V prípade zhoršenia stavu zabez-
pečujeme monitoring vitálnych 
funkcií. V blízkej budúcnosti by 
sme radi rozšírili možnosti funkčnej 
diagnostiky o prístroje na meranie 
viacerých funkčných parametrov 
pľúc. A keďže v populácii pribúda 
obéznych pacientov s poruchami 
dýchania v spánku, radi by sme 
zriadili aj spánkové laboratórium. 
Projekt máme už niekoľko rokov 
rozpracovaný, ale keďže nákup 
prístrojovej technicky je finančne 
náročný, čakáme na pridelenie 
financií z ministerstva zdravotníc-
tva. Predpokladá sa, že v roku 2030 
bude CHOCHP tretím najčastejším 
ochorením, preto by sme radi vybu-
dovali v rámci oddelenia aj JIS, teda 
jednotku intenzívnej starostlivosti. 
Tam by sme liečili najťažšie prípady 
CHOCHP vyžadujúce si podávanie 
nielen kyslíka a monitoring, ale aj 
neinvazívnu ventiláciu.   
 Čo by si mali najčastejšie vší-
mať pacienti, pokiaľ ide o typic-
ké symptómy ochorenia pľúc? 
Asi najtypickejším prejavom je 
kašeľ a tzv. nedostatok vzduchu. 
- Mnohé typické prejavy súvisia aj 
s inými ochoreniami. U pacientov, 
ktorí nie sú fajčiarmi, je jasné, že pri 
každom respiračnom ochorení bež-
ného typu navštívia lekára. A ten ich 
v prípade potreby pošle odborní-
kovi. Horšie je to u pacientov, ktorí 
sú fajčiarmi. Myslím, že praktickí 
lekári stále podceňujú túto oblasť, 
a preto aj máme poddimenzovanú 
diagnostiku chronickej obštrukčnej 
choroby pľúc. Pacienti k nám totiž 
prichádzajú, keď už je ochorenie 
v pokročilom  štádiu, zadýchava-
jú sa už pri bežných činnostiach, 
chudnú, nemajú energiu. Po zruše-
ní pravidelného „štítkovania“ v 90. 
rokoch pacienti veľmi často prichá-
dzajú s pokročilými nádormi pľúc, 
keď šanca na vyliečenie v podobe 
operačného odstránenia nádoru už 
nie je možná a pacienti podstupujú 

už len onkologickú liečbu. Myslím, 
že fajčiari by mali byť sledovaní 
odborníkom a v pravidelných inter-
valoch by mali absolvovať röntgen 
pľúc, prípadne spirometriu a ďalšie 
základné vyšetrenia. Vzhľadom 
na nemalé financie, ktoré štátu 
vracajú v podobe stále zvyšujúcej 
sa DPH, by mali mať niečo vrátane 
v podobe kontroly ich zdravot-
ného stavu. Aj keď sa hovorí veľa 
o zdravom životnom štýle, stále 
máme medzi fajčiarmi mladých 
ľudí, dokonca aj mladistvých, ktorí 
sú už závislí na cigaretách a žiad-
nou výnimkou nie sú ani mladé 
ženy. V primárnej prevencii by sme 
sa mali zamerať hlavne na mladú 
generáciou v podobe edukácie cez 
dostupné zdroje, pretože mladé 
pľúca sú oveľa citlivejšie na vznik 
pľúcnych ochorení.
 Máte práve jubileum, desať 
rokov odvtedy, čo ste sa stali 
primárkou oddelenia. Stali ste sa 
v tom čase aj Trnavčankou?
- Bývam v Trnave už ôsmy rok. To, 
že som sa sem presťahovala, má 
aj svoje praktické dôvody. Práca 
na oddelení si vyžaduje celého 
človeka. Keďže vykonávame aj po-
hotovostnú službu, zaviedli sme 
aj 24-hodinovú bronchoskopickú 
službu, je lepšie byť k dispozícii 
tu, priamo v Trnave. Po roku od 
nástupu na oddelenie som si našla 
bývanie na Družbe. Pochádzam 
z Hlohovca, a aj keď sme sem ne-
chodili často, mentalitou patrím do 
tohto regiónu. Moje kolegyne zo 
Zobora hovoria – už si tam medzi 
svojimi (smiech). Takže už som 
Trnavčankou a páči sa mi tu. A drží 
ma tu aj moja práca. A preto musím 
povedať, že pracujem so skvelým 
tímom. Rozumieme si nielen pra-
covne, ale aj ľudsky, čo je u nás 
na oddelení aj cítiť. Bez vzájomnej 
spolupráce, rešpektu a pracovitosti 
by sme nemohli dosahovať také 
výsledky, čo oceňujú aj naši pacien-
ti. Znie to možno trochu pateticky, 
ale je to tak, že iba poctivá práca 
stimuluje kreativitu, ktorej výsled-
kom môže byť pokrok. A ja dúfam, 
že my všetci budeme mať dostatok 
síl na ďalšiu prácu a bude sa nám 
dariť napredovať.  

udalosti
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„Boli sme na pobreží Kene, v blíz-
kosti druhého najväčšieho mesta 
krajiny Mombasa, sme pracovali 
od januára 2018 na dvojročnom 
projekte Trnavskej univerzity 
v Trnave finančne podporenom 
agentúrou pre medzinárodnú roz-
vojovú spoluprácu – SAMRS. Na-
šou prácou sme pokryli jeden zo 
štyridsiatich siedmich krajov Kene, 
kraj Kwale. V každom podkraji 
Kwale, Msambweni, Lunga Lunga 
a Kinango sme strávili tri mesiace 
intenzívnej práce. Na území týchto 
podkrajov sú zriadené spádové 
nemocnice, ktoré boli hlavným 
strediskom našich aktivít. Naša 
práca si vyžadovala aj presúvanie 
po náročných cestách, ktoré pre 
bežný európsky štandard len ťaž-
ko nazvať cestou. Na cestách sme 
sa presúvali medzi vzdialenými 
vidieckymi osadami a jednodu-
chými zdravotníckymi strediskami, 
ktoré potrebovali našu pomoc. 
Napriek tomu, že zdravotnícke 
strediská sú konštrukčne a výba-
vou jednoduché, vykonávajú širo-
kú škálu zdravotníckych úkonov 
od ošetrenia úrazov, cez početné 
pôrody, po vakcináciu a boj s prí-
padnými epidémiami infekčných 
ochorení,“ hovorí pedagogička 
a epidemiologička Denisa Ja-
kubcová. Okrem samotnej práce 
v každom z podkrajov monito-
rovali niekoľko mesiacov, ako 
miestni epidemiológovia prevzali 
nimi vytvorený a zavedený sys-
tém hlásenia výskytu infekčných 
ochorení. Ak vznikli problematické 
otázky a situácie v špecifických 
podmienkach terénu, bol sloven-
ský tím k dispozícii pred ukonče-
ním projektu. 
Náplňou práce Trnavčanov v rám-
ci tohto projektu bolo zaviesť sys-

tém hlásenia výskytu infekčných 
ochorení. Zároveň mali za úlohu 
budovať kapacity kenského zdra-
votníckeho personálu v oblasti 
včasného rozpoznania epidémie. 
Súčasťou bolo teda aj pripraviť 
preventívne a zásahové opatrenia 
na miestach vzplanutia epidémie. 
„Tento systém sa nám naozaj po-
darilo zaviesť s použitím tabletov 
a jednoduchej aplikácie. Hlásenia 
o výskyte infekčných ochore-
ní z odľahlých zdravotníckych 
stredísk putujú ku krajským epi-
demiológom, ministerstvu zdra-
votníctva a Svetovej zdravotníckej 
organizácii,“ hovorí Denisa Jakub-
cová. Na to, aby pacienti trpiaci 
infekčným ochorením vyhľadali 
erudovanú zdravotnícku pomoc 
a zriekli sa tradičných šamanov, 
vytrénovali sieť dobrovoľníkov. Tí 
pravidelne navštevujú spádovú 
oblasť svojich komunít a vyhľadá-
vajú chorých, tehotné ženy, pod-
vyživené deti a v prípade potreby 
ich posielajú do najbližšieho zdra-
votníckeho strediska. „Takýmto 
spôsobom sa nám podarilo zvrátiť 
začínajúcu epidémiu osýpok, keď 
vytrénovaný komunitný dobrovoľ-
ník rozpoznal kožné a respiračné 
príznaky u niekoľkých školopo-
vinných detí. Tým boli nariadené 
karanténne opatrenia. Deti, ktoré 
prišli do kontaktu s chorými, boli 
okamžite zaočkované. Školy boli 
zatvorené na 14 dní, čo predsta-
vuje inkubačnú dobu osýpok.“ 
Okrem uvedeného tréningu a sys-
tému hlásenia v každej krajskej 
nemocnici zriadili knižnicu na 
ďalšie vzdelávanie, či už pre 
miestnych lekárov, zdravotné ses-
try a študentov pripravujúcich sa 
na výkon zdravotníckeho povola-
nia, alebo aj pre širokú verejnosť 

a komunitných dobrovoľníkov. 
Zaujímalo nás, v čom tieto skúse-
nosti využijú na fakulte v Trnave. 
„Dáta z výskytu prípadov jednotli-
vých diagnóz infekčných ochore-
ní, podvýživy detí, ale aj iné, ako 
napríklad vyhodnotenie úspeš-
nosti intervencie, využívame pri 
bakalárskych, diplomových prá-
cach študentov fakulty, ale tiež ich 
prezentujeme na odborných kon-
ferenciách. Ďalším z príkladov sú 
mikroskopické sklíčka s kvapkou 
krvi obsahujúce parazitárneho 
pôvodcu malárie, ktoré využívajú 
pri výučbe študenti laboratórnych 
vyšetrovacích metód,“ hovorí De-
nisa Jakubcová a pripomína, že 
takéto výsledky aktivít mohli roz-
šíriť možnosti v oblasti verejného 
zdravotníctva na Slovensku. „Do 
systému dohľadu nad výskytom 
infekčných ochorení, ktorý je 
zavedený na Slovensku, by som 
navrhovala vytvoriť a začleniť sieť 
zdravotníckych pracovníkov, ktorí 
by pracovali priamo v komuni-
te. Nie až zachytenie infekčného 
ochorenia v ambulancii praktic-
kého lekára. Využitie tejto siete 
komunitných pracovníkov vidíme 
najmä v rizikových komunitách 
s nízkym hygienickým štandar-
dom, nedostatočnou úrovňou 
preočkovanosti detskej populácie 
a podobne.“ 
V roku 2020 sa geograficky pre-
sunuli z pobrežia Kene do jej 
vnútrozemia, do hlavného mesta 
Nairobi, kde ich oslovila nezisková 
organizácia z komunity slumu Ki-
bera. V spolupráci s nimi plánujú 
ďalší dvojročný projekt, kde vy-
užijú predchádzajúce skúsenosti 
pri znižovaní výskytu infekcie HIV 
u mládeže žijúcej v najväčšom 
slume Afriky.  

Martin Jurčo

Skúsenosti z Kene využijú vo viacerých odboroch
Už sme viackrát spomínali na našich stránkach aktivity Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnav-
skej univerzity v zahraničí. Odbory ako verejné zdravotníctvo umožňujú napríklad venovať sa niekto-
rým oblastiam napríklad v krajinách tretieho sveta. Verejní zdravotníci, hygienici a epidemiológovia sa 
len nedávno vrátili z Kene. V minulosti sa venovali napríklad obyvateľom, ktorí trpeli podvýživou. Ten-
toraz sa venovali aj téme prevencie infekcie vírusom HIV. Skúsenosti z tohto prostredia využívajú nielen 
v pedagogickej práci na Trnavskej univerzite, ale aj pri riešení niektorých okruhov v oblasti verejného 
zdravotníctva u nás. 

udalosti
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Čas bálov, plesov, karnevalov
Dlhé toalety dám, dokonalé účesy, vkusné a pohodlné topánočky, šperky, rukavičky, kabelky, vejáre, 
parfémy... – ženský svet plesových príprav a to všetko doplnené elegantným a vhodne odetým pánom 
– i tak dnes môžeme vnímať obraz bálov navštevovaných našimi predkami. Spoločnosť žila vo svojich 
sociálnych úrovniach pomerne konzervatívne. Každý vedel, kam patrí a ak nie, určite sa našiel niekto 
s trefným usmernením pre dotyčného...

Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

Čas od Troch kráľov až po začiatok 
štyridsaťdňového pôstu pred veľko-
nočnými sviatkami bol v kresťan-
skom svete priestorom pre zábavu 
ľudí. Isto to však súviselo to aj s tým, 
že bola zima, nebolo toľko práce 
a ľudia si našli čas na radovánky. Na 
Slovensku sa tomuto obdobiu hovo-
rilo fašiangy, v Čechách a na Morave 
masopust a v Taliansku carnevale 
– teda obdobie pred dobou pôstu 
bez mäsa (carne = mäso, carnevale 
– rozlúčka s mäsom). Z toho sa 
odvodzuje aj pojem karneval – zá-
bava v maskách, ktorá má v Talian-
sku dávnu tradíciu, hlavne posledný 
týždeň pred začiatkom pôstu – po-
polcovou stredou. 
Známa slovenská spisovateľka 
Terézia Vansová píše o karnevale 
v časopise Dennica v roku 1904 
takto: „Obliekať sa v šaty prestro-
jené, takzvané maškary je pôvodu 
talianskeho. Starodávne maškary 
ale i do dnes užívané sú: domino 
– dlhý plášť so širokými rukávmi, 
harlekín – z kosích, rôznobarev-
ných štvorcov sošívané šaty, pan-
talon – šat stredovekého kupca, 
pierrot – do ostrých zubov vystri-
hané šaty s hrkálkami, poličinello 
– šaty napolo biele a červené, blú-
za s nohavicami v jedno strižené 
a vysoká čapica, kalender – ako 
mníšsky oblek s kutňou a kolum-
bínka (holubička) – ženský oblek. 
Dnes však fantasii a vynálezavosti 
ponechaný je bohatý výber tých 
najrozmanitejších úborov.“ O nie-
čo ďalej v článku konštatuje, že 
v jej dobe  („v dnešné časy, kde 
nemravnosť a ničotnosť smelo 
nosí hore hlavu...“) boli maškarné 
bály diskreditované a ľudia sa ich 
stránili. No karnevaly v tom boli 
podľa nej nevinne: „Platí to, že aké 

obecenstvo, taká i jeho zábava a že 
zdar menovite maškarných plesov 
pokaziť môže prítomnosť čo len 
jednej do spoločnosti nepatriacej 
osoby.“1  
V novinách Slovenský denník z ro-
ku 1938 sa píše o dávnejšej histórii 
ľudových zábav. Autor spomína 
korene osláv v antike: „Gréci v ten-
to čas konali oslavy Dionýzove, 
starí Rimania oslavovali Lupercalie, 
Saturnalie a Bachanalie. Zima blí-
ži sa svojmu koncu, jar je zvlášť 
v južných zemiach blízko a treba 
sa radovať zo znovu sa zobúdzajú-
ceho plodného života. Preto bývajú 
tieto slávnosti búrlivé, erotické 
a u primitívnych národov často 
veľmi neviazané.“ Aj autor tohto 
článku spomína kresťanské zvyky, 
keď po fašiangoch nastáva šesťtýž-
dňový pôst a „treba dať ľudu ešte 
raz príležitosť k telesným pôžitkom 
všetkého druhu.“ Najväčšie zábavy 
bývali 8 dní pred pôstom, no naj-

Pozvánka na trnavský bál 30. januára 1848, zbierkový fond ZsM

Štefánia Ujháziová na národnom plese, ate-
liér Viliama Wietza, Trnava okolo r. 1885, 
zbierkový fond ZsM

história

1 Dennica, ročník VII., č. 2, 15. februára 1904, s. 46
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viac sa oslavovalo posledné tri dni: 
„býva to tučná nedeľa, modrý pon-
delok a fašiangový utorok.“2  
Správy o plesoch s účasťou Ich Ve-
ličenstiev Františka Jozefa a Alžbety 
(Sissi) v aktuálnej dobe nechýbali 
v žiadnych novinách. Ľudia si 
radi prečítali klebietky z vysokých 
spoločenských kruhov. Napríklad 
Slovenské noviny vychádzajúce vo 
Viedni priniesli vo februári 1855 
tento text: „Zdejší mešťanský bál 
v c. k. síních redutných dne 6. t. 
m. byl zajisté nejskvělejší letošního 
masopustu, navštíven jsa četným 
a zvláště vybraným obecenstvem 
a osláven přítomností Jeho Veli-
čenstva císaře pána a JJ, cís. VV. 
Pp. Arciknížat Františka Karla 
i Viléma. Také zde byli J. Exc. Pan 
minister Bach, pan místodržící 
dr. Emminger, Jeho Jasn, kněžna 
Schwarzenbergová, Lichtensteino-
vá, Esterházy a j. Ples trval až do 5. 
hod. ráno.“3  
Pešťbudínske vedomosti uverejnili 
v roku 1866 správu o pobyte Ich 
Veličenstiev na plese v budínskej 
redute 7. februára, kde sa objavili 
o pol desiatej večer (nechýbalo ani 
detailné opísanie róby): „Pri hraní 
národnej hymny zaujali Ich Veli-
čenstvá miesto pod baldachýnom. 
Jej veličenstvo cisárovná oblečená 
bola v bielom bálovom obleku 
z tillu posiatom striebornými 
hviezdami a perlami. Krásne vlasy 
prepletané boli takže perlami. Ta-
nečný poriadok doručil Jej Veličen-
stvu druhý podpredseda výboru. 
Poriadok je zaviazaný v belasom 
samate so zlatými okrasami. Jedon 
vrchnák je okrášlený počiatočnými 
literami cisárskeho mena s ko-
runou v briliantoch, na protivnej 
strane je v briliantoch, rubínoch 
a smaragdoch uhorský címer.“4  
V novinách Slovenská pravda sa 
v januári 1924 písalo o zahranič-
nom plese z medzinárodnou spo-

Propagačný materiál (vejár) zo Slovanského bálu 9. 2. 1848, zbierkový fond ZsM

Zátišie s plesovými doplnkami zo zbierok ZsM

Reklama na Strelecký bál v novinách Na-
gyszombati hetilap, roč. XIV. Č. 4,  22. 1. 
1882, s. 4, zbierkový fond ZsM

Vejár zo Slovanského bálu vo Viedni v roku 
1861, zbierkový fond ZsM

Fotografia masiek uverejnená v časopise Slovenský svet, roč. 2, č. 7, 12. 2. 1922 , s. 4, In: 
Slovakiana

história

1 Dennica, ročník VII., č. 2, 15. februára 
1904, s. 46
2 Slovenský denník, roč. XXI, č. 48, 26. 
2. 1938, s. 6
3 Slovenské noviny, č. 17, 10. 2. 1855, s. 1
4 Pešťbudínske vedomosti – noviny pre 
politiku a literatúru, roč. VI. Č. 12,  9. 2. 
1866, s. 2
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ločnosťou: „Dvorný ples sa konal 
v Belehrade z príležitosti vydržia-
vania konferencie Malej Dohody 
na oslavu kráľovniných narodenín. 
Ples bol zahájený o 23., po na-
šemu o 11. hodine nočnej a síce 
národným tancom srbským Srbi-
janka, ktorý tanec, a či kolo viedol 
sám kráľ Alexander, za ním nasle-
dovali kráľovná s ministrom drom 
Benešom a minister Ninčič s paňou 
Benešovou, ďalej členovia diplo-
matického sboru so svojimi dáma-
mi. O polnoci boli hosťom otvorené 
bohaté buffety. Tance trvaly až do 
4-tej hodiny rannej... Po plese na 
druhý deň dr. Beneš so svojou pa-
ňou odcestoval do Londýna.“5  
Zábavy a plesy sa konali počas 
fašiangov aj v slovenských mestách 
a obciach a obľube sa v istom ob-
dobí tešili aj karnevaly – maškarné 
bály. Téma – po trnavsky ráz plesu 
– bola vopred vyhlásená, k nej sa 
prispôsobila výzdoba sály a masky 
sa ohlasovali, aby bol známy počet 
(čím viac masiek, tým bol maš-
karný ples úspešnejší). Masky sa 
nesmeli pred polnocou prezradiť, 
zamaskovaní účastníci nerozprá-
vali, aby ich nebolo poznať podľa 
hlasu. Návštevníci mohli písať tipy, 
kto je kto. Ak sa niekto prezradil 
pred polnocou, bol diskvalifiko-
vaný.  
Usporiadateľmi plesov boli rôzne 
spolky a spoločnosti, napríklad cir-
kevné, hasičské a športové. Viaceré 
plesy mali charitatívny rozmer. 
V týždenníku Slovenské hlasy sa 
spomína vydarený maškarný ples 
Sokola konaný 15. januára 1921 
v Ružomberku, ale aj prípravy na 
ples československých inžinierov 
a architektov, ktorý bol ohlasovaný 
na 1. februára 1921 v Bratislave, 
v dvorane vládnej budovy pod 
patronátom ministra pre Slovensko 
Dr. M. Mičuru.6  

Koncom 19. storočia sa v Trnave 
mešťania tešili na niekoľko bá-
lov. Medzi tradične opakujúce 
sa patrili bál Spolku vojenských 
veteránov, hasičský bál a bál stre-
leckého spolku. V roku 1882 sa 
konal strelecký bál 7. februára, bál 

vojenských veteránov 11. februára, 
hasičský bál 18. februára – všetky 
na strelnici. V divadle usporiadal 
Červený kríž tzv. Sedliacky bál 
– ako maškarný. V týždenníku Na-
gyszombati hetilap bola v období 
bálov rubrika Plesová kronika, kde 
redaktor Johann Henrik Thinágl 
popisoval a hodnotil jednotlivé 
trnavské bály, pričom zopár z nich 
aj musel navštíviť: „Teraz, ku koncu 
fašiangov, sa kopí ples za plesom, 
a ja žiaľ všetky nezvládnem. 15. 
tohto mesiaca sa bude konať, ako 
som sa už zmienil, Sedliacky ples 
v prospech Červeného kríža. Tento 

Portrét trnavskej dámy v kostýme, rodinný 
archív Oľgy Jamborovej

Portrét trnavskej dámy v kostýme, rodinný 
archív Oľgy Jamborovej

V plesovej róbe koncom tridsiatych rokov 20. 
storočia, foto Režucha, Trnava, zbierkový 
fond ZsM

Karnevalový kostým koncom tridsiatych 
rokov 20. storočia, foto Režucha, Trnava, 
zbierkový fond ZsM

história

1 Dennica, ročník VII., č. 2, 15. februára 1904, s. 46
2 Slovenský denník, roč. XXI, č. 48, 26. 2. 1938, s. 6
3 Slovenské noviny, č. 17, 10. 2. 1855, s. 1
4 Pešťbudínske vedomosti – noviny pre politiku a literatúru, roč. VI. Č. 12,  9. 2. 
1866, s. 2
5 Slovenská pravda , Prešov, roč. V., č. 4, 20. januára 1924, s. 3
(Alexander I. Karadžordževič nastúpil na trón Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovin-
cov po smrti otca (srbského kráľa Petra I.) v roku 1921 In: wikipedia)
6 Slovenské hlasy, Ružomberok, roč. III., č. 4, 23. január 1921, s. 4
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bude iste jeden z tých najúžas-
nejších plesov sezóny.“7 O týždeň 
neskôr už referoval o plese takto: 
„Plesová sála so sedliackou stodo-
lou bola pekne vyzdobená a začala 
sa po 8 h plniť. Medzi prvými 
sedliačkami bola pekná modrooká 
Maďarka, ale postupne prichá-
dzali aj ostatné národnosti. Zvlášť 
štýlovo boli oblečené zástupkyne 
Slovákov, Rumunska, Alsaska, Dal-
mácie, Nemecka, Ruska, Neapola, 
Francúzska, Španielska, Švábska, 
Tirolska a Maďarska. Z pánov 
prišli iba dvaja v kostýme, a to 
v tirolskom a štylizovanom bretón-
skom, čo je večná škoda, lebo by 
to bolo prispelo k väčšej veselosti 
a hodnovernosti.“8  Zhodnotenie 
trnavskej bálovej sezóny uverejnil 
v nasledujúcom čísle: „Bál dobro-
voľných hasičov dopadol úžasne. 
Toľko hostí naša strelnica nikdy 
dosiaľ nezažila. To bola tlačenica, 
vlnenie a horúčava! Predstavme si 
len, že prvú štvorylku tancovalo 
86 párov. Naši statoční hasiči pre-
konali všetky prekážky a tancovali 
do bieleho rana. Bál Streleckého 
spolku dopadol výborne. Dekorá-
cia sály aj okolitých miestností bola 
impozantná a vládla veselá nálada 
až do skorého rána. Ples čašníkov 
ako novinka trpel slabou návštev-
nosťou, hoci usporiadatelia robili 
všetko, aby ľudí rozveselili. Pôvod-
ný zámer venovať zisk chudobným 
sa neuskutočnil, lebo ples skončil 
deficitom (ako naše mesto).“9  
Po prevrate a vzniku Českoslo-
venskej republiky sa v trnavskej 
plesovej tradícii pokračovalo ďa-
lej. Plesy usporadúvali najväčšie 
spolky v meste, ale aj nové spolky 
– najmä športové. Menšie zába-
vy sa uskutočňovali v hostincoch 
a telocvičniach a nevolali ich plesy, 
ale tzv. venčeky či šibrinkáče. O ich 
konaní vychádzali krátke reklamy, 

a správy v miestnom týždenníku. 
Napríklad 26. februára 1922 sa ko-
nal Ples Československej obchod-
nej besedy v miestnostiach Sloven-
skej národnej jednoty.10  Plesový 
zvestník uverejnil aj v roku 1923 
oznam o niekoľkých fašiangových 
zábavách a plesoch v Trnave: „Čes-
koslovenská obchodnícka beseda, 
miestny odbor v Trnave usporiada 
v sobotu 3. februára v miestnos-
tiach Slovenskej národnej jednoty 
tanečný venčok.  Legionársky 
ples poriadajú v sobotu 10. febru-
ára v miestnostiach Slovenskej 
národnej jednoty ako maškarný 
ples.  Maškarný ples Slovenskej 
národnej jednoty bude v pondelok 
dňa 12. februára. Ráz: Trnavský 
jarmok.“11 

V roku 1926 informovala rubri-
ka Fašiangové zvesti Trnavčanov 
o aktuálnych plesoch: „Maškarný 
ples Dobrovoľ. Hasičského sboru 
v Trnave už 1. februára vo všetkých 
miestnostiach Matice Slovenskej 
a v Mestskom divadle  Šibrin-
káč Čs.Š.K. v Trnave poriadaný 
vo všetkých miestnostiach Matice 
Slovenskej a v Mestskom divadle 
za účasti 3 slobodných kapiel (vo-
jenskej, cigánskej a jazz bandu).  
Sväz čs. rotmajstrov, odbočka Trnava 
poriada v sobotu 6. 2. 1926 v sále 
Telocvičnej jednoty Sokol tanečný 
venčok.  Športový klub Rapid 
usporiada dňa 6. 2. t. r. vo všetkých 

miestnostiach starej strelnice svo-
ju prvú športovú tanečnú zábavu. 
O polnoci kabaretné predstavenie, 
pri ktorom účinkujú najlepší športoví 
humoristi.“12  
Z fašiangových zábav v rokoch 1928 
a 1929 (pred hospodárskou krízou) 
zaujali: Maškarný ples Š. K. Trnava 
v miestnostiach Matice Slovenskej 
a v divadle. Sosilnená hudba Joja Gal-
bavého v sále Slovenskej Matice, vo-
jenská hudba Tatranského p. pluku č. 
7 z Nitry v divadle, v improvizovanom 

Manželia Bacovci na jednom z bratislavských 
plesov, ručne maľovaná dámska róba, štyrid-
siate roky 20. storočia, zbierkový fond ZsM

Trnavčanka Vlasta Radvániová v plesových 
šatách, foto Viktor Michalec okolo r. 1955, 
rodinný archív autorky

Lekárka Eva Kayserová s priateľkou Vlastou 
Radvániovou v plesových róbach, okolo r. 
1960, rodinný archív autorky

história

7 Nagyszombati hetilap, roč. XIV. Č. 7,  
12. 2. 1882, s. 2
8 Nagyszombati hetilap,  roč. XIV. Č. 8,  
19. 2. 1882, s. 2
9 Nagyszombati hetilap, roč. XIV. Č. 9,   
26. 2. 1882, s. 2
10 Slovensko, roč. V, č. 7, 12. 2. 1922, s. 7
11 Slovensko roč. VI, č. 3, 14. 1. 1923, s. 5
12 Nové Slovensko roč. III., č. 5, 31. 1. 1926, s. 5
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Orient bare jazz band.13   Maškarný 
ples Š. K. Trnava 12. 2. 1929, najlepšia 
cig. hudba Maťa Pihika z Bratislavy 
a voj. hudba p. pl. 17 z Trenčína. Ráz: 
Cestou okolo sveta.“14 
Redaktor Nového Slovenska sa zú-
častnil osobne na nasledujúcej zá-
bave a veľmi podrobne opísal svoje 
zážitky: „Sokolský venčok poriadaný 
v sobotu 25. januára v Trnave sa aj 
toho roku skvele vydaril. Dvorana 
Pannonie vkusne vyzdobená, bola 
do posledného miesta naplnená 
účastníkmi z Trnavy i okolia. Ra-
zom osmej hodiny večernej zaznely 
zvuky výbornej kapely Hudobného 
krúžku Sokola a ihneď sa rozprúdila 
veselá a družná zábava, ktorá trvala 
do ranných hodín.
K veľkej našej radosti mohli sme na 
našom venčoku privítať všetky vrstvy 
v počte, ktorý nás naozaj prekvapil 
a mládež zastúpená v nebývalom 
počte iste sa dobre zabávala. A ako-
by aj nie! Veď tie trnavské dievčatá 
sú ani z cukru, opravdu k pomilova-
niu. Jak sa do niektorých očú zadí-
vaš, všetko sa s tebou zatočí a zle je: 
nielen s mladým, ale aj starým, že-
natým. Kto sa raz pustil do kola, tak 
sa namlsal a chodil tam stále, po-
neváč bol unášaný v tanečnom víre, 
pri peknej muzike a k tomu v objatí 
dievčaťa s očima jak s granátmi, to 
si veru človek pripadal ako na kraji 
v nebi.“15  
Najmä prvá polovica tridsiatych ro-
kov bola poznačená spamätávaním 
sa z krízy, plesové komisie sa obávali 
nízkej účasti, a aj sa konalo menej 
plesov a zábav ako v predošlom 
desaťročí: „V prítomnom roku bude 
maškarný ples Š. K. Trnava jediným 
veľkorysým zábavným podnikom 
v Trnave vôbec, nakoľko ostatné 
spolky sa konania plesov buď vzda-
ly, alebo poriadajú tanečné venčoky 
len v miestnosti jednej, len pri jednej 
hudbe. Š. K. Trnava dbať musí nielen 
na 10-ročnú tradíciu svojich plesov, 
ale cíti i istotu, že veľkorysejšia zá-

bava je i potrebou pre tých, ktorí sa 
na väčšej zábave rozveseliť chcú. To-
horočný maškarný ples Š. K. Trnava 
koná sa v sobotu 11. februára 1933 
večer od 20.30 do raňajších hodín vo 
všetkých miestnostiach mestského 
divadla a Pannonie. V mestskom 
divadle hraje posilnená Hudba peš. 
pl. 23 Amerických Slovákov, v Pan-
nonii uznaná cigánska kapela Eu-
žena Tökölyho a v improvizovanom 
Art Dancing Halle výborný jazz. 
Ráz plesu je: „Let do stratosféry!“16  
V roku 1934 sa v rubrike Fašiangový 
vestník spomínali tri zábavy: „T.J. 
Sokol poriada v sobotu 3. 2. v miest-
nej telocvične maškarnú zábavu, pre 
ktorú sa zvolil ráz: V lese. Telocvičňa 
bude k tomuto účelu veľmi vkusne 
upravená, takže návštevníci budú 
iste príjemne prekvapení. Účinkuje 
sokolská hudba. Začiatok o 8 hod. 
večer, vstupné 5 Kč na osobu.  
Podporný spolok vojenských vyslú-
žilcov gen. M. R. Štefánika v Trnave 
poriada v sobotu 3. februára vo 
všetkých miestnostiach reštaurácie 
A. Forischa fašiangový ples. Účin-
kuje hudba p. pl. 23. Začiatok o 8 
hod. večernej, vstupné na osobu 5 
Kč.  Š. K. Trnava usporiada svoj 12. 
maškarný ples v sobotu 10. 2. 1934 
vo všetkých miestnostiach Pannonie 
a mestského divadla. Ráz plesu je: 
V pekle. V divadle účinkuje vojenská 
hudba pp. pl. č. 23 Amerických Slo-
vákov, v Pannonii zosilená cig. Kape-
la J. Galbavého a v improvizovanom 
bare v šatniach mests. divadla jazz-
-band.“17  
Napokon v jubilejnom roku mesta 
– v r. 1938 stoja za zmienku najmä 
dva plesy: „Spolok Čsl. Červeného 
kríža v Trnave v 20. roku trvania 
samostatnej Republiky usporiadal 
svoj 1. reprezentačný ples dňa 15. 
1. 1938.18  Pod názvom „Trnava 
pred 700 rokmi a dnes“ sa koná 5. 2. 
1938 jubilejný maškarný ples trnav-
ského hasičstva pod protektorátom 
Okresného výboru, Posádkového 
veliteľstva, Mestskej rady a Okresnej 
hasičskej jednoty v Trnave. Tento 
ples bude dostaveníčkom veselého 
obecenstva, čo dokazuje, že všetky 
lóže historicky dekorovaného mest-
ského divadla sú úplne vypredané 
a masiek sa prihlásilo už vyše 100.“19 

