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Dilemy života
Stretnutia s priateľmi boli pred rokmi také samozrejmé, že občas
nevadilo, ak sme niektoré z nich pre povinnosti presunuli či
zrušili. Keď siahneme hlbšie do spomienok, nespochybňovali
sme ani strechu nad hlavou či zamestnanie. Vyvodiť však z toho
jednoznačný záver, že svet je dnes horší, by bolo povrchné. Stačí si
pripomenúť, ako sme vlastnú dospelosť potvrdzovali zmenou štýlu,
postojov, ako sme túžili vniesť do sveta individuálnu predstavu.
Menili sme spôsob života a vytvárali vlastné vzťahy. Či sa nám to
podarilo, alebo nie, každý z nás zanechal vo svojom okolí stopu,
ktorá v súčte iných stôp charakterizuje stav spoločnosti. Je teda
nesprávne tvrdiť, že úsilie rodičov, nás či našich detí bolo alebo
je apriori zlé. Tak, ako je nepravdivé, že nič sa nedeje, nič zlé sa
nestalo a ide sa ďalej. Ak prirodzene nechceme zostať deťmi či
tými, o ktorých rozhodujú iní. Je to o vstupe do zodpovednosti,
kde sa učíme aj z chýb.
Minulý rok, poznačený šírením ochorenia Covid-19, otvoril
podobné dilemy. Nechať to na iných, rezignovať na priateľov, mať
alebo hľadať i ďalšie cesty spoluexistencie s ostatnými? V tomto
kontexte túžba vrátiť život pred rok 2020 nie je cestou dospelosti.
Pripomína nostalgiu za obdobím budovania krajších zajtrajškov,
avšak bez poučenia sa zo systémových chýb. Niežeby sme pozitíva
minulosti mali prehliadať, ale treba ich vnímať aj s porozumením
a posúdením toho, čo sme nevideli. Napríklad krivdy alebo
nespravodlivosť okolo nás. Minulosť ponúka možnosť hlbšieho
porozumenia, ponúka možnosť dôslednejšie sa vyvarovať
povrchnému, prvému dojmu a evidentným omylom. Tým
najväčším, ktorý sa opakuje v dejinách s rôznymi odtieňmi
a formami, je presvedčenie o jedinej správnej ceste, tej našej. Z nej
pramení delenie sveta i ľudí na dobrých a zlých, na tých, ktorí sú
s nami a ktorí sú proti nám. Realita života je taká, že môžeme ísť
ďalej práve vďaka tým ostatným. Vďaka rozmanitosti a obetavosti.
Opakovane strácať čas bojom proti tým, ktorí s nami nesúhlasia,
či hľadaním nepriateľov, je slepou uličkou. Skôr vytváranie
prostredia dôvery sa ukazuje ako cesta, ktorá dáva zmysel. Nie je
postavená na klamstve, na naivnej viere v jednoduché riešenia,
ale na schopnosti vzájomne rešpektovať iné názory, aj nedostatky
či pozitíva. Nie je to, prirodzene, jednoduché. Nešlo to ľahko ani
v dobách, kedy sme sa bez obmedzenia stretávali, o to ťažšie je to
v čase rýchleho sprostredkovania. Dôvera a spolupatričnosť sú totiž
otázkou skúsenosti, nie rýchlosti. Platí skôr opačná úmera: čím
rýchlejšia komunikácia, tým zväčša povrchnejšie dorozumenie.
Nedajme si preto dopriaty čas života pretiecť tak rýchlo,
ako tečú informácie internetom. Každý deň je vzácny. Možno to
potvrdiť vytváraním vzťahov dôvery, ak nepodľahneme rýchlosti
a zdanlivej jednoduchosti. Život je hlbší ako informácia o ňom,
potvrdzuje presahy uzavretosti.
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Sčítanie obyvateľov sa začalo. Nemusíte nikam
chodiť, údaje za vašu domácnosť vyplníte online
Začalo sa prvé úplne elektronické sčítanie obyvateľov domov a bytov na Slovensku. Nemusíme nikam
chodiť, všetko ľahko vybavíme z pohodlia domova. Na vyplnenie formulára, ktorý nájdeme na webstránke scitanie.sk alebo v mobilnej aplikácii, nám stačí mobil, tablet či počítač a pár minút času. Vypĺňanie je rýchle a bezpečné, údaje, ktoré do formulára zadáme, sú chránené pred únikom, zneužitím
alebo krádežou osobitným bezpečnostným projektom a budú využité výlučne pre potreby sčítania.
Svoju zákonnú povinnosť si môžeme elektronicky splniť do 31. marca 2021.
Sčítanie obyvateľov má už vyše
storočnú tradíciu. Štatistický úrad
SR ho realizuje každých desať rokov a získané dáta sú dôležitým
zdrojom informácií pre všetky sféry
života, verejný a súkromný sektor,
odbornú aj laickú verejnosť. Zároveň slúžia ako základ na analýzy
vývojových trendov, na prognózy
a projekcie jednotlivých oblastí
spoločného života. Každý, kto má
v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, má
zo zákona vyplývajúcu povinnosť
sčítať seba a ako zákonný zástupca
aj svoje maloleté deti. Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku
osobu alebo rodinného príslušníka, aby vám pomohli. V prípade
otázok môžete kontaktovať call
centrum Štatistického úradu SR na
čísle 02/20 92 49 19.
Pandémia koronavírusu zasiahla aj
do tohto sčítania. Pre obyvateľov
mali byť otvorené kontaktné body,
na ktorých by im stacionárni asistenti pomáhali s vyplnením dotaz-