Autentické správy o plesoch a zába-
vách z dobovej tlače nám poskytujú 
aj informácie o kapelách, ktoré v tej 
dobe v Trnave na plesoch hrávali. 
Boli to jednak vojenské hudby po-
sádok umiestnených v Trnave, ale 
i vojenské hudby pozývané z iných 
miest, cigánske kapely a tzv. jazz 
bandy zložené z miestnych hudob-
níkov, na hudbu ktorých sa tancovali 
moderné tance. Najhonosnejšie 
plesy sa konali jednoznačne v mest-
skom divadle a v Pannonii. Plesy tam 
mali tri samostatné pódiá – okrem 
spomínaných priestorov aj tzv. im-
provizovaný bar práve s jazzovou 
hudbou. 
Počas vojny organizovala plesy aj 
Hlinkova garda. Po roku 1948 plesy 
takmer zanikli. Do popredia sa do-
stávali robotnícke zábavy s progra-
mom vtedy obľúbených ľudových 
rozprávačov, ktoré sa nevzťahovali 
len na tradičné obdobie fašiangov. 
Maškarné plesy sa stali populárne 
najmä v detských zariadeniach 
– školách a škôlkach. Niekedy po 
obnove mestského divadla (po 
roku 1960) sa začal organizovať 
v Trnave divadelný ples v Zrkad-
lovej sále, ktorý sa stal aj neskôr 
v sedemdesiatych a osemdesiatych 
rokoch 20. storočia asi najpopu-
lárnejším trnavským plesom. Plesy 
sa konali aj v iných priestoroch, 
najmä v kultúrnom dome TAZ, 
neskôr v Kultúrnom dome ROH na 
námestí.
Do obdobia plesov sme nahliadli 
prostredníctvom článkov v do-
bovej tlači a reportáží redaktorov 
niektorých trnavských, slovenských 
a uhorských periodík, ktoré sú 
prístupné v archívoch, alebo ich 
dnes už môžeme študovať aj on-
line v zdigitalizovanej podobe na 
internete.  
Zdroje: 
Štátny archív v Trnave: časopisy Slo-
vensko (1922, 1923) a Nové Slovensko 
(1924 – 1938)
Západoslovenské múzeum v Trnave 
(ZsM) – fond historických tlačí: Nagy-
szombati hetilap 1882 
Digitálna knižnica Univerzitnej knižnice 
v Bratislave 
www.slovakiana.sk 
Za preklady z nemčiny patrí vďaka pani 
Jane Kaufmann

história

13 Nové Slovensko roč. V., č. 5, 28. 1. 1928, s. 7
14 Nové Slovensko roč. VI., č.5, 26. 1. 1929, s. 2
15 Nové Slovensko roč. VII., č. 7, 8. 2. 1930, s. 5
16 Nové Slovensko roč. X., č. 6, 4. 2. 1933, s. 4
17 Nové Slovensko roč. XI., č. 6, 3. 2. 1934, s. 5
18 Nové Slovensko roč. XV., č. 6, 5. 2.1938. s. 4
19 Nové Slovensko roč. XV., č. 6, 5. 2. 1938, s. 5 



12 Novinky z radnice 13február 2020

Arizačný proces

Za jeho začiatok na Slovensku 
sa zvyknú označovať nariadenia 
o vládnych dôverníkoch a dočas-
ných správcoch v (židovských) 
podnikoch, a to najmä preto lebo 
sa počítalo s tým, že dôverníci 
a dočasní správcovia, oboznámiac 
sa s fungovaním podniku a zo-
zbierajúc o ňom odborné poznatky 
a skúsenosti, ho postupne pre-
vezmú.1 Tento zámer podčiarklo vo 
svojom liste aj ministerstvo hospo-
dárstva 1. marca 1940, apelujúce 
na to, že „pri menovaní vládnych 
dôverníkov treba v prvom rade 
mať na zreteľ také osoby, ktoré 
mienia podnik arizovať.“ Zároveň 
išlo o vytipovanie lukratívnych 
podnikov, ktoré by stáli za arizáciu, 
keďže ich činnosť bola pomerne 
rozsiahla a podľa výšky obratu aj 
výnosná. Nakoniec už tu spomeň-
me, že o post dôverníka prejavovali 
aj obyvatelia veľký záujem, pretože 
to rozhodne bol výhodný post, kde 
sa v podstate bez väčšej námahy 
a driny dalo prísť každomesačne 
k slušnej sume peňazí (v Trnave 
sa odmeny dôverníkov pohybovali 
v rozpätí 500 – 800 Ks), ako to 
stanovila vyhláška ministra hospo-
dárstva a neskôr aj ÚHÚ.2

Prvá právna norma tohto druhu, 
totiž vládne nariadenie č. 19/1939 
Sl. z. z 15. 3. 1939 nemalo expli-
citne protižidovské zameranie, ale 
ako napovedajú archívne písom-
nosti, aplikované bolo výlučne na 
židovské podniky.3 Aj nasledujúce 
nariadenie č. 137/1939 Sl. z. z 20. 

6. 1939 o dôverníkoch a dočasných 
správcoch vyznelo podobne nead-
resne, lebo spomínalo nutnosť ich 
menovania z dôvodu hospodárske-
ho a verejného záujmu.4 Agenda 
vládnych dôverníkov, keďže ich 
menovanie bolo v kompetencii 
okresných úradov, je pomerne 
dobre zachytená, agenda dočas-
ných správcov patrila do kompe-
tencie ministerstva hospodárstva. 
Keďže podmienkou na menovanie 
vládneho dôverníka bola výška ob-
ratu podniku v predchádzajúcom 

Veronika Slneková-Plesníková, do tlače pripravil: (mj)

K osudom židovskej komunity v Trnave 
v rokoch 1938 – 1945                                                  8. časť

1 KAMENEC, ref. 13, s. 56.
2 Úradné noviny, 1939, s. 360, Vyhláška ministra hospodárstva z 27.7.1939 č. III-822/1/1939. Úradné noviny, 1940, s. 754, 
Vyhláška ÚHÚ z 21.12.1940 č. 276/1940 Úr. n. o odmene dôverníkov v židovských priemyselných, obchodných a remeselných 
podnikoch.
3 Slovenský zákonník, 1939, s. 118. 
4 Slovenský zákonník, 1939, s. 274. Explicitne protižidovský charakter malo až nariadenie č. 197/1940 Sl. z. zo 17.8.1940, kto-
rým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia o dôverníkoch a dočasných správcoch v priemyselných, obchodných a reme-
selných podnikoch a iných majetkových podstatách. Slovenský zákonník, 1940, s. 328, ako aj vyhlášky ÚHÚ č. 276/1940 Úr. 
n. a č. 277/1940 Úr. n. o odmene dôverníkov a dočasných správcov v židovských priemyselných, obchodných a remeselných 
podnikoch. Úradné noviny, 1940, s. 754.

Tehelňa Schenk & Roth založená v roku 1906, dobová pohľadnica zo zbierky Jozefa Benku

Tehelňu Schenk & Roth prevzal r. 1940 pod 
dočasnú správu Dr. Igor Kováč, ktorý ju 
v roku 1941 arizoval a po r. 1943 fungovala 
s názvom Dr. Kováč I. Parná tehelňa, po zná-
rodnení patrila pod Západoslovenské tehelne 
n. p. ako číslo 4.

Reklama parnej tehelne Schenk & Roth z roku 1932

história
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roku, pri zostavovaní zoznamu 
podnikov OÚ v Trnave asistovala 
berná správa. Podmienke z naria-
denia vyhovovalo v Trnave 71 ob-
chodných podnikov s obratom nad 
500 tisíc Kč a 24 výrobných pod-
nikov s obratom nad 1 milión Kč.5 
Zoznam menovaných vládnych 
dôverníkov sa s ním však nezho-
duje, a to hlavne z toho dôvodu, že 
vládnych dôverníkov menoval OÚ 
v Trnave len do židovských pod-
nikov, a to aj takých, ktoré v roku 
1938 nedosahovali požadovanú 
výšku obratu.6

Prvých vládnych dôverníkov me-
noval OÚ v Trnave 23. 3. 1939 pre 
35 výlučne židovských podnikov 
v meste. Menovanie vládnych 
dôverníkov síce pokračovalo aj 
v ďalších mesiacoch roku 1939, 
išlo však už len o ojedinelé prípa-
dy, v priebehu jari a leta 1939 išlo 
o menovanie vládnych dôverníkov 
do ďalších 9 židovských podnikov. 
Tento neveľký počet podnikov, 
do ktorých boli vládni dôverníci 
menovaní, naznačuje, že podniky, 
ktoré v Trnave patrili do rúk Židov, 
predstavovali väčšinou malé či 
menšie prevádzky.
Vládnymi dôverníkmi sa OÚ v Tr-
nave naďalej zaoberal pravidelne 
a intenzívne. Začiatkom septembra 
1939 ministerstvo hospodárstvo 
nariadilo okresným úradom dô-
sledne sledovať činnosť dôverní-
kov, uskutočniť revíziu ich doteraj-
šieho pôsobenia a v prípade potre-
by realizovať potrebné personálne 
zmeny. Inštrukcia ešte podčiarkla, 
„že do podnikov slovenských alebo 
iných kresťanských, v ktorých nie 
sú ohrozené hospodárske a ve-
rejné záujmy, dôverníkov zásadne 
netreba menovať...“.7 Tento doku-

ment odštartoval v Trnave horúč-
kovitú kampaň, v rámci ktorej sa 
intenzívne preverovalo, odvolávalo 
a menovalo, a to hlavne v priebehu 
októbra 1939. Do situácie aktívne 
zasahoval obvodný sekretariát 
HSĽS, ktorý pripravil zoznam 71 
osôb navrhovaných do funkcie 
vládneho dôverníka, pričom HSĽS 
navrhla aj rozšíriť okruh podnikov 
s dôverníkmi.8 Návrh bol čiastočne 
zhodný s návrhom okresného ná-
čelníka. Výsledkom tejto akcie bolo 
zvýšenie počtu podnikov s vlád-
nymi dôverníkmi na 58, pričom 
personálna výmena dôverníkov 
nastala až v 30 podnikoch. Tento 
stav sa na krátku dobu – až do 
prijatia prvého arizačného zákona 
stabilizoval.9 

Tesne pred Vianocami 1939 na-
riadilo ministerstvo hospodárstva 
okresným úradom zriadenie ko-
misií na revíziu činnosti vládnych 
dôverníkov, v ktorých mali za-
sadnúť prednostovia okresných 
úradov, okresní predsedovia HSĽS, 
okresní velitelia HG, okresní tajom-
níci HSĽS a predsedovia živnos-
tenských spoločenstiev. Komisie 
sa mali zamerať predovšetkým na 
to, čo dôverníci „vykonali v záujme 
arizácie židovských podnikov“, 
ale mali zároveň preveriť, či sú 
dôverníci v podnikoch ešte nutní, 
prípadne uskutočniť potrebné per-
sonálne zmeny vedúce k arizácii, 
teda menovať do funkcie prípad-
ného perspektívneho arizátora.10 
Komisia v zložení: J. Beňovský, 

Reklama na podnik Bratov Moritza a Františka Biró v časopise Slovenský svet 1925

Reklama na výrobňu bielizne Bielidlo majiteľa Benedikta Kleina, 1932

5 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 166, Prez. D1-422/1943, Krajčovič V. - bývalý dôverník firmy Z. Reich, vymáhanie honoráru.
6 Išlo napr. o podnik V. Leuchtera, ktorého obrat bol len 400 tisíc Kč, čo OÚ v Trnave v konečnom dôsledku akceptoval a dô-
verníka odvolal. Akonáhle však nová právna norma z júna 1940, teda prvý arizačný zákon zrušila podmienku výšky obratu, 
funkcia dôverníka bola v podniku opäť obnovená. MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 117, Prez. 2461/1939,  Leuchter  V., obchod 
strižným tovarom v Trnave, odvolanie vládneho dôverníka. Potrebná výška obratu nebola ani v podniku A. Halleho, S. Kleina, 
P. Seidlera, či tehelni Schenk a Roth.
7 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 110, Prez. 2143/1939, Psota F., vládny dôverník – sťažnosť na firmu J. Fischmann, obchod so železom.
8 Ref. 7.
9 15.3.1940 OÚ v Trnave referoval Predsedníctvu vlády, že v Trnave sú momentálne vládni dôverníci, a to 3 menovaní 
23.3.1939, 1 menovaný 10.5.1939, 1 menovaný 28.8.1939, 14 menovaní 21.10.1939 a 30 menovaní 16.12.1939. SNA, fond HÚ 
PV, č. k. 2, bez. sign., dôverníci – zaslanie zoznamu.
10 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 126, Prez. 1276/1940,  Dôverníci a dočasní správcovia podľa § 12 č. 113/1940 Sl. z.
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okresný náčelník, M. Cigáň, oficiál 
a zapisovateľ, V. Plechlo, poslanec 
Slovenského snemu a okresný 
predseda HSĽS, V. Žák, okresný 
tajomník HSĽS, E. Rott, okresný 
veliteľ HG a F. Ondruš, predseda 
Okresného živnostenského spolo-
čenstva a predseda Obchodného 
grémia, sa prvýkrát stretla 25. 
januára 1940, aby analyzovala 
správy vládnych dôverníkov. Stret-
nutie uzavrela konštatovaním, že 
si funkcie „svedomite“ vykonávajú, 
a že nie sú žiadne správy o zneuží-
vaní funkcie. Napriek tomu schvá-
lila aj niekoľko návrhov na perso-
nálne zmeny.11 V prípade komisie 
sa dá hovoriť minimálne o strete 
záujmov, keďže niektorí členovia 
boli v tom čase aj vládnymi dôver-
níkmi, napr. F. Ondruš v mäsiar-
stve D. Sidona, E. Rott v obchode 
s miešaným tovarom S. Polláka 
a M. Cigáň u M. Jelínka v obchode 
s koloniálnym tovarom. 
Komisia sa stretla ešte 18. 6. 1940, 
28. 8. 1940 a 9. 9. 1940. 12 Ob-
sah schôdzok síce nie je presne 
známy, ale isté je, že sa komisia 
snažila pristúpiť k celému prob-
lému aktívne, a to koncipovaním 
vlastného návrhu, ktorý predlo-
žila ministerstvu hospodárstva. 
Navrhovala v ňom do arizačného 
zákona zakomponovať pasáž, aby 
Židom boli odnímané živnosten-
ské oprávnenia ako nadbytočné, 
a to postupne v jednotlivých živ-
nostenských odvetviach, čím by 
sa postupne preniesol ich obrat 
na existujúce kresťanské podniky, 
„ktoré postačujú na zásobovanie 
obyvateľstva vo všetkých odvet-
viach obchodu aj živností“. Dokon-

ca ani neodporúčala individuálnu 
arizáciu, lebo „noví drobní árijci 
by sa len zbytočne dostali do fi-
nančných ťažkostí.“ Tie podniky, 
ktorých bol nedostatok, navrhovala 
na arizáciu, ale nie jednotlivcami, 
ale družstvami, teda podnikmi „so 
silnou finančnou kapacitou, ktoré 
sú v stave nielen dosiaľ jestvujúci 
podnik na svojom úrovni udržať, 
ale aj zveľadiť“.13

Vo svojich hláseniach sa vládni 
dôverníci vyjadrovali k niekoľkým 
okruhom problémov. Väčšina vlád-
nych dôverníkov upozorňovala na 

znižujúci sa obrat v podnikoch, 
hoci faktorov vedúcich k poklesu 
obratu bolo pravdepodobne viac, 
predovšetkým sa zdôrazňovalo, 
že na príčine je majiteľ, „keď sa 
nepokúsil udržať podnik v býva-
lom rozsahu.“14 Ďalším okruhom 
v hláseniach je arizácia. Dôverníci 
kategorizovali židovské podniky 
do dvoch skupín: tí, čo sú ochotní 
svoje podniky arizovať, dokonca 
si sami hľadajú vhodných arizá-
torov a vedú o prípadnej arizácii 
podniku aj rokovania15, na druhej 
strane tí, ktorí arizáciu odmietajú, 

Obchod Jozefa Halle, pohľadnica zo zbierky Jozefa Benku

Reklama na arizovaný liehovar Rudolfa Wintenberga, 1939

11 SNA, fond MH, č. k. 272.  Hovorili o výmene dôverníkov v 9 podnikoch. Z nich každý má v škatuli svoj spis.
12 Ref. 10.
13 SNA, fond MH, č. k. 272, bez. sign.
14 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 121, Prez. 476/1940, Bauere J., veľkoobchod s drevom, Trnava – žiadosť o odvolanie dôverníka. 
15 Napr. Žigmund Reich bol ochotný arizovať podnik s podmienkou, že si spoločníka sám nájde – malo ísť o čiastočnú arizá-
ciu. Firma Bratia Schwarz dokonca zo svojich 5 filiálok zlikvidovala 2 tak, že ich dala do vlastníctva ich doterajších vedúcich, 
čím si vedúci založili vlastnú živnosť, „aj v prípade ďalších filiálok majiteľ rokuje a je pravdepodobné, že prejdú do árijských 
rúk“. „S arizáciou hlavného skladu čaká majiteľ na znenie zákona o židovských obchodoch a majetkoch“. SNA, fond MH, č. k. 
272. J. Prelovský, vládny dôverník v obchode M. Schwarza v hlásení uviedol: „o arizáciu sa nikto dobrovoľne neuchádzal, záu-
jemcu sa nepodarilo nájsť a majiteľ vyhlásil, že je ochotný obchod arizovať, ak sa niekto prihlási“. M. Sterman tiež „zamýšľa 
arizovať. S kým bude arizovať nemá ešte definitívne stanovené“. MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 126, Prez. 1276/1940, Dôverníci 
a dočasní správcovia podľa § 12 č. 113/1940 Sl. z. Dôverník A. Nicolini vo veľkoobchode Bratia Vajda: „...firma hľadala kres-
ťanského spoločníka, ba aj teraz vyjednáva. Ťažkosti robí, že uchádzači nemajú dostatočného kapitálu“. Alebo „nepodarilo sa 
získať árijca, ktorý by prejavil záujem o tento obchod“. Z ďalšieho hlásenia: „Ohľadom arizácie nemohol som nič podniknúť, 
lebo sa nikto nehlási z tej príčiny, že nenašiel sa árijec, aby mal primeraný kapitál na prevzatie“. SNA, fond MH, č. k. 272.
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čo mohlo byť spojené aj s nádejou, 
že sa arizácia podniku jednoducho 
vyhne16, ale iba v niekoľkých hlá-
seniach sa objavila ambícia vlád-
neho dôverníka arizovať podnik.17 
V tejto súvislosti nejeden vládny 
dôverník žiadal o zvýšenie svojich 
kompetencií, aby mohol podniknúť 
niektoré kroky na zorganizovanie 
arizácie. Sami väčšinou o prevzatie 
podnikov nemali záujem, dokonca 
aj pri hľadaní možného záujemcu 
narážali stále na rovnakú prekáž-
ku, ktorou bola nedostatočná kapi-
tálová pripravenosť.
Pravidlá pre menovanie vládnych 
dôverníkov modifikoval prvý ari-
začný zákon č. 113/1940 Sl. z. 
z 25.4.1940, ktorý umožnil me-
novanie vládneho dôverníka do 
akéhokoľvek podniku bez ohľadu 
na výšku obratu (§ 12) a posilnil 
aj prepojenie funkcie vládneho 
dôverníka a budúceho arizátora.18 
Napriek tomu, že sa prepojenie 
funkcií tak podčiarkovalo, z Trnavy 
poznáme len 6 prípadov, kde sa 
z vládneho dôverníka stal aj arizá-
tor podniku.
V súvislosti so zmenou právne-
ho prostredia zvolal OÚ v Trnave 
poradnú komisiu, ktorá rozhodla 
o menovaní vládnych dôverníkov 
do ďalších 19 židovských podnikov 
a navrhla vymeniť 13 dôverníkov 
v podnikoch, kde už predtým 

účinkovali. Celkovo dôverníci pô-
sobili v 82 židovských podnikoch, 
čo bola asi šestina židovských 
prevádzok v meste.19 Od júla mali 
podľa odporúčania ministerstva 
hospodárstva dôverníci podávať 
pravidelné mesačné správy, ktoré 
mali obsahovať informácie o obra-
te podniku, počte židovských za-
mestnancov, ale aj predpokladoch 
na arizáciu. 
Prvé prípady arizácie z Trnavy 
patria do kategórie „dobrovoľných“ 
a čiastočných.20 Pre Židov pred-
stavovali akúsi nádej na záchranu 
a udržanie podniku tým, že si 
v ňom ponechajú aspoň nejaký 
podiel. Veľakrát išlo o zabezpeče-
nie vlastnej materiálnej existencie, 
ktorá závisela práve na udržaní 
podniku, ktorý pre mnohých pred-
stavoval jediný zdroj obživy. Teda 
tzv. „dobrovoľnosť“ si vynucoval 
režim vyvíjaním politického a hos-
podárskeho tlaku na židovských 
podnikateľov, ktorí volili radšej 
cestu „menšieho zla“. 
OÚ v Trnave si viedol aj eviden-
ciu „uchádzačov o arizovanie 
židovských podnikov pretvorením 
firmy jednotlivca na firmu spo-
ločenstevnú“, v ktorej zachytil 29 
židovských podnikov, ktorých ži-
dovskí majitelia si našli vhodných 
árijských partnerov pre čiastočnú 
a „dobrovoľnú“ arizáciu. Spolo-

čenská zmluva medzi židovským 
majiteľom a árijským spoločníkom 
bola nakoniec do prijatia druhé-
ho arizačného zákona podpísaná 
v 11 prípadoch z 29 avizovaných. 
Niektoré z podnikov na zozname 
OÚ v Trnave boli neskôr na zá-
klade druhého arizačného zákona 
arizované, ale už úplne iným ari-
zátorom ako uvedený spoločník 
na zozname alebo aj likvidované. 
V konečnom dôsledku však z Trna-
vy poznáme až 30 prípadov „dob-
rovoľnej“ arizácie. Tá však, ako sa 
nakoniec ukázalo, nebola koneč-
ným produktom, ale iba akýmsi 
medzistupňom, pretože na konci 
procesu stálo v konečnom dôsled-
ku úplné vyradenie židovského 
spolumajiteľa z podniku prevodom 
jeho časti podniku na árijského 
spoločníka, presne v súlade s for-
muláciou predsedníctva vlády, že 
v porovnaní s dobrovoľnou arizá-

Reklama na obchod Samsona Kleina, 1930

16 Napr. J. Wolf sa spoliehal na to, že jeho firma je jediná, zároveň 50 rokov stará, „solídna, osvedčená“  židovská firma tohto 
druhu na Slovensku, preto rátal s tým, že jej existencia nie je ohrozená. Móric Dohán sa „zdráha firmu podobrom zarizovať, 
a preto je zapotreby nejaký zákonitý podklad na arizovanie, nakoľko obchod je k arizovaniu hodný a potrebný“. M. Jelínek 
rovnako „nemieni zatiaľ arizovať, kým nebude k tomu zákonom alebo vládnym nariadením vyzvaný“. „...keď som mu nadho-
dil otázku arizácie, vyjadril sa, že o tom ešte neuvažoval a počká až táto otázka upravená bude zákonom“. SNA, fond MH, č. 
k. 272.
17 E. Remenár píše: „Dohodol som sa s majiteľmi podniku, že ja by som jeho podnik arizoval, s čím oni aj súhlasia“, ale zá-
roveň dodáva, že na prevzatie celého podniku nemá dostatok kapitálu, preto sa hodlal stať spoločníkom s 51 % podielom. A. 
Floriš: „Ohľadom arizovania obchodu usilujem sa všestranne zapracovať do vedenia podniku, aby som tento mohol pri prvej 
príležitosti arizovať“. J. Černý tiež píše, že „sám sa usilujem, aby som mohol získať ten obchod“. SNA, fond MH, č. k. 272.
18 Slovenský zákonník, 1940, s. 166 an. Posilnenie prepojenia osoby vládneho dôverníka arizátora podčiarkol obežník Župné-
ho úradu v Bratislave zo 6.6.1940, aby „okresné úrady uvažovali už teraz o menovaní vládnych dôverníkov najmä do takých 
podnikov, u ktorých pravdepodobne dôjde k predaju podniku podľa § 4 ods. 2 zákona č. 113/1940.“ MV, ŠAB, PT, fond OÚT, 
č. k. 126, Prez. 1276/1940,  Dôverníci a dočasní správcovia podľa § 12 č. 113/1940 Sl. z. 29.7.1940. Obchodná a priemyselná 
komora  zas inštruovala, že je potrebné, aby „úrady pri menovaní dôverníkov do podniku boli vedené intenciami arizačný-
mi, a nie inými. Dôverníkom má byť menovaná do podniku osoba, ktorá hodlá podnik arizovať“. Ale zároveň zdôrazňuje, že 
takto menovaní dôverníci majú byť aj odborníkmi, aby  funkciu nevykonával niekto, kto hľadá iba zdroj vedľajších príjmom, 
ale niekto, kto podnik naozaj hodlá arizovať. MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 127, Prez. 1641/1940, Pokračovanie podľa § 12 č. 
113/1940 Sl. z. 
19 Ref. 10.
20 Prvé prípady arizácie evidujeme v Trnave ešte v období pred prijatím prvého arizačného zákona: na zasadnutí 28.2.1940 
schválil Poradný zbor Obchodného grémia v Trnave arizáciu firmy Drevospol pristúpením A. Jančovičovej.  Trnavské noviny, 
9.3.1940. B. Čajkovič uverejnil 16.3.1940 v Trnavských novinách oznam, že prevzal obchod s pivom vo fľašiach a v sudoch J. 
Pretzelmayera, ale za jeho prípadné dlžoby nezodpovedá. Trnavské noviny, 16.3.1940. 
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ciou má „nútená arizácia značný 
význam a značné výhody“.21 
K prvým podnikom, ktoré v Trnave 
uskutočnili „dobrovoľnú“ arizáciu, 
patril pravdepodobne veľkoobchod 
bratov Biróovcov. Už 27. 10. 1939 
jeho vládny dôverník referoval, 
že firma sa „pokúsila o arizáciu 
a podnik sa má stať árijským pri-
stúpením pána Zvolenského, ma-
loobchodníka z Modranky, ktorý 
má zložiť cca Ks 125.000 a prevziať 
51 % podniku“. Hoci správa vlád-
neho dôverníka pokračuje ďalej 
výhradami voči arizátorovi so záve-
rom, že arizáciu považuje iba „za 
maskovanie židovského podniku“, 
bola spoločenská zmluva podpísa-
ná a firma v ďalších písomnostiach 
figuruje pod názvom Bratia Biró, 
nástupca J. Zvolenský, neskôr už 
len J. Zvolenský a spol. a je uvá-
dzaná už ako kresťanská.22

Medzi prípadmi „dobrovoľnej“ 
arizácie nájdeme v Trnave aj prí-
pad tzv. rodinnej arizácie, keď 
spoločníčkou a spolumajiteľkou 
povozníctva B. Grünfelda sa mala 
stať jeho nevesta, A. Grünfeldová, 
ktorá bola katolíčkou. Výbor okres-
ného živnostenského spoločenstva 
však jej žiadosť o udelenie konce-
sie jednohlasne zamietol, pretože 
zistil, že je „manželkou syna dosa-
vádneho židovského majiteľa firmy 
– následkom čoho výbor nevidí 
žiadnu záruku ohľadom toho, že 
novozaložená firma bude vedená 
v slovenskom a kresťanskom du-

chu“.23 
Už 29. apríla 1940 predsedníctvo 
vlády rozoslalo obežník, ktorým 
žiadalo živnostenské spoločenstvá 
a obchodné grémiá o vypracovanie 
zoznamov židovských podnikov, 
ktoré je vhodné navrhnúť na lik-
vidáciu, ak sú prebytočné a nad-
početné, arizovať pribratím spo-
ločníka, (ale to len v prípade, že 
je podnik dostatočne veľký) alebo 
úplne arizovať, čo malo mať pod-
ľa predsedníctva vlády nesporne 
svoje výhody, pretože „kresťanský 
podnikateľ arizovaním podniku 
môže si značne zlepšiť svoje hmot-
né postavenie. V niektorých židov-
ských podnikoch napríklad zaria-
denie je tak dobré a dokonalé, že 
by bolo národohospodárskou ško-
dou takýto podnik likvidovať, a nie 
arizovať,“ čím vláda akcentovala 
sociálnu a politickú stránku načatej 
arizácie.24 V návrhu Okresného 
živnostenského spoločenstva v Tr-
nave predloženom predsedníctvu 
vlády bolo takto kategorizovaných 
154 židovských podnikov v meste 
navrhnutých na likvidáciu, prípad-
ne arizáciu.25

Prvý arizačný zákon platil krátko, 
iba tri mesiace. 11. 9. 1940 už Pre-
zídium ministerstva hospodárstva 
rozoslalo „prísne dôverný“ obež-
ník o zastavení prác na podklade 
prvého arizačného zákona. Podľa 
prvého arizačného zákona bolo 
k tomuto termínu v Trnave likvi-
dovaných 14 židovských podni-

kov, bolo otvorených 27 prípadov 
„dobrovoľnej“ a čiastočnej arizácie 
a uskutočnila sa aj jedna nútená 
arizácia.26 Druhý arizačný zákon, 
totiž vládne nariadenie č. 303/1940 
Sl. z. z 30. 11. 1940, sa už týkal 
všetkých židovských podnikov, 
teda aj dovtedy obchádzaných 
tovární. Aj druhý arizačný zá-
kon pripúšťal síce ešte čiastočnú 
arizáciu, ale upustil od princípu 
dobrovoľnosti. Arizácia sa dostala 
do kompetencie nedávno vytvore-
ného Ústredného hospodárskeho 
úradu (ÚHÚ), ktorý na obdobie 
asi jedného roka doslova získal 
na arizácie monopol.27 Po prijatí 
druhého arizačného zákona sa 
doslova spustila lavína likvidácií 
židovských podnikov. Najprv boli 
likvidované prevádzky, ktorých 
majitelia činnosť dočasne zasta-
vili alebo odhlásili. Zanikli dňom 
nadobudnutia účinnosti druhého 
arizačného zákona, čo sa v Trnave 
týkalo 24 židovských podnikov.28

Od konca roku 1940 ÚHÚ vydával 
likvidačné dekréty doslova ako na 
bežiacom páse. Likvidáciou pod-
nikov boli poverené okresné úrady, 
pričom v záujme čo najrýchlejšie-
ho priebehu sa likvidačná lehota 
skrátila postupne z 15 na 10 dní, 
ale okresné úrady stíhali likvidáciu 
podniku uskutočniť obvykle už za 
8 dní. Na likvidáciu boli určené 
malé a nelukratívne „obchody na 
korze“ s nízkym obratom, ktorých 
často jediným zamestnancom bol 

21 MV, ŠAB, PT, fond OŽST, č. k. 5, Adm. 1276/1940, Návrhy na likvidovanie alebo arizovanie židovských podnikov – obežník 
predsedníctva vlády.
22 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 124, Prez. 1025/1940, Cukor - zásobovanie.
23 MV, ŠAB, PT, fond OŽST, Zápisnica zo zasadnutia Výboru OŽS v Trnave z 27.6.1940.
24 Predovšetkým sa to malo týkať hostinských a výčapníckych koncesií, obchodov s miešaným tovarom, s konfekciou, mä-
siarstiev a údenárstiev, obchodov s textilom, pekárstiev, krajčírstiev, obuvníctiev, holičstiev a kaderníctiev, modistiek, výroby 
bielizne, potravín, veľkoobchodov s pivom, výroby liehových nápojov, obchodov s drevom, uhlím, stavebným materiálom 
a železným tovarom. MV, ŠAB, PT, fond OŽS, č. k. 5, Adm. 1276/1940, Návrhy na likvidovanie alebo arizovanie židovských 
podnikov – obežník predsedníctva vlády.
25 MV, ŠAB, PT, fond OŽST, Zápisnica zo zasadnutia Výboru OŽS v Trnave z 27.6.1940. MV, ŠAB, PT, fond OŽST, Zápisnica 
(podací protokol) 1940.
26 I. Kamenec uvádza, že na Slovensku zasiahol prvý arizačný zákon 299 podnikov, z čoho 50 bolo arizovaných, zvyšok likvi-
dovaných, pričom najintenzívnejšie sa realizoval v Bratislavskej župe. KAMENEC, Ivan, Po stopách tragédie. Bratislava: Archa, 
1991, s. 69.
27 Slovenský zákonník, 1940, s. 472 an.
28 Boli to A. Schwartz, kožušník; B. Farkaš, brašnár, Regata, výroba bielizne; T. Tauber, výroba bielizne; Z. Pressburger, vý-
šivky; R. Fischer, výroba bielizne; R. Weissová, výroba bielizne; R. Holländerová, výroba pančúch; P. Winterová, modistka; T. 
Weissová, výroba bielizne; A. Fleischerová, modistka; M. Wollitzerová, modistka; vd. Guttsteinová, krajčírstvo; T. Gottliebová, 
krajčírka; I. Herškovič, hodinár; Ľ. Altmann, brusič; H. Wilhelm, povozník; O. Müller, mäsiar; H. Berger, mäsiar; Š. Wollitzer, 
mäsiar; L. Kohn, stolár, B. Goldamann, čalúnnik; M. Weiss, pekár a J. Weiss, pekár. MV, ŠAB, PT, fond OŽST, č. k. 7, Adm. 
208/1941. 
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29 SNA, Fond PPO – VII, č. k. 9, VII-6, Leuchter Viliam, Trnava, Irová Terézia – vrátenie spisov
30 SNA, Fond PPO – VII, č. k. 136, 321-r-1531/50, Schwartz Moric, obchod technickým tovarom, Trnava.
31 SNA, Fond PPO – VII, č. k. 49, VII-755, Lanstein Leopold. Obchod strižným tovarom – vrátenie spisov. Prevod na Oršula 
Jozef, Irena a spol.
32 Slovenský zákonník, 1940, s. 406 an.
33 Viac KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava: Archa 1991, s. 100.

sám majiteľ. Takéto prevádzky však 
často živili celú jeho rodinu a zna-
menali jediný zdroj príjmov. 
V roku 1940 v súvislosti s arizá-
ciami Ústredná správa Slovenskej 
ligy upozornila, že „..je v Trnave 
nadpočet židovských obchodníkov 
textilným tovarom. Mnoho z nich 
zriadili svoj obchod výlučne ale-
bo v prevažnej časti na obchod 
slovenskými národnými krojmi 
a konkurujú nezdravým spôso-
bom obchodníkom slovenským 
a kresťanským...“.29 Obchodov so 
strižným a textilným tovarom bolo 
v Trnave 47 židovských z celkového 
počtu 76.30 Preto aj OÚ v Trnave 
navrhoval väčšinu týchto obchodov 
ako nadpočetných na likvidáciu, 
pretože „keby každý židovský 

podnik bol arizovaný, kresťania 
by tak veľkú konkurenciu nemohli 
vydržať“.31 
Pri likvidácii postupoval ÚHÚ sys-
tematicky v tom zmysle, sa snažil 
postupovať od odboru k odboru 
a likvidovať naraz všetky podni-
ky jedného druhu. Celkovo pre 
židovské podniky v Trnave vydal 
ÚHÚ 314 likvidačných dekrétov. 
Ďalšia etapa likvidácií židovských 
podnikov nastala po prijatí tzv. ži-
dovského kódexu, keď aj v Trnave 
prišlo k likvidácii ďalších 22 pod-
nikov. Židia tak prichádzali o jedi-
ný zdroj svojej obživy a zamestnať 
sa niekde bolo takmer nemožné, 
pretože na zamestnávanie Žida 
bol potrebný súhlas ÚHÚ v súlade 
s nariadením č. 256/1940 Sl. z. 

z 11.10.1940 o zamestnávaní Ži-
dov.32 Vďaka sérii vládnych naria-
dení z jesene 1940 nesmeli voľne 
manipulovať s vlastným majetkom, 
príjmy a úspory mali na viazaných 
účtoch a vkladných knižkách s li-
mitovaným výberom a cennosti 
v depozitoch bánk.33 Židovská 
komunita sa ocitla v otrasnej situ-
ácii, čo pre štát znamenalo vznik 
vážneho sociálneho problému, 
pričom o tisíce ním ožobráčených 
Židov sa nevedel postarať a v pod-
state na to nemal ani prostriedky, 
keďže väčšina židovského majetku 
sa rozkradla. Zástupy ožobrá-
čených Židov tak boli závislé na 
obmedzenej pomoci od Ústredne 
Židov. 

(pokračovanie nabudúce)

Cassiodorus, plným menom Fla-
vius Magnus Aurelius Cassiodorus 
Senator, bol rímsky kresťanský 
filozof, encyklopedista, mních, mi-
nister gótskeho cisára Teodoricha 
a významný hodnostár aj za jeho 
nástupcov. Narodil sa okolo roku 
488 a zomrel asi v roku 583. 
Cassiodorus pochádzal z váženej 
senátorskej rodiny, ktorá pôvodne 
pochádzala zo Sýrie a v Itálii zbo-
hatla. Medzi jeho predkami bolo 
množstvo vysokých cisárskych 
úradníkov a Cassiodorus bol už 
v roku 507 vo veľmi mladom veku 
vymenovaný za kvestora cisárske-
ho paláca, čo bol v tom čase dru-
hý najvyšší úrad. Jeho úlohou bolo 
spisovať cisárske výnosy a zákony 
a bol aj členom consistoria, akejsi 
vlády. Neskôr zastával aj ďalšie 
vysoké úrady. V rokoch 523 – 527 
bol magister officiorum a po smrti 
cisára Teodoricha sa v roku 526 
stal praefectus praetorio, čo bol 

najvyšší civilný úrad. Vo všetkých 
týchto úradoch sa Cassiodorus 
snažil mierniť napätie medzi 
rímskou aristokraciou a gótsky-
mi panovníkmi, medzi katolíkmi 
a ariánmi.
Keď začal východorímsky cisár 
Justinián I. dobývať naspäť Itáliu 
a po smrti gótskeho kráľa Atha-
laricha vypukli boje o trón, Cas-
siodorus sa stiahol z verejného 
života. Žil v Ravenne a od roku 537 
v Konštantínopoli (dnes Istanbul). 
Ako takmer sedemdesiatročný sa 
v roku 554 vrátil na rodinné majet-
ky v južnej Kalábrii a blízko svojho 
rodného Scylacia (dnes Sqillace) 
založil kláštor Vivarium, do kto-
rého podľa niektorých správ sám 
vstúpil.
Kláštor založil podľa zásad Jana 
Cassiana a chcel západnému 
mníšstvu dať podobne hlboký teo-
logický základ, aký malo mníšstvo 
východné. V Cassiodorovej dobe 

bola značná časť starovekej lite-
ratúry už stratená a je jeho veľkou 
zásluhou, že sa spolu s ďalšími 
(napr. Boethiom a Symmachom) 
pričinil o záchranu zvyšku. Mní-
chom svojho kláštora uložil ako 
hlavnú úlohu starostlivosť o lite-

Mgr. Milan Ševčík, kurátor historickej knižnice Západoslovenského múzea

Historia Cyrkewní Kassiodora Římského 
Senátora, nazwaná Tripartita
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ratúru a napísal pre nich príručku 
Učebnicu božských a ľudských 
vied Institutiones divinarum et hu-
manarum litterarum s prehľadom 
starovekej latinskej literatúry a ná-
vodom na jej opisovanie a šírenie. 
Napriek tomu, že kláštor Vivarium 
čoskoro zanikol, úlohu prevzal rad 
ďalších. Ešte vo veku viac než 90 
rokov Cassiodorus napísal knihu 
o ortografii (pravopise), ku ktorej 
pripojil zoznam svojich spisov. 
Možno povedať, že sa zaslúžil 
o prenesenie antickej vzdelanosti 
do stredoveku. 
Cassiodorus a jeho žiaci sa po-
važujú za tvorcov stredovekého 
školského curricula Siedmich slo-
bodných umení. Popri gramatic-
kých dielach sa do dnešných čias 
zachovala stručná „kronika“, sia-
hajúca od Adama až do roku 519 
či kniha o dejinách cirkvi, nazvaná 
Tripartita. Práve toto dielo sa na-
chádza v historickej knižnici Zápa-
doslovenského múzea. Ide o český 
preklad pod názvom Historia 
Cyrkewnj Kassiodora Ržjmského 
Senátora, nazwaná Tripartita. 
Kniha vyšla v Prahe v roku 1594, 
má veľký fóliový formát a vytlačil 
ju známy pražský tlačiar Daniel 
Adam z Veleslavína. 
Na začiatku knihy pred samotným 
textom sa nachádza niekoľko po-
ďakovaní a venovaní. Za titulným 
listom je drevorezový erb rodu 
českých Valdštejnov (Waldsstei-

niae in Boëmia). Na ďalšej strane 
je venovanie knihy šľachticovi 
Petrovi Vokovi z Rožmberka a Čes-
kého Krumlova, ktoré sa začína 
peknou vetou: „Waše milost 
Wysoce Urozený Pane, Pane mně 
milostiwě a dobrotiwě přízniwý.“ 
Nasleduje venovanie čitateľom od 
tlačiara Daniela Adama z Velesla-
vína: „Danyel Adam z Weleslawína 
Wěrným a pobožným Čechům, 
čtaucím tuto Historii, pozdrawení 
wzkazuji.“ Úvodné slová dopĺňa 
predhovor Jána Brinea: „Předmlu-
wa Jana Jakuba Brinea, o Spisowa-
telích Historie Cýrkewní, kterauž 
psal k Urozenému Mládency Panu 
Bartolomějowi Škachmanowi 
Prušáku, Léta Páně M. D. LXXXVII. 
[1587] z Latinské řeči na Českau 
přeložená“. Kniha obsahuje dre-
vorezovú výzdobu – vlysy, iniciály 
a pod. a titulný list je dvojfarebný, 
čierno-červený. Tlač bola použí-
vaná, o čom svedčí množstvo textu 
podtrhnutého atramentom a rôzny 
duktus písma, t. j. do knihy si vpi-
sovalo poznámky viacero čitateľov. 
V historickej knižnici Západoslo-
venského múzea sa nachádza His-
toria Cyrkewnj... od roku 2019. Do 
fondu ju múzeum zakúpilo vďaka 
finančnému príspevku Fondu na 
podporu umenia. Kniha je kom-
pletne zreštaurovaná. Návštevníci 
múzea ju budú môcť vidieť v marci 
2020 počas krátkodobej výstavy 
Zbierkový predmet mesiaca. 

ľudia 
a udalosti
 1. 2. 1770 – V Trnave, kde 
študoval, umrel ostrihomský ka-
nonik a titulárny biskup PAVOL 
RÉVAY, ktorý daroval veľké sumy 
trnavskému semináru i kapitul-
nej knižnici (250. výročie). 
 2. 2. 1545 – Kráľ FERDI-
NAND I. zvolal do Trnavy krajin-
ský snem, ktorý trval až do 30. 
apríla (475. výročie). 
 3. 2. 1870 – V Trnave umrel 
národovec, kultúrny dejateľ 
a cirkevný hodnostár PAVOL 
FRANTIŠEK GOMBÁR, vicerektor 
seminára a kanonik v Trnave, 
podporovateľ slovenskej spisby 
a člen kruhu Jána Hollého (150. 
výročie). 
 5. 2. 1985 – V sérii Heral-
dické motívy československých 
miest vyšla poštová známka 
s malým erbom Trnavy a o deň 
neskôr zasa dvojkorunová 
známka venovaná 350. výročiu 
založenia Trnavskej univerzity 
s pohľadom na historické jadro 
mesta (35. výročie).
 7. 2. 2019 – V Trnave umrela 
herečka MARGITA ŠEFČOVIČO-
VÁ, spoluzakladateľka Divadla 
pre deti a mládež v Trnave 
a rokoch 1986 – 1989 umelecká 
šéfka súboru (1. výročie).
 8. 2. 1940 – Silné mrazy, 
snehové búrky a víchrice, kto-
ré zaviali železničné spojenia, 
znemožnili na dva týždne riad-
nu dochádzku študentov trnav-
ského gymnázia z vidieka (80. 
výročie).
 9. 2. 1690 – V Trnave umrel 
profesor Trnavskej univerzity 
a jej trojnásobný rektor MICHAL 
GRIBÓCI (330. výročie). 
 9. 2. 1910 – V Trnovci (pri 
Holíči) sa narodil literárny histo-
rik, bibliograf a expert v inkuná-
bulistike IMRICH KOTVAN, ktorý 
pôsobil ako gymnaziálny profe-
sor v Trnave (110. výročie). 
 13. 2. 1945 – V Bratislave sa 
narodila knihovníčka, biblio-
grafka a publicistka ELEONÓRA 

história
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Trnava, utorok 20. október 1931, 
14.30 hod. Žiaci VIII. a triedy 
Štátneho československého re-
álneho gymnázia Jána Hollého 
v Trnave práve s profesorom 
Jánom Hajdóczym odbavovali na 
dvore gymnázia hodinu teles-
nej výchovy. Profesor Hajdóczy 
znenazdajky započul zvláštne 
praskanie vychádzajúce kdesi 
z povaly gymnázia. Prítomní 
chlapci si všimli, že z rúry na 
odvod prebytočnej vody z rezer-
voára vychádza pozvoľna dym. 
Niektorí z nich sa preto rozbehli 
cez susediaci seminár na povalu 
gymnázia, aby zistili, čo sa deje. 
Žiak Ondrej Nemček dobehol 
prvý, vyrazil zo strechy niekoľ-
ko škridlíc a zakričal do dvora: 
„Horíme, gymnázium horí!“

Požiar vypukol na povale budovy 
trnavského gymnázia, ktoré sídlilo 
v cirkevnej budove bývalého se-
minára – Rubrorum (dnešná ulica 
Jána Hollého). Počiatočný praskot, 
ktorí začuli žiaci z dvora gymnázia, 
zosilnel a prešiel v temný hukot. 
Dym vyrážal spod strechy, začali 
odletovať prvé škridlice, praskali 
sklené výplne okien. Pri rezervoá-

roch nad uličným traktom budovy 
vzplanuli dva ohnivé stĺpy a požiar 
zachvátil celú strechu gymnázia. 
Chodby a triedy sa napĺňali ťažkým 
štipľavým dymom, škridlice sa po-
stupne sypali s rachotom na dvor 
a ulicu. V tom čase mali výučbu len 
dve triedy, ktorých žiaci pomerne 
pokojne opustili horiacu budovu.
Po zalarmovaní Dobrovoľného 
hasičského zboru v Trnave, 46 
jeho členov dopravilo pred budovu 
gymnázia mestskú striekačku, 6 
vozových sudov, polievací automo-
bil, automobilovú striekačku s ag-
regátom, voz s náradím, sanitné 
vozidlo, veľký posunovací rebrík, 

Adrián Lančarič, Štátny archív v Trnave

Požiar trnavského gymnázia 
v roku 1931

Zásah hasičov, zdroj: Archív fotografií Zápa-
doslovenského múzea v Trnave

Gymnázium na dobovej pohľadnici, zdroj: hunaricana.hu

ľudia 
a udalosti
BARTÓKOVÁ, ktorá v rokoch 1971 
– 2003 pracovala v Okresnej 
knižnici v Trnave (75. výročie). 
 13. 2. 2019 – V Trnave umrel 
právnik, športovec, basketbalista, 
tenista a tréner ŠTEFAN CEPKO, 
nositeľ uznania za zásluhy o roz-
voj a reprezentáciu mesta Trnavy 
za rok 2012 (1. výročie). 
 15. 2. 1805 – V Trnave umrel 
pedagóg a básnik ANDREJ ZA-
CHAR, profesor Trnavskej univer-
zity, neskôr aj Kráľovskej akadé-
mie a riaditeľ gymnázia v Trnave 
(215. výročie). 
 17. 2. 1180 – v Ostrihome sa 
narodila kráľovná KONŠTAN-
CIA, manželka českého kráľa 
Přemysla Otakara I. a dcéra 
uhorského kráľa Belu III., ktorý 
jej daroval do vena rozsiahle 
územia medzi Malými Karpatmi 
a Váhom, súčasťou ktorých boli 
aj prosperujúce trnavské osady. 
Jej pamiatku pripomína námestie 
v centre Trnavy (840. výročie). 
 17. 2. 1660 – Univerzitné konzis-
tórium v Trnave prejednávalo prie-
stupky, ktorých sa dopustili viacerí 
študenti počas fašiangov a dvoch 
hlavných vinníkov odsúdilo na ve-
rejné bičovanie (360. výročie).
 17. 2. 2010 – V Kráľovej pri 
Senci umrel kňaz, básnik a prí-
slušník katolíckej moderny SVE-
TOSLAV VEIGL, františkán, ktorý 
pôsobil aj v Trnave, kde mu roku 
2007 udelili Čestné občianstvo za 
neoblomný postoj a celoživotnú 
umeleckú tvorbu (10. výročie).
 17. 2. 2019 – V Trnave umrel 
cyklista, tréner a športový funk-
cionár VLADIMÍR SELČAN (1. 
výročie).
 21. 2. 1925 – V Závode na 
Záhorí sa narodil pomocný 
biskup Bratislavsko-trnavskej 
arcidiecézy, predseda Spolku sv. 
Vojtecha v Trnave, rektor Sloven-
ského ústavu sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme a publicista ŠTEFAN 
VRABLEC, ktorý študoval na 
gymnáziu v Trnave (95. výročie). 
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3 malé rebríky a hadice s celkovou 
dĺžkou 1 000 metrov. Žiaľ, motorová 
striekačka zboru bola poškodená, 
a v tom momente aj nepoužiteľná. 
Počas zásahu sa objavili aj kompli-
kácie s vodou, ktorej nebol dosta-
tok a ako veľký problém sa javil aj 
prístup k budove. Keďže sa požiar 
veľmi rýchlo rozšíril, po celej dĺžke 
ulice padali zo strechy horiace trá-
my a časti krovu. 
Dobrovoľní hasiči ostali bezradní. 
Nepriniesli ani dostatok rebríkov. 
K veľkému požiaru boli privolaní aj 
miestni četníci, vojaci a hasiči z cuk-

rovaru. Až s ich pomocou sa začali 
okamžité práce na uhasení horiacej 
budovy. Pomocnú ruku pridali aj 
niektorí Trnavčania, ktorí sa pokúšali 
hasiť oheň z dvora gymnázia a zo 
susedného Adalbertína.
Horiace časti povaly sa začali po-
stupne uvoľňovať a prepadávať 
cez strop druhého poschodia. 
V tom čase už boli všetci žiaci 
aj profesorský zbor evakuovaní, 
no vzhľadom na to, že v budove 
zostali cenné zbierky a knižnica, 
niektorí hasiči, vojaci, četníci, 
učitelia a dokonca aj študenti pre-

Nákres poškodenia strechy, zdroj: Štátny archív v Trnave

Stav po požiari, zdroj: Štátny archív v Trnave

ľudia 
a udalosti
 21. 2. 1975 – V Trnave umrel 
univerzitný profesor, pedagóg, 
školský inšpektor a odborný 
publicista JÁN VELIKANIČ, ktorý 
prednášal postupne na Peda-
gogickej škole, Pedagogickom 
inštitúte a PdFUK v Trnave (45. 
výročie). 
 22. 2. 1930 – Verejný notár 
v Trnave vydal potvrdzovaciu 
listinu o tom, že Spolok sv. Voj-
techa v Trnave vydal v rokoch 
1870 – 1930 vlastným nákladom 
6 miliónov 671 tisíc 125 kusov 
kníh (90. výročie). 
 24. 2. 1930 – V bývalom 
trnavskom kine Rádio uviedli 
film Biele tiene, ktorý bol prvým 
zvukovým filmom v Trnave (90. 
výročie). 
 25. 2. 1945 – V Boleráze sa 
narodila výtvarníčka, poetka 
a pedagogička VILMA HOLICKÁ, 
absolventka PdFUK v Trnave, 
kde aj pôsobila a kde jej roku 
2012 udelili Pamätnú medailu 
predsedu TTSK za prínos v ob-
lasti literatúry a výtvarníctva (75. 
narodeniny).
 26. 2. 1900 – V obci Valas-
ká sa narodil kultúrny historik, 
filológ a publicista ANTON AU-
GUSTÍN BANÍK, ktorý pôsobil 
v Trnave ako archivár, biblioté-
kar Spolku sv. Vojtecha a kustod 
Osvaldovho múzea (120. výro-
čie). 
 26. 2. 1910 – V Trnave sa 
narodila spisovateľka, dramatič-
ka a prekladateľka VIERA MAR-
KOVIČOVÁ - ZÁTURECKÁ (110. 
výročie). 
 27. 2. 1925 – V Cíferi sa 
narodil literárny historik, kritik 
a výtvarník OSKÁR ČEPAN, au-
tor dejín slovenskej literatúry, 
ktorému bolo roku 2006 ude-
lené Čestné občianstvo mesta 
Trnava in memoriam za literár-
novednú a umeleckú tvorbu (95. 
výročie).   
                                             P.R.
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Nákres poškodenia strechy, zdroj: Štátny archív v Trnave

kultúra

chádzali triedy a kabinety s cieľom 
zachrániť ešte nepoškodené zaria-
denie. Ako prvé z gymnázia vyniesli 
fyzikálne zbierky z miestností, ktoré 
už boli v plameňoch. Treba podo-
tknúť, že tieto záchranné práce boli 
o to náročnejšie, že sa vykonávali 
takmer potme. Vynaložené úsilie 
ale prinieslo svoje ovocie. Podarilo 
sa zachrániť takmer všetky zbierky 
a väčšinu vnútorného zariadenia.
Ostatná časť hasila oheň a predo-
všetkým vykonávala práce smerujú-
ce k zabráneniu rozširovania požia-
ru, pretože so susednou budovou 
seminára Marianum malo gymná-
zium spoločnú povalu. V tom čase 
vial slabý južný vietor, za ktorí boli 
hasiči iste vďační. Ak by totiž fúkal 
silnejší vietor, požiar by sa mohol 
pokojne šíriť ďalej a spôsobiť oveľa 
väčšie škody.
Požiar zachvátil celú strechu z ulice 
(a časť z dvorového traktu), a tá 
horela do šiestej hodiny večer. Ha-
siči záchranné práce ukončili až 22. 
októbra o 8.00 h. Požiar však nebol 
úplne zlikvidovaný a o deň neskôr 
sa museli s technikou opäť vrátiť. 
23. októbra o 0.15 h sa vznietila 
ďalšia časť stropu. Zbor deviatich 
mužov za pomoci polievacieho vo-
zidla do piatej hodiny rannej hasil 
tlejúce zvyšky povaly.
Požiar celkom zničil strechu nad 
uličným krídlom a čiastočne nad 
kolmým krídlom do dvora. Po pre-
horení a zrútení krovu nad uličným 
krídlom sa zosypal aj štítny múr 
oproti meštianskej škole a vikierové 
okná smerujúce do ulice. Stropy 
nad II. poschodím uličného traktu 

prehoreli a prepadli sa na stropy I. 
poschodia. Nad dvorovým traktom 
prehorel strop na mieste otvoru pre 
lano výťahu a poškodil sa strop pod 
ťarchou vodných rezervoárov. Hlav-
né múry a priečky medzi triedami 
zostali neporušené. Požiarom bola 
značne narušená stabilita komínov, 
preto tri z nich boli zvalené a ostat-
né podopreté. Prízemie a I. poscho-
die požiar priamo nepoškodil.
Pri záchranných prácach sa zranili 
a museli byť následne ošetrení 
dobrovoľní hasiči Viktor Jesenský, 
Viliam Hlavatý a neznámy hasič 
z cukrovaru. Po zásahu vyčís-
lili dobrovoľní hasiči škodu na 
vlastných prostriedkoch vo výške 
1 260 Kč (40 metrov prepálených 
hadíc, 3 páry spálených podošiev, 
2 páry spálených topánok a 4 pre-
pálené nohavice).
Riaditeľstvo gymnázia si vysoko 
vážilo odvahu a nasadenie miest-
nych četníkov, ktorí bez váhania 
začali s vynášaním inventára školy 

a zachraňovaním majetku. Preto 
týchto ľudí navrhlo vedenie gymná-
zia aj na udelenie pochvaly Zem-
skému četníckemu veliteľstvu v Bra-
tislave, menovite žiadali pochvalu 
udeliť vrchnému strážmajstrovi 
Cyrilovi Filipovi Bařinovi, strážmaj-
strovi Karolovi Rejtharovi, poručí-
kovi Antonínovi Zábušovi, štábnym 

Informácia o požiari gymnázia sa objavila aj v periodiku Šariš, zdroj: Šariš, nepolitický týž-
denník pre spoločenský, kultúrny a hospodársky život, roč. II., č. 42, 1931, s. 3.