níka. Zároveň mali mobilní asistenti
navštevovať tých, ktorí sa nevedia
sčítať sami, aj priamo v domácnostiach. Ako informoval štatistický
úrad, asistované sčítanie sa uskutoční medzi 1. aprílom a 31. októbrom
2021 a o jeho podrobnostiach a spôsobe realizácie budú občania vopred
informovaní.
Pri organizácii sčítania sa myslí aj
na cudzojazyčných či nepočujúcich
obyvateľov Slovenska. Vizuály a sa-

motný formulár sú okrem slovenčiny
pripravené i v rôznych jazykových
mutáciách. Na stránke scitanie.sk
je uverejnené aj inštruktážne video
v slovenskom aj anglickom jazyku
a s titulkami pre nepočujúcich.
Sčítanie domov a bytov sa začalo už v júni 2020 a trvalo do 12.
februára 2021. Obyvatelia sa na
nich priamo nepodieľali, vykonávali ho obce a mestá v spolupráci so
Štatistickým úradom SR. 

Martin Jurčo

Nevpúšťajte do bytu či domu podvodníkov,
ktorí sa vydávajú za sčítacích asistentov
Sčítanie je elektronické, nie je dôvod, aby vás teraz navštívili. Asistované sčítanie pre ľudí, ktorí budú
potrebovať pomoc, sa začne až v apríli a občania budú o tom vopred informovaní.
Keďže dostávame do redakcie aj
otázky k téme elektronického sčítania obyvateľstva a odpovede na
ne v mnohých propagačných rozhovoroch o sčítaní neodznievajú,
oslovili sme priamo hovorkyňu za
sčítanie osôb domov a bytov 2021
Jasminu Stauder zo Štatistického
úradu SR, aby nám odpovedala na

najčastejšie otázky.
 Ako je zabezpečené, aby
niekto iný nepoužil naše údaje
a nesčítal sa elektronicky za
nás?
- Sčítanie obyvateľov je v roku 2021
elektronické a integrované. Práve
integrácia údajov zaručuje bezpečnosť celého procesu. V rámci

integrácie využíva Štatistický úrad
SR administratívne zdroje dát. Je
to register fyzických osôb, registre
Sociálnej poisťovne, registre ministerstva školstva atď. Každý sčítaný
elektronický formulár sa automaticky v systéme páruje a porovnáva
s údajmi, ktoré už štát o nás má.
Ak sa stane, že sa údaje fatálnym
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spôsobom líšia, formulár na tento
fakt upozorní.
 Prečo používate rodné číslo?
- Rodné číslo je jedinečný údaj
o každom obyvateľovi, ktorý sa
nedá falšovať. Ak aj niekto skúsi
uhádnuť pri snahe sfalšovať formulár jeho správny tvar, v ďalšej doplňujúcej otázke musí vedieť uviesť
správnu odpoveď, ak ju neovláda,
nesčíta sa. Vďaka rodnému číslu sa
obyvateľ už počas sčítania naviaže
na administratívne zdroje údajov,
a preto nemusí vyplniť trvalý pobyt,
vieme ho z administratívnych zdrojov, nemusí vyplniť, že je živnostník
alebo podnikateľ, napíše si profesiu
– účtovník, murár alebo napríklad
opatrovateľ a všetky údaje sa automaticky porovnajú. Ak sa teda aj
niekto pokúša zneužiť RČ, porovnaním s registrami a pomocou doplňujúcich otázok vo formulári ho
systém odhalí.
 Skúšali sme znovu zadať rod-