Článok o požiari v dobovej tlači, zdroj: Slo-
venský denník, roč. XIV., č. 243, 1931, s. 1.
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strážmajstrom Pavlovi Čapekovi, 
Františkovi Šimekovi, Jozefovi Šebe-
kovi, Antonínovi Lifkovi, Františkovi 
Frolekovi a strážmajstrovi Alojzovi 
Kropáčekovi. Menovaní boli poctení 
verejnou pochvalou.
Požiar strechy výrazne narušil 
proces výučby a skomplikoval celý 
chod gymnázia. Od stredy 21. ok-
tóbra do pondelka 26. októbra sa 
vôbec nevyučovalo. Gymnázium 
tvorilo 18 tried s približne 700 
žiakmi. Po dohode s okresným 
školským inšpektorom, riaditeľmi 
a správcami trnavských škôl boli 
všetci žiaci gymnázia umiestnení 
do Štátnej meštianskej chlapčen-
skej školy. Prvé vyučovacie hodiny 
po požiari sa začali až v utorok 
27. októbra popoludní v budove 
meštianskej školy. Systém výuč-
by nastavili kompetentní tak, aby 
denne absolvovali žiaci 5 vyučova-
cích hodín so začiatkom o 12.30 h 
a ukončením o 16.45 h. Približne 
40 percent študentov gymnázia 
pochádzalo z okolia Trnavy a ukon-
čenie výučby bolo viac-menej pri-
spôsobené odchodom spojov. Po 
prvej a tretej hodine mali žiaci (a aj 
učitelia) len päťminútovú prestávku, 
po druhej a štvrtej hodine desaťmi-
nútovú. Vyučovacia hodina trvala 
45 minút. Vzhľadom k tejto situácii 
vedenie prikročilo aj k redukcii 
počtu vyučovacích hodín. Žiakom 
maturitného ročníka uprednostnili, 
pochopiteľne, maturitné predmety 
pred ostatnými. Značne sa znížil 
počet hodín telesnej výchovy. Re-
dukcia vyučovacích hodín spôsobila 
aj zníženie úväzkov niektorých čle-
nov profesorského zboru. 
Treba podotknúť, že dopoludnia 
navštevovalo meštiansku školu 
(v ktorej sídlili tiež aj verejná ob-
chodná škola a rodinná škola) 
približne 1 000 žiakov a popoludní 
700 žiakov z gymnázia. Na vetranie 
tried zostávalo pol hodiny a v prie-
behu obednej prestávky nebolo 
prakticky možné vyčistiť všetky 
priestory, následkom čoho veľmi 
stúpla absencia študentov aj učite-
ľov z dôvodu vysokej chorobnosti. 
Učilo sa bez pomôcok, výkonnosť 
žiakov rapídne klesala a s tým aj 
úroveň vedomostí. Postupne sa 

znižovala aj disciplína.
Niekoľko týždňov po požiari zostá-
val technický stav budovy takmer 
bez zmeny. Okrem upratovacích 
prác sa ani v novembri a začiatkom 
decembra nič nezmenilo. Cez pre-
horenú strechu pršalo priamo do 
budovy, voda prenikala nielen do 
miestností II. poschodia, ale cez tie 
prirodzeným smerom dolu a ohro-
zovala priestory I. pochodia a prí-

zemie. Vzhľadom na to, že sychra-
vé daždivé počasie v tomto období 
nabralo na intenzite, technický stav 
budovy sa zhoršoval. Vedenie ško-
ly bolo nútené po každom daždi 
vyniesť vodu z II. poschodia a vyu-
tierať xylolitovú dlážku. Po niekoľ-
kodňových dažďoch to musela byť 
otrocká práca.
Situáciu zhoršovala nečinnosť 
majiteľa budovy – rímskokatolíc-
kej cirkvi. Podľa platnej nájomnej 
zmluvy bol prenajímateľ (vlast-
ník) povinný udržiavať prenajaté 
miestnosti počas celej doby náj-
mu v dobrom stave. Vzhľadom 
na vzniknutú situáciu bol majiteľ 
budovy vyzvaný k okamžitým sta-
vebným a rekonštrukčným prácam. 
Nájomca (Ministerstvo školstva 
a národnej osvety) si vyhradil ne-
platiť nájomné dovtedy, kým pre-
najaté priestory nebudú opätovne 
použiteľné. Stavebné a rekonštrukč-
né práce sa začali zrejme až kon-
com roka 1931 a naplno sa rozbehli 
začiatkom nového roka. Žiaci a pro-
fesori sa do priestorov vrátili až 20. 
januára 1932, teda po troch mesia-
coch od vypuknutia požiaru.
Príčina požiaru zostala nevyjasne-
ná. Existovali totiž dve verzie. Prvá, 
ku ktorej sa prikláňala väčšina 
úradov, hovorila o rozšírení požia-
ru z poškodeného komína. Druhá 
verzia pripúšťala, že požiar mohli 
spôsobiť pokrývači, ktorí pracovali 
na povale susedného seminára. 

Použité pramene:
Ministerstvo vnútra SR (ďalej len MV 
SR), Štátny archív v Trnave, Gymnázium 
v Trnave, Administratívne spisy 1931, inv. 
č. 631, šk. č. 133.
MV SR, Štátny archív v Trnave, Gymná-
zium v Trnave, Výročné správy, Ročná 
správa Štátneho československého reál-
neho gymnázia Jána Hollého v Trnave, 
s. 14-16,1932, šk. č. 2.
MV SR, Štátny archív v Trnave, Okresný 
úrad v Trnave, 1401/1931 prez., šk. č. 52.
MV SR, Štátny archív v Trnave, Dob-
rovoľný hasičský zbor Trnava, Kniha 
požiarnych oznamov 1931, inv. č. 28, 
oznam č. 64 a 65, šk. č. 7.
MV SR, Štátny archív v Trnave, Dobro-
voľný hasičský zbor Trnava, Požiar v bu-
dove gymnázia, inv. č. 100, šk. č. 28.
MV SR, Štátny archív v Trnave, Četnická 
stanica v Trnave, Pamätník 1918-1950.

Strecha gymnázia v plameňoch, zdroj: Archív 
fotografií Západoslovenského múzea v Trnave

Zasahujúci hasiči s technikou, zdroj: Ar-
chív fotografií Západoslovenského múzea 
v Trnave
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Popri iných výročiach si tento 
rok pripomíname aj 40 rokov 

od dokončenia a otvorenia Ob-
chodného domu Jednota v cen-

tre Trnavy. Keď si odmyslíme 
urbanistický kontext a okol-
nosti, v ktorých tento objekt 

vznikal (búranie v historickom 
jadre mesta), odborníci neraz 

skonštatovali, že ide o architek-
tonicky pozoruhodnú stavbu. 

Architekt Lumír Lýsek získal za 
projekt aj Cenu Zväzu sloven-
ských architektov za rok 1980 

(dnešná Cena Dušana Jurkoviča) 
a v roku 1983 na 2. Svetovom 
bienále architektúry Interarch 

v Sofii ocenenie ako jediná stav-
ba vtedajšieho Česko-Slovenska. 

Pripomeňme, že odborníci oce-
nili najmä komplexnosť stavby 

z hľadiska využitia a zasadenie 
do historickej zástavby. 

Architekt Lumír Lýsek (nar. 12. de-
cembra 1934 v Ostrave – Marián-
skych Horách) sa pred niekoľkými 
týždňami predstavil v bratislavskej 
K.Gallery celoživotnou výstavou, 
ktorá mapovala všetky jeho vý-
znamné etapy architektonickej 
práce. Pochádza z rodiny hudob-
níka a absolvoval gymnáziá v Zlíne 
a v Brne. Keďže vedel dobre kresliť, 
rozhodoval sa pre štúdium archi-
tektúry. Mal dve možnosti: v Prahe 
a v Bratislave. Napokon rozhodla 
náhoda. Prvý rýchlik z Brna, kde 
vtedy bývali, išiel smerom na Brati-
slavu. A tak Lumír Lýsek absolvoval 
Slovenskú vysokú školu technickú, 
Fakultu architektúry a pozemného 
staviteľstva. Je až neuveriteľné, že 
študoval v ateliéri prof. Emila Bellu-
ša. Viacero Lýskových stavieb totiž 
vzniklo v slovenských lokalitách, do 
ktorých predtým projektoval stavby 
Emil Belluš. Napríklad aj Trnava. 
Lumír Lýsek napokon prežil celý 
život v Bratislave ako pracovník 
rôznych projektových organizácií 
(napr. Stavoprojekt Bratislava v ate-

liéri Štefana Svetka) a aj pedagóg 
na svojej univerzite. Od 90. rokov 
až do roku 2010 pôsobil v Castel 
d´Azzano v Taliansku ako archi-
tekt. V seniorskom veku sa vrátil do 
svojho rodného regiónu a dnes žije 
v Olomouci. 
Spomeňme aspoň niektoré stavby 
Lumíra Lýska, na ktorých pracoval 
autorsky alebo spoluautorsky: Zo-
tavovňa v Ždiari, Administratívna 
budova Jednoty a hotel Bajkal v Bra-
tislave, Slovenská koliba v rakúskom 

Welsi, hotely v Dudinciach, Rimav-
skej Sobote a viacero obchodných 
domov, i vlastný dom. So statikom 
Jozefom Poštulkom pripravil expe-
rimentálnu realizáciu kruhových, 
lanovou konštrukciou zastropených 
garáží na Pionierskej ulici v Bratisla-
ve. Podobný typ projektu pripravo-
val do rakúskeho Welsu, i do ne-
meckého Augsburgu, aj architekto-
nické štúdie pre autoservisy v SRN. 
Mnohé plány však po auguste 1968 
odišli do nenávratna. 

Martin Jurčo, foto: autor a archív L.L.

Študent Emila Belluša navrhol pred viac ako 
40 rokmi trnavský obchodný dom

Lumír Lýsek so svojimi najdôležitejšími projektmi na výstave v K.Gallery v Bratislave, ktorá 
mapovala jeho celoživotné architektonické dielo. 

Projekt OD s naplánovaným parkovacím domom (vpravo).
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Vráťme sa však do Trnavy, kde si 
architekt Lumír Lýsek,po mnohých 
rokoch prezrel svoje dielo. Žiaľ, 
modernizáciou stratila táto stavba 
mnohé architektonické kvality. „Na 
začiatku bola vnútropodniková 
súťaž vo vtedajšom Drupre, čo bol 
projektový podnik Slovenského 
zväzu spotrebných družstiev. Bolo 
to veľké zadanie stavby. Súťaž som 
vyhral a bol som poverený tento 
projekt pripraviť. Bolo to v septem-
bri 1969. Podkladom bolo riešenie 
historického jadra mesta existujú-
ceho na Útvare hlavného architekta 
Trnavy. Predpokladalo oproti Ob-
chodnému domu Jednota v kúte ze-
leného rínku a Dolnopotočnej ulice 
postaviť vedľa domu kultúry tiež 
obchodný dom Prior. Mal vytvárať 
zaústenie Zeleného rínku do Tro-
jičného námestia. Tieto tri objekty 
mali pôvodne byť na úrovni prvého 
poschodia poprepájané premoste-
niami a terasami pre peších,“ hovorí 
L. Lýsek. 
„Centrum Trnavy bolo vtedy v hroz-
nom stave. Budovy, ktoré tam 
boli, sa doslova rozpadali. Stavba 
mala stáť v renesančno-baro-
kovom historickom jadre, a teda 
bolo potrebné, aby tam bolo niečo 
hmotovo zmenšené tak, aby to 
zapadlo. V podstate aj na svetovej 
výstave potom neskôr ocenili naj-
mä zakomponovanie tohto veľkého 
objemu stavby do historického 
kontextu mesta,“ hovorí. „Ako nájsť 
symbiózu starého a nového – to 
som nosil v hlavne veľmi dlho. 
Napríklad objemovými výstupkami 
stavby som sa chcel priblížiť novej 
výstavbe, ktorá mala nadväzovať na 
obchodný dom v smere do dnešnej 
Paulínskej ulice. Tieto stavby mali 
byť drobné, aj keď už v modernom 
poňatí. Takisto, ak si všimnete stre-
chu obchodného domu zhora od 
mestskej veže, tá korešponduje ma-
teriálom i charakterom s radovou 
zástavbou, na ktorú nadväzuje.“ 
V čase prípravy na výstavbu sa 
začínala asanovať časť, kde mal 
obchodný dom stáť. „Vtedy som do 
Trnavy často chodieval. Vždy som 
sa stretával so zástupcami mesta, 
ktorí sa radi postavili za všetko 
pozitívne, čo som navrhoval. Pra-

covníci z útvaru hlavného architekta 
si nechali poradiť a urobili súťaž na 
riešenie historického jadra mesta. 
V tom čase aj iní architekti navrhu-
júci nové stavby v Trnave pochopili 
zásadnú vec, že sa musia v mierke 
priblížiť historickým stavbám,“ ho-
vorí Lumír Lýsek. Projekty obchod-
ného domu sa datujú do roku 1972, 
k dokončeniu stavby a otvoreniu 
objektu prišlo na jeseň v roku 1980, 
dodávateľom stavby boli vtedajšie 
Pozemné stavby Trnava.
V projekte, ktorý bolo možno vidieť 
na výstave L. Lýska, je aj návrh ga-
ráží pre návštevníkov. „V Nemecku 
sme vtedy videli, že ku všetkým 
novým obchodným domom, aj 
k tým starším, sa projektovali veľké 

parkovacie miesta. Už od začiatku 
som vedel, že súčasťou tohto pro-
jektu musí byť aj parkovanie. Dnes 
sa potvrdzuje, že by to malo svoj 
význam, zvlášť keď zoberieme do 
úvahy, že vedľa je budova domu 
kultúry, kde sa tiež mal sústre-
ďoval väčší počet návštevníkov. 
Vtedajší zástupca mesta, s ktorým 
som bezprostredne komunikoval, 
si osvojil túto myšlienku a potvrdil 
mi, že takýto objekt obchodného 
domu musí mať parkovacie miesta. 
No nebolo to možné, brzdili nás 
vtedy tzv. technicko-hospodárske 
ukazovatele. Jednoducho povedané, 
v rozpočte na stavbu nezvýšili pe-
niaze na parkovací dom. Vyčlenená 
bola časť, kde mala byť garáž s tým, 

Historické zábery na začínajúcu sa prípravu stavby OD Jednota Trnava (polovica 70. rokov).

kultúra
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že v budúcnosti sa tento problém 
vyrieši. Naprojektovanie parkova-
cieho domu a jeho prepojenie s ob-
chodným domom sa teda vôbec 
nerátalo, no napriek tomu som ho 
tam naprojektoval – bol to taký môj 
malý protest. A našiel som súhlas-
nú odozvu vtedajšieho vedúceho 
Útvaru hlavného architekta Mesta 
Trnava Silvestra Koreca. Po jeho 
odchode z funkcie túto myšlienku 
zrejme už nik nehájil, a teda ani ne-
presadil. Napokon sa teda výstavba 
parkovacieho domu nerealizovala 
a podobne sa nepripravilo spomí-
nané umiestnenie terás. Dnes, žiaľ, 
tá garáž nie je aktuálna, keďže v lo-
kalite nastalo od 90. rokov niekoľko 
zmien, navyše tam prišlo aj k rešti-
tučným nárokom,“ hovorí L. Lýsek. 
To je ale už iná kapitola. 
Pripomeňme však, že pre Trnav-
čanov bolo otvorenie plnosorti-
mentového obchodného domu si 
cezpoľných. Sumár celej prevádzky 
bol 14 oddelení, 4 podlažia, 7 580 
metrov štvorcových predajnej plo-
chy a 353 kvalifikovaných preda-
vačov. Aj preto zákazníci chodili 
do obchodného domu nielen na 
nákupy, ale aj na malé výlety. V tom 
čase boli pohyblivé schody rari-
tou, rovnako ako aj všetky služby 
v jednej budove, od toaliet cez 
lahôdky, jedáleň, snack bar, polo-
tovary, až po kľúčovú, strihovú či 
darčekovú službu. Dnes bežná vec, 
vtedy vymoženosť najmodernejšej 
súčasnosti. V podstate sa aj naplnil 
jeden zo zámerov, aby sa obchodný 
dom stal centrom všedného spolo-
čenského života. Niektoré pôvodné 
plány sa nenaplnili z rôznych dô-
vodov – väčšie využívanie terás, či 
fungovanie niektorých oddelení aj 
po skončení otváracích hodín OD. 
Ako vtipne poznamenal na svo-
jej výstave architekt Lumír Lýsek, 
v čase prvých rokov prevádzky ob-
chodného domu prišlo v roku 1982 
k požiaru, ktorý dočasne ochromil 
prevádzku. Aj keď išlo o požiar 
elektroninštalácie, Trnavčania si 
radšej osvojili inú verziu. „Zlé ja-
zyky hovoria, že vznikol od impro-
vizovaného oltárika vytvoreného 
z kvetov, fotografie a sviečok vo 
výklade prízemia na počesť úmrtia 

vodcu ZSSR Leonida Brežneva. Vraj, 
kým v Moskve na počesť úmrtia 
Brežneva pálili sviečky, tak v Trna-
ve vypálili obchodný dom,“ hovorí 
Lumír Lýsek, ktorý v tom čase sle-
doval využívanie stavby obchodné-
ho domu počas občasných návštev 
Trnavy, aj po obnovení prevádzky 
po požiari. „A bol som spokojný. 
Jediné, čo nevyšlo, bol spomínaný 
parkovací dom.“ 
Pripomeňme ešte, že na spomí-
nanej výstave Interarch 1983 bola 
stavba OD Jednota Trnava ocenená 
Zvláštnou cenou, Medailou a navy-
še aj Cenou Mesta Rigy. Ktovie, či 
sa zástupcom tohto mesta projekt 
páčil natoľko, že podobná stavba 
vznikla aj dakde u nich. 
Architekt Lumír Lýsek pripomína, 
že ho potešilo aj hodnotenie a cha-
rakteristika vtedy obávanej kritičky 
Radky Valterovej, ktorá v odbornom 
časopise publikovala celý text o ob-
chodnom dome: „Ešte pomerne 
nedávno sa o architektúre obchod-
ných domov dalo hovoriť celkom 
jednoducho: škatule, vpredu výkla-
dy, na fasáde občas trochu nejakej 
plastickosti v podobe slnkolamov 
či keramiky ako napríklad v prípa-
de obchodných domov v Ústí nad 
Labem, Trenčíne, Žiline, Bratislave. 
V posledných rokoch sa do tohto 
odboru vnáša viac pestrosti a zaují-
mavosti. Stavby sa snažia o harmo-
nické zapojenie do okolia, ktoré má 
často historickú hodnotu. Trnavský 

OD Jednota tento rad významne 
obohacuje. Dom vysoko plastický, 
členený v prísne vymedzených 
objemoch, predstupujúcich, uska-
kujúcich, prerezávaných vodorovne 
i zvisle, „zastrešený“ skoseným 
posledných poschodím, plným dy-
namickosti, ako by ho dohromady 
so všetkým vypätím držali len mo-
hutné veže so zaoblenými rohami. 
Pre tvarovanie priestoru námestia 
zvoľna ustupujúci, za rohom náhle 
pokojný s vysunutou terasou, pod 
ktorou vznikla atraktívna obchodná 
galéria. Tu i bezprostredne nadvä-
zuje na dvojpodlažné historické ob-
jekty s krásnymi škridlovými šikmý-
mi strechami, a tak, vedomý si ich 
hodnoty, vytvára pozvoľný prechod 
len ľahko prevýšenou, no rovnako 
škridlovou šikmou strechou.“ 
Lumír Lýsek si nielen týmto projek-
tom získal uznanie medzi kolegami 
– odborníkmi. Výsledkom bolo aj 
jeho neskoršie angažmán v Studio 
tecnico associato De Togni vo Viga-
sie, kde v priebehu rokov pracoval 
na urbanistických i architekto-
nických štúdiách, zastavovacích 
plánoch a štúdiách objektov. Jeho 
trnavský obchodný dom najmä 
od 90. rokov pomaly ustupoval zo 
svojej pôvodnej slávy. V posledných 
rokoch však žije celkom nový život. 
Ním sa znovu uchádza o priazeň 
Trnavčana, ktorý sa z okraja mesta 
postupne vracia do historického 
centra. 

Stavba OD Jednota po dokončení (z Paulínskej ulice).
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Ako hovorí v priebehu predsta-
venia či skôr inscenovanej per-
formancie Temperamenty (ako sa 
očesať vo vetre a nezahodiť srdce) 
Braňo Mosný, ktorý hrá, tak ako 
každý herec v tomto predstavení, 
sám seba, temperamenty boli už 
v antike v zásade štyri: flegmatik, 
cholerik, melancholik a sangvinik. 
Ich názvy sa odvodzovali od pred-
pokladanej prevládajúcej tekutiny 
v tele človeka, keďže cholé je žlč 
a sanguis krv. Ale môžu sa rôzne 
meniť, kombinovať, vyjadrovať 
navonok, dopĺňať... tak ako druhy 
umenia na scéne, pokiaľ výsledné 
divadelné predstavenie vnímame 
ako súhrn a prepletenie scénickej 
výtvarnej tvorby, hudby, herec-
tva... farieb a materiálov... Režisér 
spolu s tvorivým tímom nazval 
svoje autorské divadlo „komple-
mentárnym umením“. Navzájom 
sa dopĺňajúcim, aj keď vlastne 
v kontrastnom postavení. Kontrast 
je výstižný termín, ako definovať 
pojem, na ktorom je vystavaná 
celá hra Temperamenty. Tentoraz 
však nehovoríme o divadelnej hre, 
ale o hre od slova hrať sa, či už 
tvoriť „hravú skutočnosť“ ako deti 
– úplne slobodne, alebo sa hrať 
hru, ktorá má svoje pravidlá, a tie 
treba dodržiavať. Alebo staviť na 
to, že „pravidlá sú tu preto, aby sa 
porušovali“. Aby malý papierový 
klavírik nič nezahral, ale napriek 
tomu udržal ticho v sále, aby na 
scénu prichádzajúce koncertné 
krídlo bolo vyrobené z mäkkého 
materiálu, alebo aby z neho odra-
zu zostala iba drevená kostra.
Hra Temperamenty v DJP je novou 
skúsenosťou pre hercov aj pre 
divákov. Na produkciu živej hudby 
si už zvykli, ale tu je trochu iná 
hudba, tvorená priamo na scéne 
a založená na autorskom vklade aj 
repetitívnosti, ktorá vyrušuje, ale 

zároveň zapadá... Takisto má pred-
stavenie celkom iné tempo, nestojí 
na klasických scénach a dialógoch, 
ale na pomalom plynulom spájaní 
choreografie (hereckého pohybu, 
napr. profesionálnej tanečníčky 
Ivice Franekovej a Ingridy Bagino-
vej) a slova (Braňo Mosný, Tomáš 
Mosný). A presahuje mimo scény, 
začína sa v Zrkadlovej sále DJP, 
kde sa herci, či skôr protagonisti 
pripravujú na svoje vystúpenie, 
ale v priamom prenose ich sledujú 
diváci. Postupne prichádzajú a od-
chádzajú, aby sa dostali do svojej 
východiskovej polohy, medzitým 
však odhalia niečo o sebe, o svo-
jich snoch, úvahách, priateľstvách, 
vnímaní sveta, ale napr. aj o svojej 
neschopnosti dospieť (Miroslav 
Beňuš) či schopnosti radovať sa 
z maličkostí (Silvia Soldanová), 
o živote. Napriek zdanlivej náhod-
nosti je však celý komplex hry do 
detailov premyslený, o čom nás 
presviedčajú rôzne rekvizity aj 
vtipne riešená kostýmová strán-
ka, ktorá kompletne stiera rozdiel 
medzi sakom a nohavicami, hoci 
sa to zdá takmer nemožné. Pred-

stavenie tým nadobúda aj rozmer 
vtipu, ktorý je zaujímavé odhaľo-
vať, lebo nie je prvoplánový, ba 
možno viac vychádza z naturelu 
samotného diváka. Ako hovorí sám 
režisér Andrej Kalinka: „Pre mňa je 
v tvorbe dôležité, aby si interpre-
táciu vytváral ten, kto sa na dielo 
pozerá. Nech sa dodajú akékoľvek 
výklady, všetci dielo vnímame cez 
seba, cez svoje skúsenosti, zážitky, 
povahu, vedomosti. Keby som sa 
snažil divákom určovať, čo si majú 
myslieť, pretláčať výhradne svoj 
výklad, zrušil by sa tým pre mňa 
celý zmysel tvorby diela.“
Režisér považuje za dôležité, aby 
nás predstavenie „vyrušilo“, aby 
sme si v ňom každý našli niečo, 
čo nevieme hneď uchopiť, čo tak 
trochu vykoľajuje a rozrušuje, ale 
chceme na to prísť. „Pretože pres-
ne to sa nám deje v živote, nerozu-
mieme mu a súčasne nás fascinuje 
jeho mnohovrstevnatosť, rozma-
nitosť, dokonalosť a chceli by sme 
sa toho aspoň trochu dotknúť.“ 
Andrej Kalinka sa venuje iba au-
torskému divadlu, k svojim réžiám 
pripravuje libreto, ktoré dotvára aj 

Miroslava Kuracinová Valová, foto: Robert Tappert

Temperamenty na javisku Divadla Jána Palárika
Divadelné predstavenie Temperamenty (ako sa očesať vo vetre a nezahodiť srdce) malo premiéru 13. 
decembra 2019. Libreto, hudba, réžia: Andrej Kalinka; asistent réžie, dramaturg: Milan Kozánek, vý-
tvarný koncept: Andrej Kalinka, Markéta Plachá; objekty: Markéta Plachá, Andrej Kalinka, Anna Miho-
ková; kostýmy: Markéta Plachá; svetelný dizajn: Robert Polák. Obsadenie: Ingrida Baginová, Miroslav 
Beňuš, Ivica Franeková a. h., Braňo Mosný, Tomáš Mosný, Silvia Soldanová.
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Anotácia k predstaveniu Tertium 
non datur: Nič tretie neexistuje 
– sa v Aristotelovskej logike uvá-
dza ako dôkaz nemožnosti exis-
tencie viacerých právd. Žijeme 
v zmätku až terore protichodných 
informácií osobujúcich si nárok 
na absolútnu pravdu. Vzdialená 
komunikácia, slovo ustupuje do 
úzadia, často je nezrozumiteľné. 
Vnútorné napätia, groteskné až 
estrádne výstupy, herecká bra-
vúra, logicky začínajúce akcie 
vrcholia v kreáciách oprostených 
od logiky, kauzálnu konzekven-
ciu nahrádza snová následnosť. 
Vynárajú sa fantómy a nevieme, 
či v skutočnosti, alebo v hlavách 
aktérov.“ Ako sa však tieto vý-
chodiská premietli do výsledného 
diela? Ako je už zvykom, insce-
nácie divadla Disk sú kolážou 
scénok, ktoré prepája spoločná 
téma. Vizuálne ich tentoraz spája 
to, že všetci herci sú odetí v py-
žamách a županoch, v negližé, 
v pohodlných papučiach. Pred-
stavenie tak nadobúda jasný pr-
vok intimity. Chystanie na spánok 
evokuje uvoľnenie, bezbrannosť, 
odovzdanie spánku, ale aj poste-
li, miestu, kde často prežívame 
aj telesnú intimitu, sexualitu. 

A mať pyžamo celý deň je nieke-
dy aj jasným znakom lenivosti, 
bezcieľnosti či pokoja, ktorý si 
málokedy doprajeme, lebo nám 
pripadá v tejto dobe nepatričný. 
V nemocnici však máme pyžamo 
celý deň aj pri činnostiach, na 
ktoré by sme sa inokedy slušne 
obliekli. Keby sme všetci chodili 
v pyžame, celý svet by sa zmenil 
na nemocnicu. A nikde nie je 
napísané, že to tak nie je. Že di-
agnózy iba nemaskujeme vhod-
ným oblečením... 
Práve tieto motívy sa prelínajú 
vo výborných hereckých výko-
noch hercov divadla Disk. Pod 
„pyžamovými maskami“ totiž 
demaskujú, vyjavujú to, akí 
sme. Dvojtvárni, pohodlní, idúci 
s prúdom, túžiaci po pokoji, po 
dobrých vzťahoch, ale bez ná-
mahy. Konfliktní, ale túžiaci po 
pochopení... V samote túžiaci 
po spoločnosti a v spoločnosti 
túžiaci po samote. Kráľovstvo za 
chvíľu pokoja, bez ktorej sa po-
kojne zaobídeme. Niekedy „tretie 
nie je dané“ čitateľne v odkazoch 
na popkultúru, niekedy sa sur-
realisticky v replikách tejto hry 
stretá naša schopnosť vydávať sa 
za dokonalých či aspoň dobrých 

s neschopnosťou vžiť sa do mys-
lenia a konania niekoho iného. 
„Očumovať“ cudzie svety a zostať 
uzavretí v tom svojom. Aby sme 
ako diváci mohli voyeristicky 
spolu s hercami povedať: „Mohla 
vidieť a nevidela.“ 
Tvorbu inscenácie podporil z ve-
rejných zdrojov hlavný partner 
projektu Fond na podporu ume-
nia, Mesto Trnava, PwC Nadačný 
fond v Nadácii Pontis a Trnavský 
samosprávny kraj. 

Miroslava Kuracinová Valová, foto: Ctibor Bachratý

V Disku tretie nie je dané
Divadelné predstavenie Tertium non datur je 74. premiérou v 65. sezóne Divadelného súboru DISK. 
Jeho prvá premiéra sa uskutočnila 30. novembra, druhá 14. decembra 2019 v Trnave na Kopánke. Sce-
nár vznikol metódou kolektívnej tvorby od 6. marca do 30. novembra 2019. Réžia: Blaho Uhlár. Vý-
tvarná spolupráca: Miriam Struhárová, svetlá: Blaho Uhlár, zvuk: Michal Žák. Hrajú: Monika Babicová, 
Daniel Duban, Missi Chudá, Zuzana Jankowská, Veronika Ostatníková a Jano Rampák.

s hereckým kolektívom. Je jasné, že 
tento typ tvorby musí svojím pro-
tagonistom sadnúť, každé násilné 
„našraubovanie“ by bolo vidieť či 
cítiť. Kazilo by výsledný dojem, 
teda impresiu... Hlavne tú si totiž 
divák z neho odnáša, v kontraste 
s interpretačným divadlom posta-
veným na dramatickom texte. Hoci 
aj tu nájdeme interpretáciu časti 
básne Erwina Schrödingera, ktorá 
drží pohromade motívy predsta-
venia, vyživuje ich ako pulzujúci 
krvný obeh.

V časopise Divadlo, z ktorého sú 
aj citované úryvky, Andrej Ka-
linka, autor a režisér inscenácie 
Temperamenty (ako sa očesať vo 
vetre a nezahodiť srdce) hovorí 
aj to, že: „Každá doba priniesla 
mimoriadne diela, no umelecké 
prostriedky sa vždy menili, a to 
z prostého dôvodu. Nového života 
sa totiž staršie umenie nemohlo 
dotknúť úplne, nemalo prostried-
ky na to, aby vypovedalo všetky 
zmeny, ktoré sa vo vnímaní ľudí 
udiali. Môže byť krásne, silné, je 

dôležité, dá sa z neho učiť a čer-
pať, ale mnoho vecí potrebujete 
pomenovať iným spôsobom.“ 
Autorstvom nových diel sa Andrej 
Kalinka ako tvorca zapája do re-
ťaze tvorby vinúcej sa stáročiami, 
odkedy ju vieme zdokumentovať, 
ale možno aj omnoho skôr. Len 
ďalšou tvorbou môže tá reťaz 
pokračovať do budúcnosti. Ba aj 
musí, lebo divadlo je aj vždy bude 
súčasťou našich životov, každý 
sme hercom so svojím jedinečným 
temperamentom. 
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Najmä staršia generácia sa určite 
pamätá na časy, keď boli „v móde“ 
ľúbostné listy. Keď zamilovaný člo-
vek so zatajeným dychom čítal tie 
krásne slová od milovanej osoby, 
ktoré boli adresované iba jemu 
a pred ostatným svetom mali ostať 
navždy skryté. Na výstave túto „ma-
gickú hranicu“ na chvíľu prekročí-
me a budeme sa môcť začítať do 
niektorých z nich.
O tom, že svadobné oznámenia 
nie sú iba „výstrelkom“ posledných 
dvoch storočí, sa budete môcť pre-
svedčiť pri pohľade na oznámenia 
z Uhorska staré viac ako 400 rokov. 
Iste budú viacerí návštevníci pre-
kvapení, akú mali tieto oznámenia 
v minulosti podobu a čo všetko sa 
v nich písalo. Aj dávanie svadob-
ných darov malo v Uhorsku svoju 
dlhoročnú tradíciu. Dokladajú to aj 
zápisy Mesta Trnava zo 16. storo-
čia, kde sú zaznamenané vzácne, 
a v mnohých prípadoch aj exotické 
dary, ktorými mesto obdarovalo 
mladomanželov z najvýznamnej-
ších šľachtických rodín tej doby.
Na výstave nebudú chýbať ani 
príbehy lásky. Taký bol aj príbeh 
Alžbety Richterovej a Antona Hos-
tina, ktorí svoju lásku spečatili až 
v meste Newark v americkom štáte 
New Jersey v roku 1909. „Swadební 
contract“, alebo dnešným jazykom 
povedané predmanželská zmluva, 
z roku 1857 z Cífera je tiež zaujíma-
vým svedectvom doby... a, samo-
zrejme, lásky. 
Nebudú chýbať ani ukážky mat-
ričných záznamov sobášov i do-
kumentov potrebných na uzavretie 
chatuny, t. j. židovskej svadby, 
ktoré získal Štátny archív v Trnave 

len prednedávnom. Už po stáročia 
patria neodmysliteľne k sebe láska 
a hudba. Preto ani ukážky z archívu 
hudobnín Cirkevného hudobného 
spolku v Trnave – rukopisné odpisy 
svetských vokálnych a orches-
trálnych skladieb ako Ave Maria 
či Rómeo a Júlia nebudú chýbať. 
Spolu s plagátmi a bulletinmi di-
vadelných predstavení s ľúbostnou 
zápletkou sa nepochybne zaradia 
k dokumentom, ktoré budú najviac 
lahodiť oku. 
Časť výstavy bude venovaná aj 
odvrátenej strane lásky. Aj jej sto-
py môžeme nájsť v archívnych 
dokumentoch. Záznam o nevere 
z roku 1549, či prípad „sobášneho 
podvodníka“ v Trnave z roku 1907 
sú jednou z takýchto stôp. Z druhej 
polovice 19. storočia sa v adminis-
tratívnych spisoch Mesta Trnava 
často objavujú záznamy o verejných 
domoch v Trnave. O niektorých sa 
návštevníci výstavy dozvedia viac. 
Napríklad o tom na Jeruzalemskej 
ulici, ktorý v Trnave fungoval od 
roku 1891, a ktorý napokon v roku 
1905 zatvorili na príkaz podžupa-
na Bratislavskej stolice, lebo stál 
v blízkosti Kostola sv. Mikuláša... 
Z roku 1918 sa zachovalo hlásenie 
mestského lekára vo veci lekárske-
ho vyšetrenia prostitútok v Trnave. 
Spolu s ním je v archíve uložený aj 
podrobný súpis zdravotných ná-
strojov a prostriedkov, ktoré sa po-
užívali pri takomto vyšetrení. Dôka-
zom, že Trnavčania dbali na ochra-
nu morálky detí a mládeže a šírili 
osvetu v tejto oblasti aj u dospelých, 
svedčia stanovy spolku Záchrana, 
ktorého účelom, dobovým jazykom 
prameňa, bola „mravná a obrodná 

Katarína Boledovičová – Júlia Ragačová

Štátny archív organizuje výlet do minulosti 
po stopách lásky, medzi pozvanými ste aj vy 
„Láska je strašne bohatá...“ Týmito slovami vystihol Miroslav Válek podstatu výnimočného a najkraj-
šieho citu, ktorý ľudstvo sprevádza od nepamäti – lásky. Verš sa stal hlavným mottom podujatia, ktoré 
sa v piatok 14. a v sobotu 15. februára 2020 uskutoční v Štátnom archíve v Trnave. Pôjde o podujatie 
vskutku netradičné, pretože po prvýkrát si verejnosť bude môcť pozrieť špeciálnu výstavu mapujúcu 
stopy lásky v archívnych dokumentoch a ich prostredníctvom pochopiť, ako lásku ľudia vnímali v mi-
nulosti a ako tvorila, a v neposlednom rade aj menila ich životy. Vernisáž výstavy Stopy lásky v archív-
nych dokumentoch sa uskutoční 14. februára  o 16.00 h.
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výchova rodičov a spoločnosti na 
základe kresťanskom.“ K negatív-
nym prejavom lásky alebo skôr už 
nenávisti budú patriť konkrétne 
prípady zo súdnych siení týkajúce 
sa vymáhania alimentov, urážok na 
cti, priestupkov šírenia pohlavnej 
nákazy až po domáce násilie.
Návštevníci si budú môcť prečítať aj 
zoznamovacie inzeráty zo 40. rokov 
20. storočia. Súčasnú generáciu 
určite prekvapia, a v niektorých prí-
padoch aj pobavia kritériá, na ktoré 
vtedy ľudia kládli dôraz pri hľadaní 
partnera. Kuriozitou výstavy bude aj 
netradičná fotografia z prvej polo-
vice 20. storočia – portrét mladého 
muža L. Tanácsa. Ten, aby sa vyhol 
vojenskej službe, ušiel do háremu 
do Turecka a takto – preoblečeného 
za ženu – ho zachytil fotograf. Tak 
to aspoň hlása nápis na rube sa-

motnej fotografie... Okrem výstavy 
Stopy lásky v archívnych dokumen-
toch sa záujemcovia môžu tešiť aj 
na ukážky dobového tanca, tvorivé 
dielne pre dospelých, romantickú 
prehliadku archívnej pivnice či 
prednášku Júlie Ragačovej O čom 
sa doma nehovorilo... v sobotu 15. 
februára o 14.00 h.
Keď sa povie láska, väčšina z nás 
si predstaví vzťah dvoch ľudí, ktorí 
sa majú radi. Láska má však veľa 
podôb a každá z nich je niečím iná, 
jedinečná a neopakovateľná...Príď-
te sa o tom presvedčiť 14. – 15. 
februára 2020 do Štátneho archívu 
v Trnave a možno si aj trošku netra-
dičnou formou pripomenúť sviatok 
sv. Valentína. Uvidíte, že naša mi-
nulosť bola naozaj bohatá na rôzne 
podoby lásky v pozitívnom, ale aj 
negatívnom zmysle... 

Bábkové divadlo na rázcestí: 
Dve rozprávky na brušku
Dve rozprávky na brušku: O Jurko-
vi s kozou a O Dobromilovi a Leni-
mírovi. Klasický text v tradično-ne-
tradičnom spracovaní pre deti od 
troch rokov. V rozprávkach sa mie-
ša komické s poučným, nešťastie 
a bieda so šťastným koncom. 
Predovšetkým však ide o netradič-
né a súčasné spracovanie metódy, 
akou sa kedysi hrávalo v klasickom 
bábkovom divadle pre deti.
Bábkové divadlo nemusí byť sta-
tickou záležitosťou s pevne zabu-
dovanou scénou a bábkami, ale dá 
sa zavesiť napríklad na „bruško“! 
A zrazu sa otvoria nové možnosti 
a variácie hrania s bábkami, nové 
spojenie hry bábok so živým her-
com a maskou.
Podujatie sa uskutoční v nedeľu 9. 
februára o 15.00 v kultúrnom cen-
tre Malý Berlín. Vstupné 3 €.

Filip Teller: Cikánsky boxer
Monodráma vychádzajúca zo sku-
točného príbehu boxerskej hviezdy 
Johanna Trollmanna, nazývaného 
„Rukeli“. Ten sa stal v roku 1933 
majstrom Nemecka v poloťažkej 
váhe. Titul mu však bol odobra-

ný kvôli jeho rómskemu pôvodu. 
Svoj posledný zápas absolvoval 
ako karikatúra „árijského“ boxera 
s odfarbenými blond vlasmi a na-
pudrovanou tvárou. V roku 1943 
bol zavraždený v koncentračnom 
tábore Neuengamme. Príbeh o bý-
valom boxerovi podľa skutočných 
udalostí. Spomienkové rozprávanie 
o šialenej dobe, ale aj o vnútornom 
zápase muža, ktorý kvôli rasovej 
čistote príde o dobrého priateľa.
Predstavenie sa uskutoční v stredu 
12. februára o 19.00 v kultúrnom 
centre Malý Berlín. Vstupné 5 € 
v predpredaji a 7 € na mieste.

Pingitzer & Eliáš & Hučková 
/ b minor
Obľúbený cyklus komorných kon-
certov pod názvom b minor sa ve-
nuje hudbe 20. a 21. storočia. Trio 
v zložení Simona Pingitzer (flauta), 
Jozef Eliáš (klarinet) a Alena Huč-
ková (klavír) predstaví príťažlivý 
repertoár, ktorého dominantnú 
časť tvorí skladba Tribute trio ame-
rického saxofonistu a skladateľa 
Russela Petersona.
V programe budete mať možnosť 
počuť diela skladateľov ako Russell 
Peterson, Francisco Lopez, Edi-

son Denisov, Alberto Ginastera či 
Miquel del Aguila.
Koncert sa uskutoční v sobotu 
15. februára o 19.00 v kultúrnom 
centre Malý Berlín. Vstupné 5 € 
v predpredaji a 8 € na mieste.

Cestovateľský večer: India
Filip Jánošík dal po rozchode 
v práci výpoveď a utiekol na päť 
mesiacov do zahraničia úplne 
sám. V Himalájach prešiel najvyšší 
horský priechod, osobne sa stretol 
s dalajlámom, strávil 10 dní v kláš-
tore so zákazom rozprávania, býval 
u bollywoodskeho herca počas 
jeho kino-premiéry a vo Váranasi 
hľadal nekrofilných kanibalov. 
Príďte si vypočuť rozprávanie 
o dvoch mesiacoch v Indii očami 
obyčajného chalana. Navyše, jeho 
špeciálnymi hosťami budú Marcel 
Sovič a Katarína Dojčánová. India 
vyvoláva v ľuďoch rôzne pocity 
a otázky, Filip sa návštevníkom 
ochotne venuje a odpovie na všet-
ko osobné aj neosobné. Robí to 
preto, aby premenil bežné pred-
sudky na záujem spoznávať.
Podujatie sa uskutoční v utorok 25. 
februára o 19.00 v kultúrnom cen-
tre Malý Berlín. Vstupné 4 eurá. 

(red)

Február v Malom Berlíne
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Keď ma niekedy v roku 1994 starosta 
obce Boleráz Peter Jurkovič poveril 
písaním obecnej monografie, nemo-
hol som do kategórie významných 
rodákov nezaradiť bratov Dusíkov-
cov – Stana a Jozefa. Jozef je tiež 
talentovaným grafikom a pedagó-
gom. Žije a naďalej tvorí v rodisku. 
Pri práci na knihe som listom oslovil 
Stana s prosbou o návrh obálky 
s ukážkou zo svojej tvorby. Vtedy mi 
písal, že má veľa roboty, ale keby ho 
to malo aj život stáť, urobí to. Naro-
dil sa v noci a vždy rád zdôrazňo-
val, že jeho pracovným priestorom 
je noc, keď prichádza inšpirácia. 
Onedlho mi prišla objemná zásielka 
s podkladmi. Tak sa na prvú stranu 
obálky dostal lyricky zasnený obraz 
zobrazujúci starú zástavbu s ná-
zvom Tichý Boleráz.
Stano Dusík sa narodil 6. júna 
1946 v Boleráze ako najstaršie zo 
štyroch detí otca Jozefa D., a mat-
ky Alžbety, rod. Janečkovej. Po 
získaní základného vzdelania v ro-
disku navštevoval v rokoch 1961 
– 1965 Strednú školu umeleckého 
priemyslu v Bratislave. Pokračoval 
v štúdiu na Vysokej škole výtvar-
ných umení na oddelení voľnej 
grafiky a knižnej ilustrácie u pro-
fesora Vincenta Hložníka. Dusíkov 
talent sa prejavil už počas štúdia. 
V roku 1969 ešte počas štúdií 
získal Cenu Matice slovenskej za 
ilustrácie Shakespearovho Hamle-
ta. Knižné tituly, ktoré skrášlil 
svojim umením, možno rátať na 
stovky. Mnoho z nich dostalo oce-
nenia u nás, ďalšie v zahraničí. 
V imaginácii jeho grafík a obrazov 
je pretransformovaná sila autor-
skej výpovede, vnútorná citlivosť, 
ale aj idealizmus, ktorý nám po-
máha znovu objavovať zázračnosť 
detského sna. Výstavu diel bratov 
Dusíkovcov mohli Trnavčania vi-
dieť od 20. mája do 20 júna 1994 

pod príznačným názvom Návraty 
v Koppelovej vile Galérie Jána Ko-
niarka v Trnave. 
Stano v jednej svojej eseji napísal: 
„ Zatiaľ čo iní viedli dlhé a zniču-
júce vojny, snívali o revolúciách 
a rabovačkách, a ako zlodeji sa 
zakrádali temnými nocami do na-
šich záhrad, my sme v tichu rezali 
svätých z lipového dreva, vyšívali 
farebné obrusy a v modlitbe sa ža-
lovali Bohu, otvárajúc mu dokorán 
svoje ubolené srdce“.
Prelomovým obdobím v jeho živote 
bol rok 1982. Aj z našej vzájomnej 
korešpondencie viem, s akými ťaž-
kosťami sa stretával v Taliansku. 
Rodina sa usadila vo Florencii. 
S manželkou Majou mali vtedy tri 
deti, najstaršie vo veku 11 rokov. 
Všetko sa prekonalo a nastal tvorivý 
rozlet. Ešte pred odchodom do Ta-
lianska ilustroval Stano Dusík viac 
kníh, najmä pre deti: Pinocchia od 
Collodiho, Pištáčika od D. Dušeka, 
Letiace tiene od M. Kukučína a veľa 
iných. Za svoju prácu získal množ-
stvo prestížnych ocenení a uznanie 
kritiky. V zahraničí sa jeho výrazný 
talent prejavil naplno. Dusíkove diela 
ozdobujú aj chrámy a iné monu-
mentálne stavby v Taliansku a iných 
západných krajinách. Jeho obrazy 
sú na stenách popredných svetových 
múzeí a galérií. Na požiadanie ma-
ľoval obraz podľa vízií Terézie Lopez, 

ktorej sa zjavovala Panna Mária. 
Maľba je v Denveri, v Katedrále sv. 
Tomáša v štáte Colorado v USA. 
Autorsky realizoval cyklus biblických 
námetov na tému otec. Autorsky sa 
podpísal pod ilustrácie do Svätého 
písma, čo bol projekt biskupa Hnili-
cu pre krajiny východného bloku.
Meno Stana Dusíka figuruje aj 
v prestížnom diele Veľkí profesori 
v dejinách súčasného umenia medzi 
velikánmi ako Sandro Botticelli, Mi-
chelangelo Buonarotti, Leonardo da 
Vinci, Amadeo Modigliani, Rafaello 
Sanzio, Giovanni Segantini, Tinto-
retto, Tiziano Vecellio a Veronesse.
Ešte pred odchodom do Talianska 
vyšla jeho zbierka poviedok zbierku 
poviedok pod názvom Boleráz, Bo-
leráz. Sú to reminiscenie na rodis-
ko, udalosti a ľudí, ktorí ho obklo-
povali v časoch detstva a mladosti 
a aj formovali. Literárnej tvorbe sa 
venoval aj naďalej. Za literárnu esej 
o turínskom plátne získal význam-
né ocenenie. V roku 1984 udelil 
vtedajší pápež Ján Pavol II. akade-
mickému maliarovi, bolerázskemu 
rodákovi Stanovi Dusíkovi a celej 
jeho rodine Apoštolské požehnanie 
na súkromnej audiencii.
Tvorivý rozlet Stana Dusíka sa za-
stavil a naplnil 6. decembra 2019 vo 
Florencii. Stvoriteľ si ho povolal a to 
je skutočnosť, ktorá presahuje di-
menziu nášho zmýšľania. Zviditeľ-
nil Boleráz aj Trnavu, kde mal svoje 
výstavy, zviditeľnil Slovensko. Snáď 
sa v rodákoch a obecných predsta-
viteľoch nájde zdravé sebavedomie 
a otvoria mu pamätnú izbu, alebo 
pomenujú po ňom ulicu. Boli by to 
záslužné skutky. Dielo Stana Dusíka 
čaká na zodpovedné zmapovanie 
a osvetlenie. Veď on svojim dielom 
vždy zaháňal tmu a latku tvorivej 
invencie položil vysoko. A to mu 
nikto a nikdy nemôže zobrať. 
Odpočívaj v pokoji, Stano. 

Marián Babirát, foto: zdroj webumenia.sk

Tichý Boleráz – za Stanom Dusíkom...
„My, veční pútnici, ktorí sa vydávame na cesty v nádeji na návrat, nesieme v sebe obraz svojej dediny, ako 
magnetom priťahovaní vežou jej kostolíka, okolo ktorého ako tiché stádo oviec ležia hroby tých, čo zostali 
doma.“ Aj tieto slová nachádzame v literárnom odkaze diel, ktoré nám autor zanechal... Do uponáhľaného 
stereotypu všedných dní koncom minulého roka vpadla smutná správa: 6. decembra 2019 vo veku 73 rokov 
náhle zomrel vo Florencii vynikajúci grafik, maliar, knižný ilustrátor, literát a priateľ Stano Dusík.

kultúra



32 Novinky z radnice 33február 2020

kultúra

Ešte v detskom veku bol členom 
speváckeho súboru Ježi, ktorý fun-
goval pri jezuitskom kostole. Toto 
obdobie a aj prostredie ho dosť 
výrazne formovalo. „Hlavným hu-
dobným guru bol vtedy náš ka-
marát Milan Tököly, ktorý mal ako 
prvý v Trnave nahrávacie štúdio. 
Cez neho sa mne a môjmu bratovi 
dostala väčšina hudby, ktorá nás 
neskôr ovplyvnila. V jeho štúdiu 
sme absolvovali neskutočné množ-
stvo hodín pri nástrojoch, skúšaní 
a cvičení. Tým, že sme mali prístup 
do jeho hudobno-zvukovej kuchy-
ne, mali sme možnosť sledovať, 
ako tvoria tí veľkí,“ hovorí s úsme-
vom Filip Hittrich, ktorý v tomto 
štúdiu zažil hrať známych hu-
dobníkov: Oskara Rózsu, Andreja 
Šebana, Martina Valihoru, Martina 
Gašpara či Marcela Buntaja. Aj 
keď boli od neho starší len o desať 
– dvanásť rokov, v tom období 
to bol veľký rozdiel. Aj pokiaľ ide 
o hudobné skúsenosti. „Hudobníci 
sa tam pri nahrávaní striedali ako 
na bežiacom páse. Vtedy sme to 
brali akosi automaticky, ako súčasť 
našich životov. Ak si to premietnem 
z dnešného pohľadu, bola to priam 
historická skúsenosť.“ 
Prvým Filipovým hudobným ná-
strojom bola gitara a prvým váž-
nejším počinom, keď sa odvážil 
predstaviť pred trnavským publi-
kom a verejnosťou, bolo zoskupe-
nie s názvom Good Things, ktoré 
zosnoval trnavský hudobník Ro-
man Kraic. „Roman hral na base, ja 
na gitare, brat na bubnoch a Kamil 

Mikulčík spieval. Dokonca máme 
z tohto nášho prvého koncertu aj 
záznam. Ak si dobre pamätám, 
tento súbor existoval počas celého 
obdobia mojich stredoškolských 
štúdií. Nie som dobrý v pamätaní 
dátumov, ale tipujem, že všetko sa 
akosi vážnejšie začalo diať v mo-
jom profesionálnom hudobníckom 
živote niekedy v roku 2005,“ spo-
mína. Vtedy jeho brat Jakub hral na 
bicích nástrojoch a jedno hudobné 
zoskupenie chcelo pripraviť nové 
CD. Oslovil ho s požiadavkou, či 
by nevedel nahrať celú kapelu. Pre 
muzikantov bežná vec: V štúdiu 
sa nahrá každý nástroj samostat-
ne, a potom sa prostredníctvom 
počítača nahrávky spoja do dvoch 
stôp bežnej nahrávky. „Napokon 
sa z tejto požiadavky vykľulo, že 
celé CD mám produkovať ja. Teda, 
okrem nahratia jednotlivých nástro-
jov aj skladby zaranžovať a vyrobiť 
finálny produkt. Išlo o kapelu Tri-
nity Group a jej členmi boli Martin 
Brestovanský, Gabo Guniš, Maťo 
Zaťko a môj brat Jakub. Dôležité 
však bolo aj to, že tam spievala 
Mária Čírová.“ 
Tu sa prvýkrát dostal aj k hre na 
basu. Bolo treba totiž niektoré ba-
sové party upraviť a nahrať. Tak sa 
do toho pustil, a na spomínanom 
CD hrá na basgitare a nahral aj gi-
tarové sóla. „Nahrávalo sa to vtedy 
doslova na kolene. V tom čase to 
bola akási skúšobňa alebo akési 
improvizované štúdio. Podarilo sa 
album dokončiť, takže boli obe 
strany spokojné. Bol to vlastne môj 

prvý počin, pokiaľ ide o nahrávanie 
i produkciu.“ 
Priam na poslednú chvíľu sa im 
album podarilo prihlásiť do nomi-
nácií na hudobnú cenu Aurel (dnes 
sú tieto ocenenia opäť súčasťou 
cien Zväzu autorov a interpretov 
za jednotlivé kategórie). Dnes už 
vieme, že tento album s názvom 
Na tisícich miestach v roku 2006 
svoju kategóriu vyhral. „Bol to taký 
malý zázrak. Teraz mi toto obdobie 
pripomína cena, ktorú mám dodnes 
vystavenú v štúdiu. S Trinity Group 
sme vtedy hrávali aj koncerty. Má-
ria sa odhodlala prihlásiť nás do 
súťaže Coca Cola Popstar, kde sa 
nám tiež podarilo vyhrať. Zámerne 
hovorím v množnom čísle, pretože 
sme boli v tomto projekte štyria. Išli 
sme tam však pod značkou Mária 
Čírová. Boli to totiž jej skladby. 
A napokon sme si hovorili, že keby 
sme to náhodou vyhrali, lepšie sa 
budú predávať (smiech),“ hovorí 
o udalosti roka 2008. 
V tom čase sa Filip Hittrich stretával 
v bratislavskej skúšobni s ďalšími 
hudobníkmi: Andrejom Hruškom, 
Mariánom Slávkom. Vzniklo M.A.F. 
trio. Tak prešli viacero hudobných 
klubov po Slovensku. To bola pre 
Filipa aj prvá skúsenosť v rámci im-

Martin Jurčo, foto: autor

Filip Hittrich: Len z poctivého prístupu 
vznikne dobrá hudba
Mnohí ste sa už možno stretli nielen v trnavskom kontexte s menom 
štúdiového hráča, hudobníka Filipa Hittricha. Aj keď ho jeho hudob-
né aktivity zaviali na rôzne strany, predsa len je stále doma v Trnave. 
Veď tu má svoje nahrávacie štúdio Pod povrchom, a vďaka tomu ho 
poznajú aj hudobníci, ktorí domovsky nepatria do nášho mesta. Na-
pokon, Filip Hittrich (nar. 26. júna 1984 v Trnave) je s naším mestom 
prepojený od narodenia a absolvoval tu aj všetky školy. A keďže hu-
dobná cesta Filipa Hittricha prepojená s Trnavou nie je veľmi známa, 
oslovili sme ho, aby nám, Trnavčanom a rodákom, vyrozprával svoj 
doterajší hudobný i životný príbeh.
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provizácie a muzicírovania priamo 
v triu. „Bolo to moje hudobne veľmi 
aktívne obdobie. A boli to aj veľmi 
vzácne a cenné momenty priamo 
na pódiu. Súbežne sme vtedy hrá-
vali aj v projekte Žena s ovocím, 
piesne z dielne Andreja Hrušku 
a Mariána Slávku, a rovnako aj H 
projekt, teda Hruška + Hittrich + 
Hittrich, vždy s nejakým sólistom.“ 
Ešte dávnejšie sa stretol aj s ďalším 
Trnavčanom, so známym hercom 
a hudobníkom Danom Heribanom. 
Išlo vtedy o nahrávanie. „Žil vte-
dy v Šamoríne, prišiel do Trnavy 
a predstavoval mi svoje piesne. 
Pridal som sa s gitarou a muzicíro-
vali sme. Zistili sme, že nás to fakt 
baví. Dohodli sme sa, že mi u mňa 
nechá demo nahrávku, dáme si 
čas na premyslenie a ozvem sa 
mu, ako a kedy začneme. Napo-
kon, počas letných prázdnin sme 
nahrali všetky podklady na album 
Leporelo. Potom som tam dohral 
gitary a ďalšie doplnky. S Danom 
máme, ako on hovorí, najdlhší 
vzťah (smiech).“ 
Filipova spolupráca s Danom He-
ribanom trvá už dvanásť rokov. Za 
ten čas stihli nahrať dva albumy 
s hudbou pre dospelých, jeden 
pre rodiny i deti, vytvorili a nahrali 
množstvo scénickej hudby, i hudbu 
pre komerčné prostredie. Možno 
si ešte pamätáte, že Dano Heriban 
štartoval s Elenou Vacvalovou aj 
reláciu Zlaté časy, ktorá sa vysie-
lala v rámci RTVS na televíznej 
Jednotke. A tam sa predstavovalo 
aj spomínané hudobné trio, kde 
hral Filip Hittrich. Známe melódie 
vtedy zazneli v trochu inom šate. 
Momentálne spolu dokončujú nový 
album, ktorý je tiež nasmerova-
ný k deťom a rodičom. „Cieľom 
týchto našich rodinných albumov 
vôbec nie je konkurovať úspešným 
detským projektom, pokiaľ ide 
o množstvo poslucháčov. Ide nám 
skôr o to, že keď už je rodič nútený 
púšťať svojím deťom nejakú hud-
bu, aby pri nej nezošalel. V lepšom 
prípade, aby sa aj jemu páčila. 
Podľa doterajších ohlasov sa nám 
to, chvalabohu, darí,“ hovorí Filip.
Nielen s Danom Heribanom a hu-
dobníkmi, s ktorými začínal, viažu 

Filipa Hittricha hudobné skúse-
nosti. Väčšina z nich je z Trnavy, 
prípadne okolia. Patrí k nim aj 
speváčka Dominika Mirgová, isté 
obdobie spolupracoval aj s kapelou 
Hudba z Marsu. Spomenúť musí-
me aj niekoľko projektov s Braňom 
Jobusom na jeho populárnom fes-
tivale Vrbovské vetry. Spolu s Bra-
ňom aj spomínaným Danom Heri-
banom vytvorili scénickú hudbu. 
Zoznam hudobníkov, s ktorými 
Filip spolupracoval, by sme mohli 
doplniť aj o Dorotu Nvotovú, ktorá 
síce nie je z nášho regiónu, ale 
vzišla z tohto prostredia. S Dorotou 
momentálne koncertujú po klu-
boch, v rámci jej nového projektu 
More. „Veľmi si vážim a cením aj 
spoluprácu s Vladislavom Šariš-
ským. Ten ma pozval, či by som 
nešiel hrať na base do skupiny 
Talent Transport. Bola to pre mňa 
obrovská pocta, zároveň zodpo-
vednosť aj výzva. Bolo to obdobie 
poctivej práce, skúšania, ale najmä 
učenia sa niečoho nového. S týmto 
triom sa nám zatiaľ podarilo nahrať 
dva albumy. Materiálu má Vladislav 
neúrekom, takže sa možno one-
dlho zrodí aj ďalšie CD. A pokiaľ 
ide o najnovšie projekty, čerstvo sa 
pripravuje album ďalšieho Trnav-
čana – Kamila Mikulčíka. Hudobné 
podklady k nemu vznikli uňho 
doma v obývačke, kam som prenie-
sol moje štúdio. Spolu s kolegami 
z Talent Transport sa nám podarilo 
zachytiť desať podkladov do tohto 
albumu. Ako vždy s týmito pánmi, 
ideme v hre ako naživo na koncerte 
– žiadne úpravy, žiadne strihanie 
a v rámci tria žiadne dohrávky. 
Musí to byť zachytené tak, aby to 
bolo nosné samo osebe. Pri spraco-
vaní, samozrejme, kde-tu pribudne 
nejaká gitara, perkusia, syntezátory, 
ale trio ostáva nosné.“  
Aj keď Filip Hittrich o sebe hovorí, 
že si nedrží v hlave roky a čísla, 
z nášho rozhovoru napokon vyšiel 
celkom pekný sumár za obdobie 
necelých pätnástich rokov jeho 
aktivít. Zostáva si len želať, aby re-
prezentoval trnavské farby rovnako 
úspešne aj ďalšie desaťročia. Azda 
sa aj potom s našimi čitateľmi o ne 
podelí. 

Minulý mesiac uplynulo 50 
rokov od vychádzania časopi-
su Kultúra a život Trnavy. Prvé 
číslo obľúbeného mesačníka 
vyšlo v januári 1970. Časopis 
mal vysokú úroveň, často bol 
označovaný za najlepší mestský 
mesačník na Slovensku. Hoci 
vznikol v období tzv. norma-
lizácie, jeho tvorcom sa darilo 
úspešne vyhýbať politickým 
témam. Napriek tomu tento 
jedinečný časopis s príchodom 
nových pomerov po roku 1989 
zanikol. „Kážetko“, ako ho 
mnohí čitatelia familiárne na-
zývali, bolo celé dve dekády so 
svojim atypickým štvorcovým 
formátom verným spoločníkom 
Trnavčanov. Každý mesiac fun-
dovane mapovalo život mesta, 
jeho aktuálne kultúrne i športo-
vé dianie a bohatú históriu. Pri 
listovaní starými číslami nájde-
me množstvo dodnes zaujíma-
vých príspevkov od známych 
Trnavčanov – lokálpatriotov 
ako Jozef Šimončič, Hadrián 
Radváni, Peter Horváth, Bohuš 
Chmelík, Ivan Košický, Silvia 
Čordášová, Jozef Filípek, Edi-
ta Bugalová, Astéria Kufelová, 
Peter Babka, Jaro Lieskovský, 
Robert Vavro a mnohých ďal-
ších. V neposlednom rade treba 
spomenúť aj dôležitú prácu 
novinárov Eda Krištofoviča, 
Michala Drábika, Dáše Ondruš-
kovej, Márie Ševčenkovej či Oľgy 
Dubovskej. V deväťdesiatych 
rokoch sa niekoľko nadšencov 
okolo Petra Horvátha pokúsilo 
obnoviť vydávanie časopisu pod 
názvom Trnava – život a kultúra, 
no ten po niekoľkých číslach 
definitívne skončil. V súčasnosti 
KaŽ Trnavy úspešne nahrádzajú 
naše Novinky z radnice nesúce 
v podtitule názov Život a kultúra 
Trnavy, ktoré v minulom roku 
bez veľkých fanfár oslávili už 30. 
výročie svojho vychádzania. 
                        Peter Radványi 

Pred polstoročím vyšlo 
prvé číslo časopisu 
Kultúra a život Trnavy
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Štúdium žurnalistiky na Filozofic-
kej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave absolvoval v roku 1988, 
do novín však pred Novembrom 
1989 nenastúpil. Počas Nežnej 
revolúcie spoluzakladal Trnavské 
listy, v ktorých pôsobil ako šéfre-
daktor. V roku 1992 spolu s rodi-
nou odišiel do Nemecka, kde prežil 
takmer celé deväťdesiate roky. 
Pracoval na stavbe, v automobilke 
aj v technickej kancelárii stavebnej 
firmy, študoval filozofiu a germa-
nistiku. Po návrate na Slovensko 
pracoval ako výkonný riaditeľ na 
projekte knižnej distribúcie Zdru-
ženia nezávislých vydavateľov 
Index, neskôr založil zásielkové 
kníhkupectvo Legenda a vlastné 
knižné vydavateľstvo. Zaiste si aj vy 
pamätáte, že pod značkou Edition 
Ryba vydával pôvodnú slovenskú 
poéziu a prózu, knihy pre deti, 
eseje aj výtvarné monografie, na-
príklad Mareka Ormandíka. 
Ako vydavateľ kládol Daniel Ryba 
osobitný dôraz na typografiu, 
ilustráciu a knižný dizajn a kni-
hu vnímal ako krásny artefakt. 
Aj preto boli knihy Edition Ryba 
pravidelne zaraďované do kolek-
cie Najkrajších kníh Slovenska 
a sveta a vystavované na knižných 
veľtrhoch vo Frankfurte aj Paríži. 
V roku 2013 znovu odišiel do za-
hraničia. Svoj nový domov našiel 
v trojuholníku troch krajín medzi 
Nemeckom, Švajčiarskom a Fran-
cúzskom. Ako sám pripomína, po 
piatich rokoch intenzívnej práce 
v bazilejskom knižnom vydavateľ-
stve si vybral takzvaný sabatický 
rok. Žil zopár mesiacov v Indii 
a prešiel pešo tri a pol tisíca ki-
lometrov. V súčasnosti si hľadá 
svoje miesto kdesi na pomedzí 
nemeckej a slovenskej kultúry.