né číslo a vyplniť formulár. Dá
sa to. Ako budete vyhodnocovať
sčítanie, ak sa niekto sčítal viackrát?
- Duplicity sa eliminujú pri štatistickom spracovaní podľa úplnosti
formulára, kontrolou v administratívnych zdrojoch údajov ako sú
napríklad register fyzických osôb,
registre sociálnej poisťovne, registre Ministerstva školstva SR a pravdepodobnostným modelom.
 Ale prečo sa dá dostať do systému opakovane?
- Možnosť dvakrát vyplniť formulár
zaručuje pre štatistické účely úplnosť sčítania obyvateľov. Pokrýva
situácie ako napríklad, keby formulár vyplnili dieťa do 18 rokov aj
rodič, dieťa na dočasnom pobyte
v zahraničí aj rodič, obaja rodičia,
ktorí majú dieťa v striedavej starostlivosti, osoba, ktorú sčítame
len z administratívnych zdrojov, ale
rozhodne sa vyplniť kompletný for-

mulár atď. Ako už sme spomenuli,
duplicity sa eliminujú pri štatistickom spracovaní.
 Zaznamenali ste aj nejaké
hackerské alebo iné nápory na
web sčítania?
- V tejto chvíli máme takmer dva
milióny sčítaných a nič také sme
zatiaľ nezaznamenali.
 Zaznamenali ste iné incidenty?
- Žiaľ, áno, od minulého týždňa
nás obyvatelia upozorňujú na
podvodníkov, ktorí sa vydávajú
za sčítacích asistentov. Upozorňujeme obyvateľov, že sčítanie je
elektronické a nie je dôvod, aby
ich niekto navštívil doma a sčítal.
Asistované sčítanie pre tých, ktorí
pomoc budú potrebovať, bude až
od 1. apríla do 31. októbra. Bude
mu však predchádzať upozornenie
mesta či obce a Štatistického úradu SR o tom, že sa čítanie začalo
a obyvatelia dostanú aj veľmi presné pokyny. 

(vm), foto: FCC

Trnavčania úspešne naštartovali triedenie
bioodpadu, ktorý sa v Bošanoch mení na bioplyn
Mesto Trnava a Trnavčania si
už v prvých týždňoch tohto roka
úspešne začali plniť povinnosť
triediť kuchynský bioodpad,
ktorá mestám a obciam vyplýva zo zákona. Za prvý mesiac
vyviezla spoločnosť FCC Trnava
takmer tridsať ton tejto druhotnej suroviny, ktorá už nekončí
na skládke, ale ide na zhodnotenie do bioplynovej stanice v
Bošanoch. Trnava týmto spôsobom robí ďalší dôležitý krok na
ceste k cirkulárnej ekonomike,
šetreniu zdrojov a zlepšovaniu
životného prostredia.
Trnavčania triedia dôkladne,
v hnedých kontajneroch sa v prevažnej miere nachádza to, čo do
nich skutočne patrí: Zvyšky z kuchyne rastlinného aj živočíšneho
pôvodu tepelne upravené i neupravené, znehodnotené potraviny
i časti kvetov a rastlín. Vo veľkej
miere sa využívajú biologicky roz2
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Hnedé kontajnery z Trnavy prichádzajú do Bošian, aby sa ich obsah zhodnotil v bioplynovej
stanici.

ložiteľné vrecká od mesta, mnohí
však tento odpad vyhadzujú bez
obalu priamo z vlastnej odpadovej
nádoby, čo je z ekologického hľadiska ešte lepšie.
Samospráva reaguje na podnety
obyvateľov a intenzívne pracuje
na tom, aby bol dostatok hnedých

nádob všade tam, kde je to potrebné. Zároveň pripomína, že správne
uzavretie kontajnera a zaistenie kovovou pákou na jeho veku zaručia,
že sa do nádoby nedostanú hlodavce a von neprenikne žiaden zápach.
„Neustále pridávame nové kontajnery na kuchynský bioodpad a bu-

udalosti
deme v tom pokračovať, kým ich
nebude všade dostatok,“ povedal
viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík.
„Ide nám o to, aby bolo jeho triedenie pre ľudí jednoduché, pohodlné
a aby stojiská vyzerali upravene.“
Častou otázkou je, prečo sa kuchynský bioodpad zbiera do
120-litrových odpadových nádob
a nie do väčších, prípadne do polopodzemných, ktoré sa budujú
postupne v celom meste namiesto
starých kontajnerových stojísk.

Polopodzemné kontajnery však
majú kapacitu až 5 000 litrov a nie
je vhodné v nich zbierať tak veľký
objem kuchynského bioodpadu.
Kontajnery sa totiž po každom
zvoze umývajú a vyzbieraný odpad
sa hygienizuje. Vhodným riešením
by neboli ani väčšie, napríklad
240-litrové nádoby.
„Systém zberu kuchynského
odpadu prostredníctvom 120-litrových nádob je prispôsobený
technologickému postupu pri ich

čistení v spracovateľskom zariadení. Veľkosť zbernej nádoby
a maximálna hmotnosť odpadu
v zbernej nádobe sú obmedzené,“
upresňuje spoločnosť FCC Trnava. Väčší počet nádob a častejší
zvoz odpadu, ktorý samospráva
upravila z dvoch dní za týždeň na
tri, by však mali eliminovať problémy s preplnením nádob, s ktorýmisme sa v prvých týždňoch
zberu kuchynského bioodpadu
stretávali. 

(red)

Samospráva otvorila materské školy pre deti
rodičov, ktorí nemôžu pracovať doma

Rodičom a iným zákonným zástupcom detí, ktorí nemôžu v čase prísnych protiepidemiologických opatrení vykonávať svoju prácu doma, veľmi komplikujú situáciu zatvorené školy a školské zariadenia.
Mesto Trnava sa preto ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení rozhodlo od 15. februára 2021 obnoviť výchovno-vzdelávací proces v materských školách a činnosť školských detských klubov. Otvorené sú
však len pre deti rodičov, pracujúcich v kritickej infraštruktúre a tých, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju v domácnosti.
„Chceme pomôcť rodičom, ktorí
spadajú do týchto dvoch kategórií.
V školách sme preto zisťovali, koľkí
z nich majú záujem o umiestnenie
dieťaťa,“ povedal vedúci odboru
školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Trnave Michal Špernoga.
Do materských škôl nahlásili rodičia dohromady tristopäťdesiatšesť detí, ktoré sú v šestnástich
materských školách rozdelené do
tridsiatich troch skupín v šestnástich materských školách V jame
27 a na uliciach Teodora Tekela 1,
Hodžovej 40, Vajanského 3, Ludvika van Beethovena 16, Vančurova

38, Spartakovská 10, Narcisová 2,
Spartakovská 6, Ivana Krasku 29,
Maxima Gorkého 21, Limbová 4,
Okružná 19, Andreja Kubinu 34,
Kornela Mahra 9, Murgašova 13.
Školské kluby detí sú k dispozícii
vo všetkých deviatich základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. Navštevuje
ich stodva žiakov rozdelených na
dvadsaťdva skupín a je pre nich
zabezpečená účasť na dištančnom
vzdelávaní.
Rodičia, ktorí chcú v materskej
škole alebo školskom klube
umiestniť svoje dieťa, musia odovzdať škole čestné vyhlásenie

o bezinfekčnosti a čestné vyhlásenie o nutnosti vykonávania práce
na pracovisku. Pri vstupe do školy
sa podľa Vyhlášky č. 47 ÚVZ SR
musia preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením, že spadajú do výnimiek uvedených v tejto
vyhláške.
„Mrzí nás, že musíme byrokraticky zaťažovať pracujúcich rodičov
v zložitej situácii, ale tento postup
je nevyhnutný pre ochranu zdravia
a prevenciu nekontrolovaného šírenia koronavírusu. Všetkým ďakujeme za toleranciu a porozumenie,“
doplnil Michal Špernoga. 