 Čo ťa ovplyvnilo v detstve 
a mladosti, ešte pred nástupom 
na trnavské gymnázium?
- To, čo každého: gény a prostre-
die. (Smiech.) Prepáč tú lakonickú 
odpoveď. To zo mňa prehovoril 
fanúšik evolučnej biológie, ktorý 
práve s nadšením číta Richarda 
Dawkinsa. Ak mám byť konkrétnej-
ší, tak sklony zdedené po predkoch, 
rodinné prostredie, výchova a škola.
 Z čoho si si zobral svoju gene-
tickú čiastku a čo bolo dané z ro-
diny a okolitého prostredia?
- Celkom konkrétne napríklad to, že 
som vyrastal v evanjelickej rodine, 
ktorá si ctila vzdelanosť. Moji starí 
rodičia z oboch strán boli hrdí lute-
ráni. Jeden dedo bol dedinský učiteľ 
matematiky, ovocinár, včelár a roya-
lista. Ako školáka sa ma nepýtal, ako 
sa mám, ale vítal ma otázkou: No, 
Daniel, aký je stav Únie? Keď som 
so sestrou trávil časť prázdnin v pô-
vabnom vinohradníckom domčeku 
v Siladiciach, spávali sme vo veľkej 
posteli pod obrazom anglickej krá-

ľovnej Alžbety v životnej veľkosti. 
Pred spaním namiesto rozprávok na 
dobrú noc sme so zatajeným dy-
chom počúvali rozprávanie babičky 
o tých najobyčajnejších veciach: 
o robote v tabakovom poli, o praní 
na potoku, o kompe cez Váh, o vša-
kovakých dedinských postavách 
a postavičkách, smiešne aj bizarné 
príbehy ako z Jakubiskovho filmu 
alebo Márquezovej knihy. Cez deň 
som načúval učeným dišputám 
deda a jeho brata o politike a histó-
rii, z ktorých som nerozumel takmer 
nič, ale veľmi sa mi páčilo, ako sa 
tí dvaja navzájom oslovovali: brate. 
Druhý dedo, ten z maminej strany, 
pochádzal z Košarísk, no vyrastal 
v Pustých Úľanoch. Bol to prostý 
pracovitý roľník a zároveň náru-
živý čitateľ a poslucháč rozhlasu. 
V oboch starorodičovských domoch 
visel portrét Milana Rastislava Šte-
fánika s mottom: Veriť, milovať, 
pracovať. Moja mama skončila iba 
učňovku, ale zo slovenskej literatúry 
prečítala viac, než hociktorý vyso-

Daniel Ryba: „Novembrové noviny sa rodili 
z eufórie a túžby písať slobodne“
Stretli sme sa koncom minulého roka na oslavách výročia novembrovej revolúcie, kde patril k novi-
nárom, oceneným za aktivity v našom meste pred tridsiatimi rokmi. Aj keď ho od jeho aktívnych čias 
v Trnave zavialo na rôzne strany sveta, často sa sem vracia. Veď tu aj vyrastal a maturoval na Gymná-
ziu Jána Hollého. Hovoríme o Danielovi Rybovi (nar. 21. septembra 1964 v Trnave).

Martin Jurčo, foto: autor
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koškolský študent. Čítala Jaroslavu 
Blažkovú aj Hanu Zelinovú, Alfonza 
Bednára aj Jána Johanidesa, Ľubo-
míra Feldeka aj Dušana Mitanu. 
Myslím, že nikdy v živote nespravila 
pri písaní gramatickú chybu. Hovo-
rievala, že ak si nie je pravopisom 
nejakého slova celkom istá, iba pri-
žmúri oči a v duchu to slovo uvidí. 
V spálni mojich rodičov sa dali nájsť 
Knižné magazíny zo šesťdesiatych 
rokov s prekladmi hrôzostrašných 
poviedok. No a keď som ako školák 
počul cez zatvorené dvere spálne 
hlasný otcov smiech, vedel som, že 
tato, inak technik so stredoškolským 
vzdelaním, sa znovu zabáva na svo-
jom obľúbenom literárnom hrdinovi, 
kapitánovi Yossarianovi z Hellerovej 
Hlavy XXII. Keď sa narodíš do ta-
kejto rodiny, nezostáva ti nič iné, ako 
naučiť sa čítať ešte pred nástupom 
do prvého ročníka základnej školy 
a lúskať komiksy o Buffalo Billovi. 
 To je priam ako filmový prí-
beh. Nielen obsahom, ale aj tým, 
v akých obrazoch sa ti dodnes 
zachoval. A čo tá škola, ktorú 
môžeme z prostredia Siladíc, 
Pustých Úľan, či Horných Zeleníc 
situovať už do Trnavy?
- Ja som ale vyrastal od svojich 
dvoch rokov v Trnave, na čerstvo 
postavenom sídlisku Prednádra-
žie. Na naozaj formujúce učiteľské 
osobnosti som mal šťastie na vtedy 
jedinom trnavskom gymnáziu. Bola 
to hlavne moja slovenčinárka a ruš-
tinárka Valika Krahulcová a zároveň 
triedna učiteľka Marta Federičová. 
Obe som vnímal ako originálne 
a v istom zmysle nezávislé osob-
nosti s vyhraneným vkusom aj ná-
zorom. Obe nám vedeli sprostred-
kovať lásku k jazyku a literatúre 
a okrem toho povinného, čo bolo 
v učebných osnovách, upozorniť aj 
na autorov a diela, ktoré sa oficiálne 
veľmi nespomínali. Taký existen-
cializmus sa napríklad v učebnici 
spomínal len celkom okrajovo, ale 
pamätám si celkom presne, ako 
nám Valika Krahulcová s tajomným 
žmurknutím odporučila prečítať si 
Mor od Alberta Camusa. A naša 
triedna zasa radšej než o nejakom 
plytkom diele sovietskeho socialis-
tického realizmu rozprávala naprí-

klad o knihe Kde rastú najkrajšie 
jahody od Jevgenija Jevtušenka. No 
a k pedagógom, na ktorých sa ne-
zabúda, patrí určite aj naša vtedaj-
šia učiteľka estetiky, Igi Dvorská.
 Na trnavskom gymnáziu bola 
tradícia vydávania stredoškolské-
ho časopisu. Stretol si sa už tam 
so svojimi budúcimi kolegami?
- Áno, atmosféra stredoškolského 
časopisu ma doslova vtiahla a úpl-
ne zásadne ovplyvnila aj voľbu 
môjho neskoršieho povolania. Patril 
som až k tretej či štvrtej generácii 
redaktorov časopisu Blesk. Z roz-
právania mojich predchodcov viem, 
že za vznik toho skvelého tvorivého 
prostredia vďačíme do veľkej miery 
profesorovi Nicolínimu, ktorý bol 
oficiálne pedagogickým dozorom 
časopisu, ale hlavne jeho inšpirá-
torom. Veľavravné je podľa mňa aj 
to, že v redakcii Trnavskej verejnosti 
a neskôr Trnavských listov, prvých 
slobodných periodík na lokálnej 
a regionálnej úrovni po roku 1989, 
sme sa stretli až traja bývalí šéfre-
daktori Blesku. Janko Karásek bol 
mojím prvým mentorom, on ma 
k stredoškolskej novinárčine pri-
tiahol, Dáša Ondrušková mi zasa 
ešte ako gymnazistovi ponúkla 
spoluprácu s mesačníkom Kultúra 
a život Trnavy. To bol tiež taký malý 
ostrovček pozitívnej deviácie. Zatiaľ 
čo s týždennou periodicitou vychá-
dzajúci Trnavský hlas bol oficiálnym 
orgánom Okresného výboru Komu-
nistickej strany v Trnave, obľúbený 
mesačník Kultúra a život Trnavy ne-
bol pod takým ideologickým tlakom 
a aj vďaka svojim redaktorkám sa 
zameriaval viac na kultúrne a histo-
rické témy. Napokon, aj ďalšie dve 
kolegyne z neskorších Trnavských 
listov – Mariku Ševčenkovú a Oľgu 
Dubovskú – som prvý raz stretol 
práve v redakcii KaŽ.
 Niektorí Trnavčania si ťa 
z osemdesiatych rokov pamäta-
jú nielen ako autora článkov do 
mesačníka Kultúra a život Trna-
vy, ale aj ako asi prvého poulič-
ného predavača kníh. A nebolo 
to počas leta, ale hlavne v čase, 
keď poletoval sneh a ty si mu-
sel dávať pozor, aby sa knihám 
nič nestalo. V tom čase boli na 

pešej zóne dve kníhkupectvá 
– „veľké”, ktoré fungovalo ešte 
donedávna a „malé”, neďale-
ko Trhovej ulice, do ktorého sa 
vchádzalo z podbránia meštian-
skeho domu, kde bola okrem 
neho predajňa potravín. Ako si 
sa stal pouličným kníhkupcom?
- Už ako gymnazista som najradšej 
vymetal kníhkupectvá, antikvariáty 
a predajne gramoplatní. To bolo 
pre mňa najväčšie dobrodružstvo. 
Vedúcou v tom malom kníhku-
pectve bola pani Cabaníková, ona 
bola skutočná znalkyňa, odkladala 
mi knihy slovenských básnikov, 
upozorňovala ma, keď vyšla nejaká 
výnimočná kniha. Napríklad o le-
gendárnom románe Kena Keseyho 
Prelet cez kukučie hniezdo, ktorý 
v slovenčine vyšiel pod titulom Bol 
som dlho preč, som sa skôr než 
od starších kamarátov dozvedel 
od nej. Keď som neskôr študoval 
v Bratislave a videl som takzvaných 
ambulantných predavačov kníh, 
ktorí si hlavne v predvianočnom 
období rozkladali svoje pulty v cen-
tre mesta, napadlo mi spýtať sa 
pani Cabaníkovej, či by som také 
niečo nemohol skúsiť v Trnave. Tu 
to predo mnou naozaj nikto nerobil. 
No a ona to so svojimi nadriade-
nými v štátnom podniku Slovenská 
kniha vybavila. Celé štyri sezóny 
som potom v zime a mraze stával 
s improvizovaným knižným pultom 
na trnavskej pešej zóne a stal som 
sa tak ešte za socializmu takým 
malým súkromníkom. Moja pro-
vízia bola totiž priamo závislá od 
množstva predaných kníh, bola 
určená percentuálnym podielom na 
obrate. So štátnym podnikom som 
mal regulárnu zmluvu a cítil som sa 
asi ako malý živnostník, hoci vtedy 
som ani nevedel, čo slovo živnosť 
znamená. To boli úžasné časy. 
Na ulici sa pri mojom pulte často 
pristavovali nielen kamaráti, ale 
na kus reči pravidelne prichádzali 
ľudia, ktorí sa stali mojimi zákaz-
níkmi. Ja som bol ich kníhkupec, 
tak ako skutoční kníhkupci kedysi 
mne, radil a odporúčal som dobré 
knihy potom ja svojim zákazníkom. 
Spoznal som vtedy množstvo ľudí 
a z rozhovorov, vedených na ulici, 
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som spísal čosi ako reportáž. Keďže 
som sa po absolvovaní žurnalistiky 
za socializmu nechcel živiť ako no-
vinár, vrátil som sa ku kníhkupeckej 
robote na trnavskú pešiu zónu aj po 
povinnej ročnej vojenskej službe. 
No a na ulici ma potom zastihla aj 
Nežná revolúcia.
 S novembrom 1989 sa už ale 
spája tvoja novinárska práca. Pri 
nedávnom tridsiatom výročí Než-
nej revolúcie si si spolu so svojimi 
kolegami z redakcie Trnavskej ve-
rejnosti a neskôr Trnavských listov 
prevzal Cenu Trnavského samo-
správneho kraja za prínos k for-
movaniu občianskej spoločnosti. 
Ako si sa vlastne z tej ulice dostal 
do redakcie revolučných novín?
- To bol veľmi prirodzený proces. 
Tak ako v Bratislave a v celom 
Československu, patrili aj v Trnave 
k prvým aktérom Nežnej revolúcie 
v roku 1989 študenti, herci, umelci 
a vôbec ľudia z kultúrnej sféry. Ja 
osobne som sa ocitol v centre dia-
nia bez zvláštneho pričinenia, ale 
celkom logicky, z najmenej troch 
dôvodov. Bol som v kontakte s re-
dakciou spomínaného mesačníka 
Kultúra a život Trnavy, mal som 
osobné väzby na hercov Trnav-
ského divadla a – ako predavač 
kníh som doslova pôsobil na ulici. 
A ulica sa vtedy veľmi rýchlo stala 
nesmierne vzrušujúcim miestom, 
kde sa diali rozhodujúce veci. Asi 
každý, kto tie dni zažil, si spomína 
na obrovskú eufóriu, ktorú sme 
zažívali, keď začal padať režim. Keď 
východní Nemci húfne začali obsa-
dzovať západonemeckú ambasádu 
v Prahe, v Trnave sme pozerali na 
štít našej historickej radnice s krás-
nym mestským erbom s hlavou 
Krista v kolese, nad ktorým sa ešte 
stále týčila veľká a ohavná červená 
plechová hviezda a hovorili sme 
si, že čoskoro príde taký vietor, čo 
tú hviezdu zhodí. Ja som na ňu 
videl priamo od svojho pouličného 
kníhkupeckého pultu. Pri zrode 
Trnavskej verejnosti, novín, ktoré 
boli na lokálnej úrovni spočiatku 
čímsi ako tribúnom revolúcie a zá-
roveň orgánom miestnej Verejnosti 
proti násiliu, stáli práve redaktorky 
spomínaného mesačníka Kultúra 

a život Dáša Ondrušková a Maria 
Ševčenková. Hneď na jednom z pr-
vých revolučných fór totiž ponúkli 
svoju prácu, ale aj technické vyba-
venie redakcie a papier, ktorý mal 
mesačník k dispozícii, na vydávanie 
informačných letákov a neskôr re-
gulárnych novín. K nim sme sa ako 
kamaráti a externí spolupracovníci 
rýchlo pridali ďalší – Oľga Dubov-
ská, Ján Karásek aj ja. 
 Prečo a ako sa potom z Trnav-
skej verejnosti stali Trnavské listy? 
- Tak ako to v dejinách býva, v tr-
navskej Verejnosti proti násiliu sa 
presadili aj ľudia, ktorí si mysleli, že 
Trnavská verejnosť má byť straníc-
kym orgánom VPN-ky a novinári 
majú len poslúchať. Tí ľudia chceli 
rúcať starý komunistický systém, 
ale ich predstavy o funkcii médií 
boli totalitné. S takou predstavou 
sme sa my, samozrejme, nemohli 
stotožniť. Keď vo veku 25 až 30 
rokov prvý raz zakúsiš, že môžeš 
slobodne písať, nedáš si to len tak 
vziať. Keď sa nám títo „noví páni” 
pokúsili cenzurovať text z okresné-
ho snemu VPN a zastavili tlač novín 
priamo v tlačiarni, rozhodli sme sa 
text vyhodiť úplne a provokatívne 
vyjsť s prázdnym, bielym miestom 
v novinách. To bola nevídaná vec. 
Táto kauza rýchlo prekročila lokál-
ne hranice a pomohla nám získať 
celoslovenskú známosť. Vtedy sme 
zároveň pochopili, že jedinou ces-
tou k slobodnej novinárskej robote 
je založenie vlastného, nezávislého 
periodika. Tak sa z nášho vzdoru 
a tvrdohlavosti zrodili Trnavské listy. 
Finančnú pôžičku na rozbeh novín 
sme získali od študentského časo-
pisu Zmena, ktorý už vtedy vychá-
dzal vo veľkom náklade. Technickú 
podporu v podobe dvoch počítačov, 
tlačiarne a kopírky nám zasa po-
skytla slovenská pobočka Nadácie 
Charty’77, aj vďaka prezieravosti jej 
riaditeľky Zuzany Szatmáry. Ona 
totiž asi aj vďaka svojej disidentskej 
skúsenosti už vtedy veľmi dobre 
chápala dôležitosť názorovej plura-
lity a nezávislých médií pre rodiacu 
sa demokratickú spoločnosť. Trnav-
ské listy sme potom ako politicko-
-kultúrno-spoločenský dvojtýžden-
ník vydávali ešte asi poldruha roka.

 Aj s pomocou ďalších nadšen-
cov ste teda vydržali pomerne 
dlho, takmer dva roky. Aké boli 
tvoje ďalšie kroky po tom, čo Tr-
navské listy prestali vychádzať? 
- Vlastne to bol malý zázrak, že 
takéto malé lokálne periodikum, 
navyše s výrazne kultúrnym zame-
raním, nás istú dobu živilo, zvlášť, 
keď si uvedomíš, že okrem noviná-
rov sa na tvorbe Trnavských listov 
podieľali aj ďalší traja kolegovia. 
Sadzbu a grafickú podobu novín 
mali na starosti Ján Tóth a Ivan 
Kazimír, ako fotograf s nami istý čas 
spolupracoval Jaro Drdúl. Oni od-
viedli skvelú prácu, a to sa vlastne 
museli všetko takpovediac za po-
chodu učiť, desktop publishing bol 
vtedy len v plienkach. Ale my sme 
nemali žiadnu hierarchickú štruk-
túru, fungovali sme skôr ako malá 
komunita a peniaze nikto z nás 
veľmi neriešil. Samozrejme nás tá 
ekonomika jedného dňa dobehla. 
Po zániku Trnavských listov sme sa 
ako redakcia rozišli. Moji kolegovia 
väčšinou zostali verní novinárskej 
robote, niektorí z nich dodnes. Ja 
mám posledných dvadsať rokov 
znovu do činenia hlavne s knihami. 
Nejakú dobu som ich vydával na 
Slovensku, takmer šesť rokov som 
pracoval vo vydavateľstve vo švaj-
čiarskom Bazileji. V tom čase som 
ako rezident Nemecka mal pracov-
no-právny štatút, ktorého oficiálny 
názov znie Grenzgänger. Bol som 
teda ten, kto denne prekračuje 
hranice. Bazilej je úžasné kultúrne 
mesto s veľkou humanistickou tra-
díciou, pôsobil tam Erazmus Rotter-
damský, na tamojšej univerzite učili 
filozofi ako Nietzsche či Jaspers, 
žil a písal tam Hermann Hesse. 
Sú tam najlepšie umelecké galérie 
Švajčiarska. A vôbec, celý ten región 
v trojuholníku troch krajín, v ohybe 
Rýna, s juhonemeckými vinicami, je 
skvelé miesto na život. Mám rád sú-
časnú nemeckú a švajčiarsku litera-
túru, možno si ešte vyskúšam lite-
rárny preklad. Takže to dennodenné 
prekračovanie hraníc by som si rád 
zachoval aj po návrate do Trnavy, 
i keď možno už len v prenesenom 
význame, ako chodec cez hranice 
dvoch európskych kultúr. 
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Bremeno ovládli kladivárske esá
Marcel Lomnický a Martina Hrašnová vyhrali na Slávii 37. ročník originálnej Silvestrovskej ceny, štarto-
val aj päťnásobný chorvátsky olympionik

Obdivuhodná atletická práca 
manželov Libora a Evy Charfreita-
govcov má mnoho podôb. Jednou 
z nich býva športová rozlúčka 
so starým rokom. Pod názvom 
Silvestrovská cena v hode breme-
nom dostala priestor už tridsiaty 
siedmy raz. Nový vrhačský sektor 
za Mestským atletickým štadió-
nom Antona Hajmássyho privítal 
dvadsaťdva štartujúcich z ČR, 
Chorvátska, USA a SR. Rozdelení 
boli do dvoch mužských a jednej 
ženskej skupiny. V priaznivých 

poveternostných podmienkach sa 
divákom predstavilo aj šesť olym-
pionikov. Absolútne prvenstvá si 
odniesli najlepší slovenskí kladi-
vári Marcel Lomnický a Martina 
Hrašnová. 
Rovnaký obdiv si zaslúžil veterán 
Ján Malek zo Zavara, ktorý nevy-
nechal túto koncoročnú súťaž ani 
raz. Zo zahraničných športovcov 
neobíďme celkové druhé miesto 
Andrása Haklitsa z Chorvátska. 
Letných olympijských hier v hode 
kladivom sa zúčastnil štyri razy, 

ba dokonca v jednom prípade 
(Vancouver 2010) štartoval v ZOH 
na pretekoch štvorbobov. Haklit-
sovou manželkou je Lomnického 
sestra Nikola, rovnako výborná 
kladivárka. Do Trnavy prišla aj so 
svojou sedemmesačnou dcérkou, 
takže súťaženie musela načas 
odložiť bokom. 
Z výsledkovej listiny 37. slávistic-
kej konfrontácie v hode breme-
nom (hmotnosť 10,5 kg), muži 
do 34 rokov: 1. Marcel Lomnický 
(40,48 m), 2. Karol Končoš (obaja 

Jaroslav Lieskovský, foto: Marián Bartoš

Šampionát sa nezačal pre neho 
dobre, keď v zmiešanej štvorhre 
so svojou stálou partnerkou Simo-
nou Streharski zo Spojov Bratislava 
skončil vo štvrťfinále. Úspešnejší bol 
vo štvorhre chlapcov. S Dávidom 
Butašom zo Spojov Bratislava skon-
čili v semifinále a získali bronzovú 
medailu. Najdôležitejšou disciplínou 
pre Lukáša bola však dvojhra chlap-
cov, kde bol nasadený ako hráč č. 
3. Veľké problémy mal vo štvrťfinále 
s húževnatým Richardom Pavlíkom 
zo Zvolena. Zdolal ho po ťažkom 
trojsetovom dueli a postúpil do se-
mifinále. Žreb prisúdil v semifinále 
Trnavčanovi úradujúcu slovenskú 
jednotku Sebastiana Kadleca z Pú-
chova. Lukáš odohral ďalší ťažký 
trojsetový zápas, v ktorom Kadleca 
zdolal. Už postup do finále bol 
úspechom, ale cieľom zverenca 
trénera Jozefa Rosinu bol majstrov-
ský titul. O 10.35 nastúpil Lukáš 
na finálový zápas proti domácemu 
hráčovi z košickej Lokomotívy Petrovi 

Radóczymu. Radóczy mal podporu 
domáceho publika i spoluhráčov, 
ale Lukáš zvládol zápas s ním na 
výbornú. Zdolal ho opäť na tri 
sety a mohol sa radovať zo svojho 
prvého titulu majstra Slovenska. 
Finálový výsledok: Lukáš Kudláč 
/ AŠK Slávia Trnava/ – Peter Ra-
dóczy / Lokomotíva Košice/ – 2:
1 / 21:15, 18:21, 21:15/. Lukáš tak 
naplnil svoju dlhoročnú snahu. 
S bedmintonom začal v AŠK Slávia 
Trnava v roku 2011 ako osemročný 
chlapec. Prešiel žiackymi kategó-
riami, kde sa postupne vypracoval 
na medailové priečky. V roku 2018 
postúpil medzi mladších juniorov. 
Vďaka usilovnosti, disciplinova-
nosti a cieľavedomej príprave sa 
ctižiadostivý hráč začal presa-
dzovať nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí. V priebehu rokov 2018 
a 2019 absolvoval sériu turnajov 
v Poľsku, Českej republike, v Srb-
sku, Chorvátsku a Rakúsku, kde 
zbieral body do európskych rebríč-

kov. Časť turnajov odohral ako hráč 
slovenskej reprezentácie, časť ako 
hráč Slávie Trnava. V tomto roku 
ho čaká prechod do kategórie star-
ších juniorov do 19 rokov. Spolu 
s ním tam prejdú aj všetci jeho sú-
peri, takže ani v tejto kategórii nie 
je bez šancí. Súčasne začne hrať 
turnaje jednotlivcov dospelých. 
Okrem toho hosťuje v Spojoch Bra-
tislava v družstve dospelých, ktoré 
štartuje v II. lige.  

Lukáš Kudláč z Bedmintonového klubu AŠK 
Slávia je  juniorským majstrom Slovenska 
Na prelome novembra a decembra ( 30. 11. – 1. 12. 2019 ) sa v obci 
Rozhanovce pri Košiciach konali Majstrovstvá Slovenska mladších 
juniorov v bedmintone. Trnava tam mala tiež svoje zastúpenie v 
osobe hráča AŠK Slávia Trnava Lukáša Kudláča, ktorý patril počas 
celej sezóny 2019 k slovenskej špičke v tejto vekovej kategórii. 

Lukáš Kudláč počas finálového zápasu

Jozef Rosina
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Kráľovná športov si ju podmanila 
na celý život. Rodáčka zo Serede (* 
18. január 1940) vynikala v šprintér-
skych disciplínach, behoch cez pre-
kážky a v skoku do diaľky. Dotiahla 
to až na reprezentačnú úroveň. 
Ale po poriadku. Trnavské prostre-
die žičilo Oľginmu talentu. Do-
kazovala to už zamlada. Počas 
štúdia v pedagogickom inštitúte sa 
jej trénersky ujal odborný asistent 
Jozef Lukovič. Pod jeho vedením 
začala Oľga Kubovičová naplno 
rozvíjať svoje atletické danosti. Me-
daily z celoštátnych i národných 
majstrovstiev to potvrdzovali. V 
päťdesiatom siedmom roku získa-
la bronzovú pozíciu za beh na 80 
metrov cez prekážky vo Svetovom 
festivale mládeže, ktorého dejiskom 
bola ukrajinská metropola Kyjev. 
V ďalšom roku jej v diaľkarskom 
sektore namerali 549 cm (slovenský 
rekord). Postupne dosiahla niekoľko 
vyrovnaných zápisov do rekordných 
tabuliek. 
Po promócii v päťdesiatom ôsmom 
venovala športovej záľube takmer 
všetok voľný čas. Učiteľka telocviku 
sa na oddielovú trénerskú stoličku 

posadila v sezóne 1969. Okrem 
toho pracovala v Slávii na poste 
atletickej predsedníčky. Najskôr 
v období 1971 – 82 a druhý raz v 
rokoch 1986 – 90. Rovnakú funkciu 
jej zverili aj v plénach okresného i 
krajského výboru Československého 
zväzu telesnej výchovy. Neobíďme 
ani Oľgine aktivity v tréningovom 
stredisku mládeže. Športový klub 
pri ZŠ na Ulici Jána Bottu viedla od 
r. 1992 do 2000. Pre úplnosť pridaj-
me pôsobenie v športovom gymná-
ziu (1997 – 2011). Vskutku pestrý 

telovýchovný životopis januárovej 
jubilantky. 
Niet pochýb, že viaceré pocty na 
mestskej, župnej či olympijskej 
úrovni jej právom patrili. Uveďme 
aspoň ocenenie Za zásluhy o rozvoj 
mesta Trnavy (2011) a Plaketu SOV 
(2015).
Dôchodcovský odpočinok si Oľga 
Hajmássyová-Kubovičová nedopra-
je ani teraz, s ôsmimi krížikmi na 
pleciach. Ešte stále totiž trénersky 
dozerá na výkonnostný rast mla-
dých atlétov žlto-modrej Slávie. 

Jaroslav Lieskovský, foto: Marián Bartoš

Atletická jubilantka Oľga Hajmássyová 
Bývalá popredná slovenská pretekárka, dlhoročná funkcionárka a organizátorka, ešte stále trénuje slá-
vistickú mlaď

Zľava: generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický, trnavské atletické osobnosti Eva Charfrei-
tagová st. a Oľga Hajmássyová, viceprezident SAZ Ladislav Asványi.

Dukla Banská Bystrica, 34,72), 3. 
Martin Mistrík (AK Danica Zvolen, 
28,08); muži od 35 rokov: 1. An-
drás Haklits (Chorvátsko, 38,35), 
2. Libor Charfreitag ml. (Slávia 
Trnava, 31,22), 3. Jiří Koukal ml. 
(AK Spartak Dubnica nad Váhom, 
31,04), 4. Marián Bokor (Slávia 
Trnava, 20,59) – dvojnásobný 
olympionik v hode oštepom; ženy: 
1. Martina Hrašnová (Dukla Banská 
Bystrica, 25,67), 2. Chiara Danie-
lová (15,01), 3. Eva Charfreitagová 
ml. (obe Slávia Trnava, 12,76). Lau-
reátov Silvestrovskej ceny 2019 de-
korovali predstavitelia Slovenského 
atletického zväzu, viceprezident 
Ladislav Asványi a generálny sek-
retár Vladimír Gubrický. Lomnický 
zvíťazil v tejto koncoročnej pre-

vierke siedmy raz. Na Slávii hádzal 
po mesačnom kempe v zámorí 
(Florida). Do olympijskej sezóny 
pôjde kladivár Dukly s trnavským 

trénerom Liborom Charfreitagom 
ml., s ktorým spolupracoval Marcel 
aj pri OH 2016 v Riu de Janeiro (5. 
miesto).  

Martina Hrašnová pri svojom ôsmom trnavskom triumfe v hode bremenom.