Finančné zdravie vypovedá o miere udržateľného hospodárenia
samospráv bez rizika problémov
v súčasnosti aj budúcnosti. Na základe údajov z Ministerstva financií
Slovenskej republiky boli na stupnici
od nuly po šesť hodnotené vybrané
ukazovatele za ostatné štyri roky,
ako napríklad celková výška dlhu,
dlhová služba, bilancia bežného
účtu, záväzky po lehote splatnosti
či záväzky viac ako 60 dní po splatnosti. Vo všetkých posudzovaných

parametroch Mesto Trnava už po
tretí raz potvrdilo svoje kvalitné
finančné hospodárenie.
 Samospráva chce pomôcť prevádzkam, za letné terasy zaplatia
len euro na mesiac
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava
v utorok 16. februára 2021 na zasadnutí, ktoré sa prvýkrát v histórii
Trnavy konalo online, rozhodlo
o znížení nájomného za exteriérové
sedenia na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Prevádzkovatelia za ne od

(red)

V skratke

 Mesto Trnava má najlepšie
finančné zdravie spomedzi krajských miest
Mesto Trnava má najlepšie finančné
zdravie spomedzi slovenských krajských miest. Vyplýva to z analýzy
zverejnenej Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)
v rámci projektu zameraného na
monitorovanie hospodárenia miest,
obcí a vyšších územných celkov
s cieľom zvýšiť tlak na zlepšovanie
ich finančného zdravia.
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1. marca 2021 zaplatia iba symbolické jedno euro za mesiac. Upravená výška nájomného platí do konca
sezóny, teda do 15. novembra 2021.
Zámerom samosprávy je zmierniť
negatívne dopady koronakrízy na
prevádzky v meste. Rozhodnutie
nadväzuje na minuloročné zníženie
nájomného, keď prevádzkovatelia
platili jedno euro za celú sezónu,
ktorá bola neskôr predĺžená až do
28. februára 2021
 Právna klinika funguje online
formou
Činnosť Právnej kliniky Mesta Trnavy pokračuje z dôvodu nepriaznivej
epidemiologickej situácie aj v letnom semestri online formou. Právne
informácie môžu záujemcovia získať
do 11. mája 2021 prostredníctvom
e-mailovej adresy pravna.poradna@truni.sk alebo každý utorok od
9.30 do 11.00 h na telefónnom čísle
0917 863 233.
Právna klinika je spoločným projektom Mesta Trnava a Právnickej fa-

kulty Trnavskej univerzity v Trnave.
Jeho cieľom je pomôcť s riešením
právnych problémov obyvateľom Trnavy, najmä ľuďom v ťažkej sociálnej situácii. Na klinike sa nepripravujú konkrétne podania, lebo projekt nenahrádza činnosť advokátov,
notárov a iných osôb poskytujúcich
právne služby, ani nemôže záväzne
radiť občanom. Ide o poskytnutie
bezplatných právnych informácií,
usmernení a základnej orientácie
v problematike, a zároveň o predmet
pre študentov Právnickej fakulty TU,
ktorý im umožňuje zvyšovať si právnické zručnosti.
 Trnavčania vo veku nad šesťdesiatpäť rokov dostali od mesta
respirátory
Mesto Trnava distribuovalo seniorom vo veku nad 65 rokov respirátory typu FFP2 bez výdychového
ventilu. Trnavčania si ich v uplynulých dňoch našli vo svojich poštových schránkach spolu s listom
a informáciami o ich použití. Obálky

pripravovali a roznášali zamestnanci
Mestského úradu v Trnave, spoločne
vybavili takmer 13 000 zásielok.
Zo strany mesta ide o symbolické
gesto, ktoré chce seniorom pripomenúť, že v boji proti koronavírusu
nie sú sami. Samospráva už od
prvej vlny pandémie intenzívne
pracuje na tom, aby ochránila životy
a zdravie svojich občanov.
Systémovým riešením, ktoré môže
situáciu konečne obrátiť k lepšiemu,
bude sprevádzkovanie veľkokapacitného vakcinačného centra v Mestskej športovej hale na Rybníkovej
ulici, ktoré vybudovalo a vybavilo
po materiálnej aj technickej stránke
Mesto Trnava. Ďalší postup a organizácia očkovania by mali byť
v réžii Fakultnej nemocnice Trnava.
V prípade dodávky väčšieho počtu
vakcín sú priestory plne k dispozícii.
Ich výhodou je lepšia dopravná dostupnosť oproti ostatným centrám,
priestorová kapacita, bezbariérovosť
a veľké parkovisko. 