šport
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Loptová hra nad nízkou sieťou má 
v Trnave zelenú od polovice šesť-
desiatych rokov 20. storočia. Z pra-
covnej návštevy na Morave ju pri-
niesol Milan Fandl. Stredoškolský 
učiteľ a všestranný športovec prie-
kopnícky organizoval nohejbalové 
súboje na Zavarskej ceste. Počas 
voľných chvíľ si do telovýchovného 
areálu vtedajšej SPTŠ prišli zahrať 
nohejbal aj futbalisti majstrovského 
Spartaka TAZ. Pokračovateľmi pes-
trého diania sa stali agilné oddiely 
TJ SZM Fortuna a TJ Slávia. Okrem 
zápasov v prvej a druhej SNL mali 
podiel na zrode viacerých turnajov. 
Najznámejší bol Pohár k výročiu 
Slovenského národného povstania. 
Hral sa od roku 1973.
Tiež Trnavský vianočný smeč v krá-
ľovskej disciplíne trojíc si našiel 
široké zázemie. Slávisti ho pripravili 
v decembri 2019 už dvadsiaty štvrtý 
raz. Usporiadateľský štáb viedol 
skúsený tandem Peter Hlinka a Mi-
kuláš Hanzlík. Na dvoch ihriskách 
pod strechou mestskej športovej 
haly opäť dostali priestor výkon-
nostní aj rekreační nohejbalisti. 
Zároveň išlo o Memoriál Róberta 
Zwiržinu st. (* 22. november 1938 

– † 7. september 2009). Spoluzakla-
dateľ koncoročného turnaja vošiel 
do histórie trnavského i slovenské-
ho nohejbalu ako dlhoročný hráč, 
funkcionár a organizátor.
Víťaznú trofej si spomedzi trinás-
tich tímov prekvapujúco odniesol 
Nohejbalový klub Dobrá Niva 
(okres Zvolen). Pri svojom premié-
rovom zásahu na trnavskej palu-
bovke zvíťazil vo finále 2:0 (11:7, 

11:8) nad favorizovaným NK Cli-
max Vsetín. Dres obhajcu prven-
stva spoza rieky Moravy obliekol aj 
nitriansky rodák Marek Novosad, 
majster sveta 2000 v kategórii dvo-
jíc. Stretnutie o tretie miesto malo 
dramatický náboj. Za dlhší koniec 
semifinálového povrazu napokon 
ťahalo A-družstvo domácej Slávie. 
Na štíte Trnavčanov zostalo áčko 
Revúcej po setoch 8:11, 11:5, 11:8. 

Jaroslav Lieskovský, foto: Ján Dusko

Nohejbalový smeč režírovala Dobrá Niva
Na Memoriál Róberta Zwiržinu st. prišlo trinásť trojčlenných družstiev, áčko domácej Slávie bolo bronzové

Trnavský vianočný smeč 2019 v nohejbale trojíc priniesol množstvo takýchto dynamických okamihov.

Karate dostane tento rok olym-
pijskú visačku. Úpolový šport 
v kimonách sa totiž premiérovo 
predstaví cez leto v tokijských 
OH. Obľubu tohto prastarého 
bojového umenia v kimonách 
na trnavskej pôde potvrdila už 
38. kapitola Vianočného turnaja. 
Bez jediného prerušenia pozýva 
súťažiacich od roku 1982. Pri 
slávnostnom otvorení to pripo-
menul zakladateľ podujatia Tibor 
Mikuš, okrem iného bronzový 

medailista z majstrovstiev Európy 
1980 v Barcelone.   
Podmanivá symfónia mladosti 
a karatistického kumštu po-
núkla publiku dvanásťhodinový 
program, od deviatej rannej do 
deviatej večernej. Podľa slov ria-
diteľky organizačného štábu Re-
náty Gašparovičovej, dlhoročnej 
členky jubilujúceho Karate klubu 
Slovšport Trnava (1979 – 2019), 
zastúpenie v M-SR malo 55 klu-
bov. Do prezenčnej listiny za-

písali 420 jednotlivcov od 12 do 
20 rokov. Okrem mládežníckych 
reprezentantov si ďalší účastníci 
slovenského šampionátu museli 
zabezpečiť postup do Trnavy 
v krajských kolách. V družstvách 
(kata, kumite) sa konfrontovalo 
25 tímov. Dovedna to predstavo-
valo 535 štartov. 
Nomináciu si zabezpečilo aj 
devätnásť mladých karatistov 
Slovšportu a Strednej športovej 
školy Jozefa Herdu v Trnave. 

Jaroslav Lieskovský, foto: Jozef Žitňanský

Štyridsať rokov Karate klubu Slovšport 
Dvanásťhodinový program v mestskej hale na Rybníkovej ulici patril tradičnej súťaži mužov a mládež-
níckym majstrovstvám SR
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Uveďme najúspešnejších. Va-
nessa Borisová vyhrala dievčen-
skú kategóriu 12-13 rokov v kata 
a Oliver Ivančík triumfoval medzi 
chlapcami do 40 kg v kumite tej 
istej vekovej skupiny. Jaroslav 
Pišta bol bronzový v kata. Všetci 
traja sa zároveň stali víťazmi Slo-
venského pohára 2019. 
Zo záplavy ďalších výsledkov 
neobíďme Vianočný turnaj v ku-
mite mužských trojčlenných 
družstiev. Stal sa korisťou repre-
zentačného výberu Slovenského 
zväzu karate. Druhí skončili borci 
z Maďarska. O bronzový stupie-
nok sa podelili dva celky, srbskí 
hostia a zostava usporiadajúceho 
klubu. 
Sviatočnú atmosféru starostli-
vo pripraveného Vianočného 
turnaja umocnili jubileá: 40. 
výročie založenia KK Slovšport, 
tridsať rokov jestvovania Sloven-
ského zväzu karate a rovnaký 

časový úsek uplynul od histo-
rickej udalosti, prvenstva Miku-
šovho družstva v bratislavských 
majstrovstvách Európy. Víťazný 
pohár si Trnavčania vybojovali 

v metropole na Dunaji pred vy-
predanou športovou halou na 
Pasienkoch. Vtedy, začiatkom 
júna 1989, sa v hľadisku tiesnilo 
4 500 divákov.   

šport

Pred rokom odišiel na večnosť 
Štefan Cepko. Za sebou zanechal 
vzácne svedectvo o histórii tr-
navskej telesnej kultúry. Bol totiž 
precízny archivár. Jeho byt pripo-
mínal športové múzeum. Spolu 

sme v ňom predebatovali nejednu 
hodinu. Vďaka ochote neza-
budnuteľného velikána môžem 
postupne publikovať aj v časopi-
seckej podobe mnohé nepoznané 
zápisky. Pri jednom z rozhovorov 

Jaroslav Lieskovský, foto: František Uhrovič

Spomienka na dvoch všestranných športovcov
Trnavčania Štefan Cepko a Jozef Gábovic dostali od sudičiek do kolísky nevšedný telovýchovný talent

Štefan Cepko (* 10. október 1922 – † 13. február 2019). Tenis si zahral ešte ako deväťdesiatročný. 

Jozef Gábovic (* 1. október 1950 – † 1. 
január 2015). Aj jemu nadlho učarila 
tenisová raketa.

Dekorovanie mužských tímov vo Vianočnom turnaji 2019 po súťaži v športovom zápase kumite.

šport
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Memoriál Ladislava Kmeča (* 21. 
august 1947 – † 27. január 1990) 
býva tradičnou džogingovou 
spomienkou na bývalého tajom-
níka Slávie a okresného výboru 
ČSZTV. Zanietený organizátor 
telesnej kultúry nám 1. januára 
1988 výrazne pomohol pri zalo-
žení Novoročného behu zdravia, 
ktorého dejiskom bola rekreačná 
oblasť Kamenný mlyn. O rok 
neskôr sme masové podujatie 
presťahovali do centrálnej zóny 
nášho kráľovského mesta a je 
pozoruhodné, že doteraz ešte 
tieto preteky nepauzovali. 
Bežecká Trnava už pravidelne 
otvára športový rok vôbec ako 
prvá v krajine pod Tatrami. Tri-
dsiata tretia edícia TNB bola 
výnimočná aj z iného pohľadu, 
uvedenia vzácneho prívlastku 
Európske mesto športu 2020. 
Široká rodina v maratónkach tak 
na Nový rok mohla zavinšovať 
slovenskému Rímu k významnej 
medzinárodnej pocte. 
Zároveň išlo v historickom 
centre o druhú časť Trnavskej 
bežeckej trilógie. Tá sa začala 
na Štefana v areáli Slávie 40. 
ročníkom Zimného behu zdra-
via (3,9 km alebo 10 km) a na 

tamojšom krosovom okruhu sa 
21. dielom Trojkráľovej šestky 
skončila. „Tešia nás nové účast-
nícke rekordy všetkých častí aj 
rozširujúca sa členská základňa 
nášho atletického klubu,” kon-
štatoval predseda AŠK Slávia 
Vladimír Gubrický. A pritom 
realizátori tejto pohybovej osla-
vy zimných sviatkov v telový-
chovno-rekreačnej lokalite Na 
rybníku ani teraz nevyhlasovali 

poradie jednotlivých vekových 
kategórií, ale priestor poskytli 
iba pre žrebovanie pretekárskej 
tomboly. K slovu prišlo až zá-
verečné dekorovanie najlepších 
mužov a žien po celkovom súčte 
umiestení TBT 2019 / 2020. 
Po dvoch rokoch znova zaujali 
divákov obdivuhodní trnavskí 
hasiči v kompletnom pracov-
nom výstroji. „Jeho hmotnosť je 
dvadsaťdva kíl,” prezradil Edu-

Jaroslav Lieskovský, foto: Marián Bartoš

Európske mesto športu 2020 žilo na Nový 
rok bežeckým Memoriálom Ladislava Kmeča 
Úvodný januárový deň vložil do trnavskej kroniky aj zápis o tohtoročných prvých pretekoch na Slovensku

Magický dátum 01.01.2020: Čelo vyše štyristočlenného pelotónu 33. kapitoly Novoročného 
behu krátko po štarte na Trojičnom námestí.

uviedol: „Naša generácia bola 
pohybovo všestranná. Počas gym-
naziálnych štúdií som sa venoval 
najmä atletike a basketbalu, po-
tajme futbalu, no ten nám v škole 
zakázali.“  Cepkovou záľubou 
sa postupne stali ďalšie odvet-
via. Vo veľkom zábere pribudol 
uňho tenis a úspešného veterána 
zaujala aj súťaž všestrannosti 
o Odznak zdatnosti PPOV. Pri X. 
majstrovstvách Slovenska v Trnave 
(jún 1984) dokonca splnil limit 
na udelenie zlatého kovu. Azda 

najviac voľného času však veno-
val trénovaniu tenisových nádejí 
v Slávii. 
Tiež ďalší nezabudnuteľný špor-
tovec Jozef Gábovic obľuboval 
v mladosti všestranné pohybové 
aktivity. Keď začiatkom sedem-
desiatych rokov dostal v Trnave 
zelenú masový džoging, oddal 
sa naplno bežeckému virvaru. 
Vyrástol z neho excelentný vy-
trvalec, maratóny nevynímajúc. 
Obaja sme s rovnakou oddielovou 
príslušnosťou nastúpili na štart 

desiatok vytrvalostných podu-
jatí. Jozef príležitostne koketoval 
aj s vysokohorskou turistikou či 
s horolezeckými výstupmi. Tiež si 
s obľubou zahryzol do tenisového 
jablka. S raketou sa skamarátil 
nadlho. Postupne ho totiž oslovilo 
dianie v Trnavskej tenisovej lige 
a sprievodných turnajoch. Na 
antukových kurtoch si J. Gábovic 
zaknihoval hodiny relaxu. Krutý 
osud mu však nedožičil pokojnú 
jeseň života. Tragicky zomrel na 
Nový rok 2015. 

šport
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Šport v skratke
 ATLETIKA – Na pretekárskom 
a trénerskom poli sa Juraj Benčík 
(* 15. 2. 1945) výrazným spôso-
bom zapísal do histórie atletickej 
chôdze na Slovensku. Prvé kro-
ky v tejto mimoriadne úspešnej 
športovej disciplíne robil počas 
stredoškolských rokov v trnavskej 
SPŠ. Vtedy ho viedol o tri roky 
starší študent tamojšej priemysel-
nej školy Jozef Burcl. Neskôr sa 
Benčíkovou zásluhou zúčastňovali 
mimoriadne úspešní členovia jeho 
reprezentačných výberov (Pribi-
linec, Blažek, Szikora, Mrázek, 
Kollár a iní) Trnavskej dvadsiatky 
i ďalších vrcholných chodeckých 
podujatí v našom meste. Uprostred 
tohto mesiaca teda prídu gratu-
lanti zavinšovať J. Benčíkovi k 75. 
narodeninám. Tiež redakcia nášho 
mestského časopisu posiela sve-
toznámemu oslávencovi úprimné 
blahoželanie aj poďakovanie za 
všetko, čo urobil pre dynamický 
rozvoj trnavskej atletickej chôdze.
 BASKETBAL – Starostlivosť 
o výchovu novej generácie pod 
deravými košmi je v Slávii Trnava 
príkladná. Potvrdzuje to aj účasť 
chlapcov na medzinárodnej scéne 
aktuálnej sezóny. Kadeti zo žlto-
-modrého klubu si úspešne merajú 
sily v Stredoeurópskej lige basket-
balistov do 18 rokov (CEYBL). Za 
sebou majú dva turnaje (Trnava, 
Česká Třebová), pred sebou ten-
to mesiac ďalšie dva (Wroclaw, 
Písek). „V porovnaní so súpermi 
staviame chlapcov o rok mladších. 
Napriek tomu sa v silnej konkuren-

cii doteraz nestratili,” konštatoval 
tréner slávistického kolektívu Jozef 
Ištok. Okrem slovenských družstiev 
hrajú ligu U18 štyri zahraničné 
kluby: z Česka, Nemecka, Poľska 
a Rakúska.
 HALOVÝ FUTBAL – V sobo-
tu 11. januára prišlo do Mestskej 
športovej haly v Trnave veľa 
priaznivcov vidieckeho futbalu. 
Hral sa tu devätnásty diel Pohára 
predsedu Oblastného futbalového 
zväzu. Predstavilo sa v ňom de-
sať najlepších klubov po jesennej 
časti 6., 7. a 8. ligy. Zväzový lodi-
vod, bývalý prvoligový futbalista 
Spartaka Trnava Vladimír Hracho 
odovzdal víťaznú trofej kvalitné-
mu kolektívu Zelenča. Striebornú 
priečku obsadila Trnava-Modranka 
(vo finálovom zápase prehrala 2:
6) a bronzové boli Pečeňady. Tie 
odsunuli Cífer na štvrté miesto až 
v sérii pokutových kopov.

 VYTRVALOSTNÉ BEHY – Obec 
Majcichov a AK Slávia Trnava pri-
pravujú na nedeľu 8. marca dvoj-
dielny bežecký sviatok. V rámci 
30. ročníka Majcichovskej desiatky 
dostanú priestor aj atletické maj-
strovstvá Slovenska v cestnom 
behu na 10 km. Štart oboch sú-
ťažných zápolení bude na pravé 
poludnie. Záštitu nad medziná-
rodným festivalom v maratónkach 
opäť prevezme prvý českosloven-
ský kozmonaut Vladimír Remek. 
Počas stredoškolských rokov behal 
za Slavoj Čáslav. Organizátori za-
bezpečia vytrvalcom bezplatnú 
autobusovú prepravu z Trnavy do 
Majcichova a späť. Elektronická 
registrácia mužov, žien, juniorov 
a junioriek na M-10 + M-SR sa už 
začala. Všetky podstatné infor-
mácie sú záujemcom k dispozícii 
v rozpise pretekov na webových 
stránkach. 

Basketbaloví kadeti Slávie Trnava. Foto: Pavel Kuchárek

ard Glemba, ktorý absolvoval 
trilógiu (10 km, 6 km, 6,2 km) 
spolu s kolegom Zoranom Bene-
dikovičom. Obe januárové akcie 
bežali aj známi športovci z iných 
odvetví, cyklistický vicemajster 
sveta v pretekoch s hromadným 
štartom jednotlivcov (1994), 
dvojnásobný olympionik (1996, 
2000) Milan Dvorščík a basket-
balová svetobežníčka Regina 
Palušná. Reprezentačná pivotka, 

odchovankyňa Slávie Trnava, 
hrala extraligu pod deravými 
košmi v slovenských kluboch 
(Košice, Ružomberok, Spišská 
Nová Ves), no veľmi dobre ju 
poznajú z úspešného pôsobenia 
aj priaznivci tejto loptovej hry 
v Belgicku, Francúzsku, Španiel-
sku, Maďarsku, Česku, Švédsku, 
Austrálii a Libanone. 
Po skončení Trojkráľovej šestky 
2020 ocenili najúspešnejšie 

trojice absolútneho poradia. 
V celkovom súčte umiestení 
z 26. decembra, 1. a 6. januára 
si trilógiové prvenstvá odnies-
la dvojica Medard Féder (AŠK 
Pezinok) – Dagmar Vargová 
(AK Bojničky). Vo všetkých 
troch sprievodných behoch 
žiactva stoja za povšimnutie 
suverénne prvenstvá výraznej 
domácej nádeje Niny Sed-
gwick. 

šport
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Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
GK

J. Lecký – A. Lanč, Open Tatry 2019, Postavenie po ťahu 14. - J:e5

K šachovým podujatiam s boha-
tou tradíciou, patrí aj medzinárod-
ný turnaj o Tatranský pohár, kto-
rého história sa začala písať v r. 
1952. Zásluhou medzinárodného 
majstra Maximiliána Ujtelkyho 
bol zaradený do kalendára FIDE, 
čím získal štatút medzinárodného 
turnaja. Z trnavských šachistov 
r. 1979 (XXVII. ročník) v Starom 
Smokovci (Hotel Grand) vo veľ-
majstrovskom turnaji dvanástich 
dominoval medzinárodný veľmaj-
ster Ján Plachetka. Po jubilejnom 
40. ročníku sa dlhoročná riaditeľ-
ka Helena Majchráková vzdala ak-
tívnej činnosti a štafetový kolík po 
nej prevzali nadšenci zo ŠK Slovan 
Bratislava na čele s Gustávom 
Šturcom. Okrem bleskových tur-
najov boli jeho súčasťou aj súťaže 
v riešení šachových skladieb. Ten 
istý klub na prelome septembra 
a októbra (28. 9. – 5. 10.) zorgani-
zoval v Tatranskej Lomnici už jeho 
65. ročník – OPEN TATRY 2019. 
Tradične vynikajúco organizované 
podujatie v spojení s atraktívnym 
vysokohorským prostredím prilá-
kalo v tom roku 177 hráčov (z to-
ho deväť žien) zo 14 štátov sveta. 
Spolu so sprievodnými osobami 
navštívilo pri tejto príležitosti Vy-
soké Tatry vyše 300 návštevníkov. 
Riaditeľom turnaja bol Peter Pet-
rán, hlavným rozhodcom Rastislav 
Diviak. Na slávnostnom otvorení 
turnaja v kongresovej sále Hotela 
Sorea Titris sa zúčastnil prezident 
Slovenského šachového zväzu 
Zdeněk Gregor. Primátor mesta 
Vysoké Tatry Ján Mokoš zaželal 
účastníkom príjemný pobyt vo 
veľhorách a najmä pekné počasie, 
ktoré ich počas dennej turisti-
ky nesklamalo. Turnaj sa hral 
švajčiarskym systémom na 9 kôl 
(tempo hry: 90 min/40 ťahov + 15 
min do konca partie, bonifikácia 
30 sekúnd/ťah) osvedčeným hra-

cím systémom, podľa ktorého boli 
účastníci v prvých štyroch kolách 
rozdelení podľa ratingu do dvoch 
skupín, čo sľubovalo už od pr-
vého kola zaujímavé a vyrovnané 
súboje.
Trnavu v Tatrách zastupovalo 
sedem šachistov na čele s me-
dzinárodným majstrom Aloisom 
Lančom a ďalej s Františkom 
i Martinom Jablonickým, Lud-
vigom Douchom, Antonom 
Klanicom, Jaroslavom Mosným 
a Miroslavom Holickým. V záve-
rečnom poradí po deviatich ko-
lách sa z nich najlepšie umiestnil 
A. Lanč (6 b.) na 14. priečke a M. 
Jablonický (5,5 b.) na 24. priečke. 
V kategórii seniorov bol A. Lanč 
tretí. V bleskovom turnaji medzi 
38 účastníkmi skončil M. Jablo-
nický po jedenástich kolách na 7. 
mieste (7 b.).
Šachové majstrovstvo dvoch 
najúspešnejších Trnavčanov si 

ukážeme v troch ich víťazných 
partiách:  
Juraj Lecký (2088) - Alois Lanč 
(2284) [9. kolo, 5.10.2019]
1.e4 c5 2.d4 c:d4 3.c3 d:c3 4.J:
c3 e6 (4. - Jc6 5.Jf3 Jf6 6.e5 
Jg4 7.Sf4 f6 8.e:f6 J:f6 9.Vc1 d6 
10.Sc4 e5 11.Sg5 Se7 12.S:f6 S:
f6 13.0-0 Sg4 14.h3 Sh5 15.Je4 
Se7 =, 5. - d6 6.Sc4 a6 7.0-0 Jf6 
8.b4 e6 9.a4 Se7 10.Sa3 (10. - 
Je5!?) Doucet vs. Jonghe, Teeside 
1973; 5. - e6 6.Sc4 Dc7 7.0-0 Jf6 
8.De2 Jg4 9.Jd5 e:d5 10.e:d5+ Je7 
11.h3 Jf6 12.Sg5 b5 13.Sb3 Db6 
14.d6 D:d6 15.Je5 Db6 16.S:f6 g:
f6 17.J:f7 Vg8 18.Jd6+ D:d6 19.S:
g8 Sb7 20.Vad1 De5 21.Dd2 Vd8 
22.Vfe1 Dg5 23.D:g5 f:g5 24.S:
h7 Sg7 25.b4 Kf7 =/+) 5.Jf3 a6 
6.Sc4 Jc6 7.0-0 Jge7 8.Sg5 f6 
9.Se3 b5 10.Sb3 Jg6 11.Jd5!? e:
d5 12.e:d5 Jce5 13.d6 Sb7 14.J:
e5 J:e5? Pozri diagram! (14. - f:
e5! 15.f4 e:f4 16.Ve1 f:e3 17.V:

šport
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športšport

e3+ Se7 18.Dd4 Dc8 19.Vae1 Dc6 
20.Vf3 Kd8 21.d:e7+ J:e7 22.V:e7 
K:e7 23.D:g7+ Kd6 24.Dg3+ Kc5 
25.Vc3+ Kb6 26.Df2+ Kc7 27.Df4+ 
Kb6 28.Dd4+ Kc7 29.De5+ Kb6 
30.De3+ Kc7 31.Sd5 D:c3 32.D:
c3+ Sc6 33.De5+ Kb7 34.S:c6+ 
d:c6 =, 28. - Ka5?? 29.V:c6 S:c6 
30.Sc2 b4 31.Dc5+ Sb5 32.Dc7 
mat) 15.f4? Jc4 16.Ve1 Kf7 17.Vc1 
Vc8 18.f5 g6 19.Dd4 g:f5 20.V:c4 
b:c4 21.S:c4+ V:c4 22.D:c4+ Kg6 
23.g4 Da5 24.Vf1 Dd5 25.D:d5 S:
d5 26.V:f5 Se6 27.Va5 S:d6 28.V:
a6 Se5 0:1
V záverečnom kole prekvapil biely 
najskôr svojho súpera v otvorení 
sicílskej obrany (B21) tzv. Morra 
gambitom a potom v 11. ťahu 
obeťou svojho jazdca za útok na 
čierneho kráľa. V 14. ťahu A. Lanč 
nereagoval správne a mohol pre-
hrať partiu. V dueli však J. Lecký 
chybu súperovi v nasledujúcom 
ťahu opätoval a dostal sa sám do 
prehratej pozície. Ako mal správ-
ne hrať biely vo svojom 15. ťahu 
v pozícii zobrazenej na diagrame? 
Otázku kladieme našim čitateľom 
– riešiteľom. Odpoveď sa dozve-
dia v nasledujúcom čísle NzR.
Ivan Jánoš (2095) – Alois Lanč 
(2284) [7. kolo, 3.10.2019]
1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 
Jf6 5.Jc3 d6 (Dalo sa odbočiť do 
Čeljabinského systému (B33): 5. - 
e5 6.Jdb5 d6 7.Jd5 J:d5 8.e:d5 Je7 
9.c4 Jg6 10.Da4 Sd7 11.Db4 Db8 
12.h4 h5 13.Se3 Ja6 14.Jc3 Ja5 
15.Db3 a4 Caruana vs. Carlsen, 
14.p.,Londýn 2018, ale A. Lanč 
si vybral radšej Scheveningen.) 
6.Sg5 e6 7.Dd2 a6 8.0-0-0 Sd7 
9.f4 h6 10.S:f6 (10.Sh4 b5 11.S:
f6 g:f6 12.f5 Db6 13.f:e6 f:e6 14.J:
c6 D:c6 15.Sd3 h5 16.Kb1 b4 
17.Je2 Dc5 18.Vhf1 Sh6 19.De1 
a5 20.b3! Karjakin vs. Caruana, 
TK Moskva 2016) 10. - D:f6 (10. 
- g:f6 11.Se2 b5 12.a3 b4!? 13.J:
c6 b:c3 14.D:c3 Dc7 15.D:f6 Vg8 
16.Jd4 Sg7 17.Dh4 Sa4 18.c3 S:d1 
19.V:d1 S:d4 20.V:d4 V:g2 21.Sf3 
Vg1+ 22.Kc2 Vc8 23.D:h6 Dc5 
24.Dh8+ Ke7 25.Dh4+ Kf8 26.Vd2 

De3 27.Df2 D:f2 28.V:f2 =, 18.e5 
d:e5 19.f:e5 S:e5 20.De4 Vc8 
21.S:a6 Vg4 22.D:g4 D:c2+ 23.J:
c2 V:c2+ 24.Kb1 V:b2+ 25.Ka1 
Vb4+ 26.Ka2 Vb2+ 27.Ka1 Vd2+ 
=) 11.Jf3 (11.e5?! d:e5 12.Jdb5 
Dd8 13.Jd6+ S:d6 14.D:d6 e:f4 
15.Se2 De7 16.Dc7 b5 17.Kb1 Vc8 
18.D:f4 0-0 19.Vhf1 Vfd8 =/+, 
15.Je4?! De7 16.Dd2 0-0-0 17.D:
f4 f6 18.Jd6+ Kb8 19.Jf5+ e5 20.J:
e7 e:f4 21.Jg6 Sg4 22.Vd3 Vhe8 
23.V:d8+ V:d8 24.Sd3 f3 25.g:
f3 S:f3 26.Ve1 Sh5 -/+) 11. - Dd8 
12.Kb1 Se7 13.g4 Dc7 14.Sd3 0-
0-0 15.h4 Kb8 16.g5 Db6 17.Vh3? 
Vc8 18.Sf1 Vhd8 19.Je1 Se8 20.Ja4 
Da7 21.c4?? Je5! 22.Db4 Jg4 
23.Vb3 Je3 24.Jb6 J:d1 25.Vd3 Jf2 
26.Vb3 Vc6 27.Da5 J:e4 28.Jf3 d5 
29.Je5 Jd2+ 0:1 (Mohlo ešte na-
sledovať: 30.D:d2 V:b6 31.Vc3 d:
c4 32.De2 Vb4 33.a3 Vb3 34.D:c4 
V:c3 35.D:c3 Vd1+ -+).
V 7. kole sa bránil trnavský 
medzinárodný majster proti 
dvojkroku bieleho pešiaka pred 
kráľom sicílskou obranou (B67), 
ale v inom variante ako neskôr 
v záverečnom kole. Zrejme túto 
obranu považuje za korektnú, 
ktorá súčasne dáva čiernemu 
aj nádej na jeho víťazstvo. Jeho 
súper požil proti nemu tzv. Rich-
ter – Rauzerov útok. V deviatom 
ťahu môže čierny hrať aj iným 
spôsobom: 9. - J:d4 10.D:d4 
Se7 11.e5 d:e5 12.f:e5 Jd5 13.S:
e7 J:e7 14.Sd3 Dc7 15.Vhf1 Sc6 
16.Vd2 Vd8 17.Df4 0-0 18.Vdf2 
b5 19.h4 Jd5 20.J:d5 V:d5 21.Ve2 
Vfd8 22.Kb1 b4 = alebo 9. - b5 
10.S:f6 g:f6 11.Kb1 Db6 12.J:c6 S:
c6 13.De1 Va7 14.Sd3 h5 15.Dh4 
Vh6 16.f5 Dc5 17.Vhe1 e5 18.Se2 
Vc7 19.Vd2 b4 20.Jd5 S:d5 21.e:
d5 a5 Almasi vs. Topalov, Mo-
nako 2002 (10.J:c6 S:c6 11.Sd3 
Se7 12.e5 d:e5 13.f:e5 Jd7 14.S:
e7 D:e7 15.Se4! S:e4 16.J:e4 J:
e5 17.Dd4 f6 18.Jd6+ Kf8 19.Vhf1 
Kg8 20.g4! Kasparov vs. Pan-
čenko, Dougaopils 1978). V 10. 
ťahu mohol biely odstúpiť svojím 
strelcom na okraj šachovnice: 

10.Sh4 J:e4?! 11.De1! [11.J:e4 D:
h4 12.Jf3 De7 13.De3 d5 14.V:d5 
Dd8 (14. - e:d5?? 15.Jd6+! Kd8 
16.Db6 mat) 15.Vd2 Vc8 16.Se2 
Se7 17.Vhd1 Vc7 18.Jc5 S:c5 
19.D:c5 De7 20.Db6 Dd8 21.Kb1 
0-0 22.g4 Dc8 23.g5 +/=] 11. - Jf6 
12.Jf5 Dc7 13.S:f6 g:f6 14.Jd5 Dd8 
15.De3 e5 16.Sd3 Se6 17.Se4 Vc8 
18.Kb1 Jb8 19.Dg3 Vc5 20.Vhf1 
Kd7 21.Dh4 Jc6 22.D:f6 S:d5 
23.D:d8+ J:d8 24.S:d5 +/-, 10. - 
g5 11.f:g5 Jg4 12.J:c6 b:c6 13.Se2 
Je5 14.Sg3 h:g5 15.S:e5 d:e5 
16.Ja4 +/-  a v 17. ťahu mal rad-
šej hrať: 17.Ja4 Db4 18.D:b4 J:b4 
19.Jc3 J:d3 20.c:d3 Vh7 21.Vdg1 
g6 22.d4 Vdh8 23.Vg2 h:g5 24.f:
g5 Sd8 25.Vf1 Sa5 26.Vc1 Vc8 
27.Vgc2 Vc7 =/+ hoci s výhodou 
čierneho v dvojici strelcov. Záver 
duelu biely nezvládol, keď mohol 
remizovať po: 21.Jc3! Sd7 22.g:
h6 g:h6 23.Vg3 S:h4 24.Vh3 Se7 
25.V:h6 Vh8 26.V:h8 V:h8 27.Jf3 
Dc5 28.Ja4 Db4 =.
Jakub Voříšek (2182) – Mar-
tin Jablonický (2342) [4. kolo, 
30.9.2019]
1.e4 c5 2.Jf3 a6 3.d4 c:d4 4.J:
d4 Jf6 5.Jc3 e5 6.Jb3 Sb4 7.Sd3 
(Biely mohol dosiahnuť vyrov-
nanie po: 7.Sd2 0-0 8.Sd3 S:c3 
9.S:c3 Jc6 10.0-0 d5 11.e:d5 J:d5 
12.Sd2 Dh4 13.Ve1 Vd8 14.Df3 
a5 15.Ve4 Df6 16.D:f6 J:f6 17.Va4 
b6 18.Ve1 Sb7 19.Sc3 Jd5 20.S:e5 
J:e5 21.V:e5 Jb4 22.h3 g6 23.Jc1 
Vac8 24.Ve2 Sd5 25.Va3 Vc7 =) 
7. - d5 8.e:d5 J:d5 (8. - S:c3+ 9.b:
c3 D:d5 10.0-0 0-0 11.Sg5 Jbd7 
12.Ve1 Ve8 13.Se4 D:d1 14.Va:
d1 h6 15.S:f6 J:f6 16.Jc5 J:e4 17.J:
e4 Se6 18.Jd6 Ve7 19.V:e5 Vd7 
20.Ve4 S:a2 21.Vb4 b5 22.Vbd4 
Se6 23.c4 b:c4 24.J:c4 V:d4 25.V:
d4 a5 =) 9.Sd2 J:c3 10.b:c3 Se7 
11.0-0 0-0 12.Dh5 f5 13.Sc4+ Kh8 
14.Vad1 Dc7 15.Sd5 Jd7 16.Sg5 S:
g5 17.D:g5 Jf6 18.c4 Sd7 (18. - e4 
19.f3 e:f3 20.V:f3 J:d5 21.c:d5 D:
c2 22.Ve1 b5 23.Ve7 Vg8 24.V:g7 
V:g7 25.Dd8+ Vg8 26.Df6+ Vg7 
27.Dd8+ Vg8 28.Df6+ =) 19.Vfe1 
Vae8 20.Dd2 b6  



44 Novinky z radnice 45február 2020

BUDOVA NA MÚZEJNOM NÁM. 3
tel.033/5512913, 033/5512 911, 
zsmuzeum@zupa-tt.sk, 
www.zsmuzeum.sk 
OTVÁRACIE HODINY:
Ut – pia 8.30 – 17.00 h
Víkend 11.00 – 17.00 h
V pondelok zatvorené
 
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, 
Dotkni sa hliny – z dejín tehly 
a tehliarstva trnavského regiónu

VÝSTAVY..................................
 REMESLÁ V ŠÚPOLÍ
Výstava z prác šúpoliarky Antónie 
Dvorščíkovej z Praznova, do 16. 2. 
2020
 NEŽNÁ REVOLÚCIA
Dokumentárna výstava k 30. vý-
ročiu udalostí v novembri 1989 
v Československu, do 15. 3. 2020
 PADLI, ABY SME MY ŽILI
Trnavská posádka a odboj na 
západnom Slovensku počas SNP 
– výstava k 75. výročiu SNP, do 4. 
10. 2020
 TRNAVSKÉ FOTOATELIÉRY
Trnavskí fotografi od r. 1860 do r. 
1950, do 15. 3. 2020
 SKAMENELINY SVETA
Geologická výstava doplnená foto-
grafiami, 1. 3. 2020

 ZBIERKOVÝ PREDMET 
MESIACA
Ametystová geóda zo zbierky mú-
zea

SPOLUPRÁCA S NÁVŠTEVNÍKMI
 AKO SA KEDYSI PRACOVALO 
VO FOTOATELIÉRI
Kurz vyvolávania čiernobielej fo-
tografie z negatívu vo štvrtok 20. 
februára 2020 od 17.00 h – na 

objednanie, max. 10 účastníkov, 
cena 5 eur
  ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL
Kurz maľby na hodváb pod vede-
ním Tatiany Florišovej
V sobotu 22. februára o 14.00 h, 
na objednanie, max. 15 účastníkov, 
cena 10 eur
  CYKLUS PREDNÁŠOK: 
Tradičný odev z okolia Trnavy
Komentovaný sprievod expozíciou 
Ľudový textil trnavského regiónu. 
Kurátorka expozície Mgr. A. Vlč-
ková porozpráva návštevníkom 
o tradičnom pracovnom i sviatoč-
nom odeve muža a ženy, zimnom 
súkennom a kožušinovom odeve, 
aj o spôsoboch zdobenia všedných 
i sviatočných odevných súčiastok 
– napríklad ženských čepcov a ru-
kávcov. Na objednanie počas roka 
2020
  Svet minerálov
Sprievod novou prírodovednou 
výstavou Svet minerálov komento-
vaný geológom RNDr. Miroslavom 
Hornáčkom, ktorý oboznámi náv-
števníkov so systémom minerálov 
s ukážkami a dokumentárnym ob-
razovým materiálom zo svetových 
lokalít. Na objednanie od marca do 
decembra 2020
  Trnavské fotoateliéry
Sprievod výstavou Trnavské fotoa-
teliéry komentovaný autorkou Pae-
dDr. Simonou Jurčovou, ktorá pri-
blíži návštevníkom fotografov pô-
sobiacich v Trnave v rokoch 1860 
– 1950 a ich produkciu, oboznámi 
ich s umiestnením fotoateliérov 
v meste i s remeslom fotografa 
v období monarchie a prvej ČSR, 
slovenského štátu, až po znárod-
nenie fotoateliérov. Na objednanie 
do polovice marca 2020
  Trnavská posádka v SNP
Sprievod výstavou „Padli, aby sme 
my žili“ komentovaný autorkou 
Mgr. Luciou Duchoňovou. Jej pred-
náška bude zameraná na pôso-
benie a úlohu Trnavskej posádky 
v SNP a na oslobodenie Trnavy 
a okolitých miest na západnom 
Slovensku. Na objednanie do sep-
tembra 2020

Slováci, píšte po slovensky, Slo-
venské národné obrodenie
Sprievod výstavou Slováci, píšte 
po slovensky! komentovaný Mgr. 
Milanom Ševčíkom. Výstava je 
venovaná dejinám knižnej kultú-
ry, úlohe slovenského národného 
obrodenia v dejinách i prezentácii 
osobností literárnej i kultúrnej his-
tórie, ktoré pôsobili na území Tr-
navy a v jej širšom okolí (Bernolák, 
Bajza, Fándly, Hattala, Hodža, Hollý, 
Hurban, Palkovič, Radlinský, Rudnay, 
Sentiváni, Štúr a iní). Na objednanie 
od mája do decembra 2020

  PROGRAM SPOLUPRÁCE SO 
ŠKOLOU 2019/2020
Vždy od utorka do piatku od 9.00 
do 15.00 h na objednanie

Fotorámiky 
Ich výroba a zdobenie – pre MŠ 
a I. stupeň ZŠ k výstave Trnavské 
fotoateliéry (ZSM)
Jedna druhej riekla 
Ľudové ornamenty – pre špeciálne 
školy, MŠ a I. stupeň ZŠ k expozícii 
Ľudový textil v okolí Trnavy (ZSM)
Pravek? To bol vek! 
Praveké maľby alebo výroba hu-
dobných nástrojov z netradičného 
materiálu – pre ZŠ k archeologickej 
expozícii
Tvorivá príroda 
Obrázky z prírodných materiálov 
– pre II. stupeň ZŠ
Veselé nápady 
Výtvarné dielne zo širšej ponuky 
na výber – pre MŠ a I. stupeň ZŠ
Maľba na kamene
Ľudové motívy, rôzne motívy na 
výber – pre MŠ, I. a II. stupeň ZŠ
Záložky do knihy
Výtvarná dielňa pre žiakov I. stup-
ňa ZŠ – výroba záložiek do knihy 
podľa výberu témy a techniky. 
Rohová záložka – kombinovaná 
technika, prepletaná záložka – na 
motoriku

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA 
TRNAVSKÉHO 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5, 
Trnava
ZIMNÁ SEZÓNA 1. 11. 2019 
– 29. 2. 2020

pozvánky

Západoslovenské múzeum

pozvánky
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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 2019/2020
Mikuláš Schneider Trnavský – ve-
domostný kvíz pre žiakov II. stupňa 
ZŠ, VI. – IX. ročník. Sprievodný 
program k expozícii o živote a diele 
hudobného skladateľa Mikuláša 
Schneidera Trnavského po absol-
vovaní sprievodného slova v ex-
pozícii

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

ZIMNÁ SEZÓNA 1. 11. 2019 
– 29. 2. 2020
Vstup len na objednávku, návštevy 
prosíme ohlasovať cez pracovné 
dni u lektorov v hlavnej budove na 
tel. č. 033/ 5512 913

EXPOZÍCIE ...............................
WILLIAM SCHIFFER 
život a dielo sochára a medailéra

  S LÁSKOU ZA PRAVDU
Reinštalovaná expozícia – unikátny 
nábytkový súbor z pozostalosti 
Mons. ThDr. Pavla Jantauscha, 
prvého apoštolského administrá-
tora Apoštolskej administratúry 
v Trnave

VÝSTAVY..................................
ŠESTNÁSTE STOROČIE 
SLOVOM A OBRAZOM
Historické tlače z fondov Západo-
slovenského múzea
do 30. 3. 2021

SLOVÁCI, PÍŠTE PO SLOVENSKY!
Výstava k 250. výročiu narodenia 
A. Bernoláka
do 31. 12. 2020

PROGRAM SPOLUPRÁCE SO 
ŠKOLOU 2019/2020

Vždy od utorka do piatku od 9.00 
do 15.00 h na objednanie
  Tajomstvá papiera 
Papier, list, pošta – pre II. stupeň 
ZŠ a SŠ k výstave Slováci, píšte po 
slovensky! (Múzeum knižnej kul-
túry)
  Záložky do knihy
Výtvarná dielňa pre žiakov I. stup-
ňa ZŠ – výroba záložiek do knihy 
podľa výberu témy a techniky 
Knižná iniciála – vyfarbovanie

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

PRIPRAVOVANÉ VÝSTAVY:
  6. februára o 18.00 h v Syna-
góge – Centre súčasného umenia 
ENTROTOPIA 2.0
Vernisáž – medzinárodný výmen-
ný výstavný projekt medzi Helsin-
skou asociáciou umelcov (HTS) 
a OZ Publikum.sk. Diela prezen-
tovaných autorov sú v zastúpení 
priestorových inštalácií, objektu, 
maľby, sound artu a tiež u nás 
veľmi ojedinelého bio-artu
Kurátorka: Dominika Chrzanová
do 22. 3. 2020

AKTUÁLNE VÝSTAVY:
  Michal Černušák, Marek Kve-
tán: ČIERNY KVET
Profilová prezentácia dvoch po-
predných slovenských a regio-
nálnych umelcov, ktorá ukáže ich 
aktuálnu tvorbu za posledné ob-
dobie a podobnosti ich programov 
v rozličných médiách: Černušák 
(maľba), Kvetan (objekty)
Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid
do 15. 3. 2020 v Koppelovej vile

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

  20. februára o 18.00 h v Živ-
nooostrovskom múzeu v Dunaj-
skej Strede 

SOCHÁR JÁN KONIAREK
Vernisáž – reprezentatívny výber 
diela sochára Jána Koniarka zo 
zbierok Galérie Jána Koniarka. 
Kurátor: Filip Krutek, výstava bude 
otvorená do 28. 3. 2020

AKCIE / AKTIVITY
  27. februára o 17.00 h v Syna-
góge – Centre súčasného umenia 
Komentovaná prehliadka výstavy 
Entrotopia 2.0, vstup voľný
  ART Laboratórium 2020
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

PODUJATIA PRE DOSPELÝCH
  6. februára o 17.00 h v čitárni
NA DNE DUŠE
Autor Juraj Ďúran predstavuje 
svoju knihu poviedok. Podujatie 
v rámci cyklu Byť sám sebou
  13. februára o 17.00 h 
v čitárni
NÁVŠTEVA ANTONA BALÁŽA
Stretnutie so spisovateľom Anto-
nom Balážom moderuje redaktor 
Martin Jurčo. Podujatie v rámci 
cyklu Súčasná slovenská literatúra
  20. februára o 10.00 h 
v učebni
KINO PRE NEVIDIACICH 
A SLABOZRAKÝCH
Premietanie filmu s audio komen-
tárom a obrazom
  20. februára o 17.00 h 
v čitárni
ERB BREHOV
Prezentácia básnickej zbierky 
spisovatelky Gabiely Izakovičovej 
Spustovej. Podujatie v rámci cyklu 
Trnavské kontexty
  27. februára o 17.00 h v čitárni
ZIMA A. D. 1500 – 2010. 
HISTÓRIA A PODOBY ZÍM 
V EURÓPE A NA SLOVENSKU
Rozprávanie literárneho vedca 
Pavla Matejoviča 

pozvánky

Knižnica J. Fándlyho

Galéria j. Koniarka

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 

PODUJATIA PRE DETI 
A MLÁDEŽ
  3. februára o 10.00 h 
v oddelení pre deti
PRÁZDNINOVÁ DIELNIČKA
Príď si s nami vytvoriť zimné i fa-
šiangové...
  12. februára o 9.00 h 
v oddelení pre deti
AJ KONE SA HRAJÚ
Beseda so spisovateľom Romanom 
Bratom pre deti 1. stupňa ZŠ

  12. februára o 11.00 h 
v oddelení pre deti 
DRUHÉ PODANIE
Beseda so spisovateľom Roma-
nom Bratom pre deti 2. stupňa ZŠ. 
Téma: ŠIKANA. Podujatie v rámci 
cyklu Klub “N” 
  14. februára o 10.00 h 
v oddelení pre deti
TO, ČO NÁS SPÁJA
Beseda so spisovateľkou Mirosla-
vou Varáčkovou pre deti 2. stupňa 
ZŠ. Téma: LÁSKY násťročných.... 
Podujatie v rámci cyklu Klub “N” 
  17. – 21. februára 
o 10.00 h v oddelení pre deti
JARNÉ PRÁZDNINY 
V KNIŽNICI 
Súťaže a tvorivé dielne pre deti 
Trnavského kraja 

  FAŠIANGY
Hudobno-slovné pásmo o tradí-
ciách a zvykoch nášho ľudu pre 
žiakov 1. stupňa ZŠ a školské kluby 
v hudobnom oddelení na Ul. M. 
Schneidera Trnavského 5. Záu-
jemcovia o kolektívnu návštevu si 
môžu dohodnúť termín osobne 
v hudobnom oddelení, telefonicky 
(033/55 11 590) alebo emailom 
(hudobne_oddelenie@kniznicatr-
nava.sk)

  PRIENIKY RÔZNYCH 
ŽÁNROV HUDBY 
Hudobno-slovné pásmo o hud-
be k filmom, hudbe na internete, 
o vážnej hudbe verzus populárnej 

hudbe, o kabarete a muzikáli pre 
žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov 
SŠ v hudobnom oddelení na Ul. 
M. Schneidera Trnavského 5. Zá-
ujemcovia o kolektívnu návštevu 
si môžu dohodnúť termín osobne 
v hudobnom oddelení, telefonicky 
(033/55 11 590) alebo emailom 
(hudobne_oddelenie@kniznicatr-
nava.sk)

ŠKOLENIA, VZDELÁVANIE

  11. februára o 9.00 h v učebni
MOZGOVÝ JOGGING I.
Kurz trénovania pamäti pre senio-
rov. Prihlásiť sa môžete v knižnici 
osobne, telefonicky na čísle 033/
5511782 alebo emailom na adre-
se bio@kniznicatrnava.sk. Počet 
účastníkov je limitovaný, preto sa 
prihláste včas. Podmienkou účasti 
je platný čitateľský preukaz

  26. februára o 10.00 h 
v učebni
OD PROGLASU 
K RENÉ MLÁĎENCOVI…
O ceste k prvej spisovnej slovenči-
ne a prvému románu v slovenčine. 
Podujatie v rámci vzdelávacieho 
cyklu pre seniorov Po stopách ber-
nolákovčiny

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

 2. nedeľa 14.00 Rozprávkové 
dobrodružstvá
  6. štvrtok 10.00 Alexandr Ni-
kolajevič Ostrovskij: LES, verejná 
generálka
19.00 Alexandr Nikolajevič Ostrov-
skij: LES, predpremiéra
 7. piatok 19.00 Alexandr Nikola-
jevič Ostrovskij: LES, PREMIÉRA
 8. sobota 19.00 Les
 9. nedeľa 16.00 Malý princ
 10. pondelok 19.00 (NA GUT) 
Začíname!
 11. utorok 19.00 Temperamenty 
(ako sa očesať vo vetre a nezahodiť 
srdce)
 12. streda 10.00 Traja tučniaci
19.00 Tri letušky v Paríži

 14. piatok 19.00 Veľký Gatsby
 15. sobota 19.00 v Zrkadlovej 
sále: II. DIVADELNÝ PLES
 17. pondelok 19.00 Sluha dvoch 
pánov
 18. utorok 10.00 Neprebudený
 20. štvrtok 19.00 MATKY
Matúš Bachynec na motívy románu 
Pavla Rankova
 21. piatok 10.00 Mlynárkin pytač
19.00 Vedľajšie účinky (Mestské 
divadlo Žilina)
 23. nedeľa 16.00 Smysl kura 
(Waxwing company)
Zuzana Smolová a Peter Gaffney
 24. pondelok 19.00 Les
 25. utorok 19.00 Drahý špás
 26. streda 10.00 Temperamenty 
(ako sa očesať vo vetre a nezahodiť 
srdce) 
 26. streda 19.00 Havran & He-
riban
Talkshow Michala Havrana a Dana 
Heribana
 28. piatok 19.00 Ach tie ženy, ach 
tí muži
 29. sobota 19.00 Tanec smrti

Štúdio ...................................
 10. pondelok 19.00 (NA GUT) 
Začíname!
 13. štvrtok 10.00 Kopanec
 27. štvrtok 19.00 Kopanec 

kinohviezdatt@gmail.com, 
www.kinohviezda.trnava.sk

 1. 2. 15.30 Labková patrola: 
Pripravení pomáhať a zachraňovať!
17.30 Attila
19.30 BAD BOYS NAVŽDY
21.30 Prvý zradca
 2. 2. 13.30 Labková patrola: 
Pripravení pomáhať a zachraňovať!
15.00 Labková patrola: Pripravení 
pomáhať a zachraňovať!
17.00 Malé ženy
19.30 Attila
 3. 2. 16.00 Malé ženy
18.30 Attila
20.30 BAD BOYS NAVŽDY
 4. 2. 16.00 Labková patrola: 
Pripravení pomáhať a zachraňovať!
18.00 Plnotučná sebaláska (FK 
NAOKO) 

Divadlo Jána Palárika

pozvánky

Kino Hviezda

pozvánky
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20.00 25 km/h (FK NAOKO)
 5. 2. 16.00 Labková patrola. 
Pripravení pomáhať a zachraňovať!
17.20 Attila
20.00 Po stopách Pabla Escobara 
(Cestovateľské kino)
 6. 2. 16.30 Román pre 
pokročilých
18.30 Sviňa
20.30 Vtáky noci a fantastický 
prerod jednej Harley Quinn
 7. 2. 16.00 Super maznáčikovia
18.00 Román pre pokročilých
20.00 Slušní chlapci
 8. 2. 15.30 Super maznáčikovia
17.30 Slušní chlapci
19.30 Sviňa
21.30 Vtáky noci a fantastický 
prerod jednej Harley Quinn
 9. 2. 13.30 Super maznáčikovia
15.30 Super maznáčikovia
17.30 Román pre pokročilých
19.30 Malé ženy
 10. 2. 16.00 Sviňa
18.00 Vtáky noci a fantastický 
prerod jednej Harley Quinn
20.00 Slušní chlapci
 11. 2. 16.00 Román pre 
pokročilých
18.00 FK NAOKO
20.00 FK NAOKO
 12. 2. 16.30 Slušní chlapci
18.30 Vtáky noci a fantastický 
prerod jednej Harley Quinn
20.30 Sviňa
 13. 2. 16.30 Chlap na striedačku
18.30 V hmle
20.30 1917
 14. 2. 16.00 Judy
18.00 After: Bozk

20.00 Bohemian Rhapsody
 15. 2. 15.30 Super maznáčikovia
17.30 V hmle
19.30 Chlap na striedačku
21.30 1917
 16. 2. 13.30 Super maznáčikovia
15.30 Super maznáčikovia
17.30 1917
19.30 Sviňa
 17. 2. 10.00 Labková patrola
12.00 Toy story 4
14.00 Dolittle
19.00 Duo Yamaha
 18. 2. 10.00 Labková patrola
12.00 Ľadové kráľovstvo II
14.00 Psia duša 2
16.00 Judy
18.00 FK NAOKO
20.00 FK NAOKO
 19. 2. 10.00 Labková Patrola: 
Pripravení pomáhať a zachraňovať!
12.00 Pán Maznáčik
14.00 Dolittle
16.00 Chlap na striedačku
18.00 V hmle
 20. 2. 10.00 Labková Patrola: 
Pripravení pomáhať a zachraňovať!
12.00 Ľadové kráľovstvo II
14.00 Psia duša 2
16.30 Ľadová sezóna 3
18.30 Ježko Sonic
20.30 Prípad mŕtveho nebožtíka
 21. 2. 10.00 Labková Patrola. 
Pripravení pomáhať a zachraňovať!
12.00 Toy story 4
14.00 Dolittle
16.00 Prípad mŕtveho nebožtíka
18.00 Sviňa
20.00 1917
 22. 2. 15.30 Ľadová sezóna 3

17.30 Ježko Sonic
19.30 V hmle
21.30 1917
 23. 2. 13.30 Ľadová sezóna 3
15.30 Ježko Sonic
17.30 Prípad mŕtveho nebožtíka
19.30 Chlap na striedačku
 24. 2. Nepremietame
 25. 2. 16.00 Prípad mŕtveho 
nebožtíka
18.00 FK NAOKO
20.00 FK NAOKO
 26. 2. 20.00 Ako vychovať 
nerozbitné deti v 21. storočí
 27. 2. 16.30 Volanie divočiny
18.30 FANTASY ISLAND
20.30 TEMPOS
 28. 2. 16.00 Chlap na striedačku
18.00 TEMPOS
20.00 Volanie divočiny
 29. 2. 15.30 Ľadová sezóna 3
17.30 Chlap na striedačku
19.30 Volanie divočiny
21.30 FANTASY ISLAND
 1. 3.13.30Ľadová sezóna 3
15.30 Ľadová sezóna 3
17.30 Volanie divočiny
19.30 TEMPOS
 2. 3. 16.30 TEMPOS
18.30 Chlap na striedačku
20.30 FANTASY ISLAND
 3. 3. 16.00 Chlap na striedačku
18.00 FK NAOKO
20.00 FK NAOKO
 4. 3. 16.30 Ježko Sonic
18.30 Chlap na striedačku
20.30 TEMPOS
Vstupné: 3D projekcia 6,00 €, 2D 
projekcia 5,50 €. Deti, študenti, 
seniori si uplatňujú zľavu vo výške 

pozvánkypozvánky

 Do 3. marca v kaplnke 
západného krídla radnice
ABeCeDeART 
Výstava detskej výtvarnej tvorby 
spojenej s poznávaním písmen 
abecedy, ich stvárňovaním a roz-
víjaním jednoduchého grafického 
tvaru rôznymi motívmi a výtvar-
nými technikami. 
Združenie umelcov BonArt, 
Mesto Trnava a výtvarný krúžok 
Rybička pod vedením Oksany 

Lukomskej 
 6. februára o 18.00 h v Sy-
nagóge – Centrum súčasného 
umenia ENTROTOPIA 2.0
Medzinárodný umelecký vý-
menný projekt medzi Helsinskou 
asociáciou umelcov (HTS) a ob-
čianskym združením Publikum.sk 
z Trnavy. Aktuálna výstava pre-
zentuje tvorbu šiestich fínskych 
umelcov: Laura Beloff, Teemu 
Korpela, Pia Männikko, Mari 

Mäkiö, Ville Mäkikoskela, Jukka 
Virkunen

 7. februára o 19.00 h 
v Divadle Jána Palárika
Alexandr Nikolajevič Ostrov-
skij: LES
Premiéra znamenitej komédie 
ruského klasika A. N. Ostrovské-
ho patrí ku klenotom svetovej 
dramatickej tvorby. Dej nás za-
vedie na veľkostatok v cárskom 

Kalendár kultúrnospoločenských podujatí



Rusku, kde žije bohatá vdova 
Gurmyžská, ktorá je ochotná 
obetovať čokoľvek, len aby zís-
kala srdce mladučkého šľachtica 
Bulanova. Réžie sa ujal Vladimír 
Strnisko, ktorý je aj autorom pre-
kladu, v hlavnej úlohe statkárky 
Gurmyžskej sa predstaví Ingrid 
Timková zo SND 

 9. februára od 10.00 do 
14.00 h na zimnom štadióne
IV. KOLO SLOVENSKÉHO PO-
HÁRA V SHORT TRACK-u
Organizátor: Slovenský rýchlo-
korčuliarsky zväz s podporou 
Mesta Trnavy

 9. februára od 16.00 do 
20.00 h v Trnavskom dvore
TANČIAREŇ PRE SENIOROV
Hrá Duo Expres, vstup je voľný

 7. – 9. februára 
v Mestskej športovej hale
FESTHRY 2020
Spoločenské hry, laser game, 
stolný futbal, detský kútik, na-
fukovacie atrakcie, fotografický 
kútik, divadielka, 7. februára od 
15.00 do 20.00 h, 8. februára od 
10.00 do 20.00 h, 9. februára od 
13.00 do 18.00 h

 14. a 15. februára v Štátnom 
archíve na Štefánikovej 7
„LÁSKA JE STRAŠNE BOHA-
TÁ...“ Miroslav Válek
Stopy lásky 
v archívnych dokumentoch
14. februára od 16.00 do 19.00 h
Vernisáž výstavy Stopy lásky v ar-
chívnych dokumentoch,
ukážky dobového tanca, tvorivé 
dielne pre dospelých, romantická 
prehliadka archívnej pivnice
15. februára od 11.00 do 16.00 h
Prehliadka výstavy Stopy lásky 
v archívnych dokumentoch, tvori-
vé dielne pre dospelých, roman-
tická prehliadka archívnej pivnice
14.00 h O ČOM SA DOMA NEHO-
VORILO...
prednáška PhDr. Júlie Ragačovej

 15. februára o 19.00 h 
v Malom Berlíne 
Pingitzer & Eliáš & Hučková / 
b minor
Obľúbený cyklus komorných 
koncertov pod názvom b minor 
sa venuje hudbe 20. a 21. storo-
čia. Trio v zložení Simona Pingit-
zer (flauta), Jozef Eliáš (klarinet) 
a Alena Hučková (klavír) predsta-
ví príťažlivý repertoár. Jeho do-
minantnú časť tvorí skladba Tri-
bute trio amerického saxofonistu 
a skladateľa Russela Petersona

 19. februára o 9.00 h 
v Malom Berlíne 
Baby kino: ZAŽIŤ TO ZNOVU
Prvé trnavského kino pre rodičov 
s najmenšími deťmi. Na tieto pre-
mietania majú prístup aj kočíky, 
hlasitosť je znížená a v sále ostá-
va počas projekcie tlmené svetlo. 
Vyberáme filmy z aktuálnej dis-
tribučnej ponuky a s neagresív-
nou zvukovou stopou 

 TRNAFSKÉ FAŠANGI
22. februára od 10.00 h 
na Hlavnej ulici
FAŠANGOVÉ HODY – zabíjač-
kové dobroty od majstra mäsiara, 
vyhrávať budú dychové kapely 
Dubovanka a Modrančanka
MAŠKARI SA HOTUJÚ – tvorivé 
dielne na radnici, výroba masiek 
a maľovanie na tvár
15.00 h FAŠANGOVICA – hrá 
ľudová hudba Sirka Cuvée En-
semble 
15.00 h MAŠKARI NA KORZE 
– sprievod masiek, DFS Trnavček, 
DFS Drienka, ÚFS Trnafčan
16.00 h POCHOVÁVANIE BASY, 
UFS Trnafčan 
14.30 h na zimnom štadióne: MAŠ-
KARI NA LADE – veselé korčuľova-
nie, pre masky vstup zdarma

 23. februára od 16.00 do 
20.00 h v Trnavskom dvore
TANČIAREŇ PRE SENIOROV
Hrá Duo Expres, vstup je voľný

 25. februára o 19.00 h 
v Malom Berlíne
Cestovateľský večer: INDIA
Filip Jánošík dal po rozchode 
v práci výpoveď a utiekol na päť 
mesiacov do zahraničia úplne 
sám. V Himalájach prešiel naj-
vyšší horský priechod, osobne 
sa stretol s dalajlámom, strávil 10 
dní v kláštore so zákazom roz-
právať, býval u bollywoodskeho 
herca počas jeho kino-premiéry 
a vo Váránasi hľadal nekrofilných 
kanibalov. Príďte si vypočuť roz-
právanie o dvoch mesiacoch v In-
dii očami obyčajného chalana

 29. februára o 20.00 h 
v Divadelnom štúdiu DISK 
Blaho Uhlár a kolektív DISK: 
CHODNÍK
Scenár: Kolektív tvorcov s po-
užitím fragmentu z Wiliama 
Shakespeara. Hrajú: Monika Ba-
bicová, Jozef Belica, Daniel Du-
ban, Missi Chudá, Silvia Ištoková, 
Zuzana Jankowská, Braňo Mosný, 
Ján Rampák a Alžbeta Sersenová 
Réžia: Blaho Uhlár
Chodníkom kráčajú ľudia k sebe 
i od seba. Približovanie a vzďaľo-
vanie ľudí, variácie na partnerský 
život, sú základným motívom 
predstavenia. Vzťahy sú agre-
sívne až brutálne, ale aj krehké 
a povznášajúce. Postavy hľadajú 
harmóniu a naplnenie svojho 
života. Málokedy sa im to darí, 
načierajú do detských spomie-
nok, hľadajú ho v religiozite. Ná-
hle porozumenie až súzvuk duší 
vystrieda bolestný rozchod. Tra-
gédia a groteskno sa spájajú do 
uceleného komunikatívneho tvaru
Projekt finančne podporili z ve-
rejných zdrojov Fond na podporu 
umenia, Mesto Trnava a PwC 
Nadačný fond v Nadácii Pontis
Vstupné 5 eur, seniori, študenti 
a ZŤP 3 eurá, predpredaj v mest-
skej veži, tel. 033/3236 440, re-
zervácie: tel. 0905 930 923  