(red)

Nepostúpili sme do druhého kola súťaže Európske
hlavné mesto, ale kultúra v Trnave nezaspí
Napriek mesiacom intenzívnej
práce, dôkladnej príprave a veľkému odhodlaniu sa Trnava nedostala do užšieho výberu slovenských miest, ktoré pokračujú v súťaži o titul Európske hlavné mesto
kultúry 2026. Výsledky oznámila
5. februára 2021 predsedníčka
medzinárodnej poroty Paulina
Florjanowicz v online prenose na
facebookovej stránke Ministerstva kultúry SR. Vyhláseniu deň
predtým prechádzala prezentácia
trnavského projektu, ktorý sa kvôli
pandémii konal online.
„Do projektu išlo veľa energie,
ktorej sme verili a ostali sme
v prvom momente sklamaní. Je to
však súťaž. Gratulujeme Trenčínu, Nitre a Žiline, ktorí postupujú
ďalej a ďakujeme všetkým, ktorí
pri projekte Trnavy stáli od začiatku alebo sa pripojili v procese,“
odkazuje tím Trnava 2026.
Vďaka kandidatúre sa nám podarilo v Trnave významne prepojiť
4
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regionálne i mestské kultúrne
inštitúcie s nezávislou kultúrou,
čo chce samospráva ďalej rozvíjať.
Zámerom je zrealizovať viaceré
projekty z bidbooku, teda kandidačného projektu Trnavy. Ten
je pre záujemcov k dispozícii na
stiahnutie v anglickom jazyku na

stránke trnava2026.sk.
Napriek neúspechu v súťaži sa
kultúrny život v Trnave nekončí.
Tešíme na množstvo skvelých
podujatí, ktoré pre vás pripravíme. Veríme, že nám situácia
dovolí užiť si ich spoločne čo
najskôr. 

udalosti
Martin Jurčo, foto: autor

Finalistka ocenenia Učiteľ Slovenska Jana
Chmurová: Motivuje ma záujem detí o bádanie

Učia inovatívne, učia inšpiratívne, učia s láskou, učia inak. Preto sa desiati z nich stali finalistami
ocenenia Učiteľ Slovenska, ktoré je súčasťou medzinárodného ocenenia pre najlepších učiteľov sveta
GlobalTeacherPrize. Aj jeho tretí ročník pripravilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živicav rámci svojho programu pre učiteľov Komenského inštitút. Do finále sa dostala aj Trnavčanka Jana
Chmurová, učiteľka zo Základnej školy s materskou školou na Ulici Jána Bottu. Hlavné ocenenie získala učiteľka zo Senca Iveta Barková.
Pripomeňme, že vyhodnotenie tretieho ročníka projektu Učiteľ Slovenska sa muselo odkladať pre pandemické opatrenia, napokon boloslávnostne vyhlásené online v januári
tohto roku. Pre Janu Chmurovú bola
účasť vo finále milým prekvapením.
V spomínanej základnej škole vyučuje chémiu, biológiu a techniku.
Okrem iného vedie krúžok Zelená
hliadka. So žiakmi sa venujú environmentálnej problematike a skúmajú prírodné javy. Školu zapojila aj
do ankety Strom roka 2019, v ktorej
získali v rámci Slovenska 2. miesto.
Jana Chmurová často učí deti priamo na školskom dvore, ktorý je plný
zelene, dáva veľký priestor žiakom,
ktorí sa na hodinách neraz učia
objavovaním. Je autorkou knihy
Škôlkar 6. (Človek a spoločnosť),
šiesteho pracovného zošitu zo sady
siedmich zošitovzameraných na
sedem oblastí pre predprimárne
vzdelávanie v materských školách.
Spolu s Ivetou Juricovou je autorkou
pracovného zošita Pravouka 1 pre
žiakov prvého ročníka základných
škôl.
 Narodili ste sa v Trnave a zažili ste typický život dieťaťa
v paneláku. Aké máte naň spomienky?
-Vyrastala som na sídlisku Linčianska. Moje detstvo bolo šťastné.
Všetci kamaráti sme sa stretali
pod panelákom, kde sme sa spolu
hrali, vymýšľali, bláznili. Skákali
sme gumu, hrali sa s loptou. Keď
sme boli starší, vystriedali sme
ihrisko za prašiak, kde sme len
tak sedeli, hrali karty, rozprávali si
zážitky. Nepoznali sme slovo nuda.
Ak nám niektorý kamarát z partie
chýbal, všetci sme sa ho spoločne

vybrali zavolať von. Moji kamaráti
boli zároveň aj moji spolužiaci zo
Základnej školy na Ulici Maxima
Gorkého. Je to zvláštne, ale doteraz
sa pamätám na všetky mená spolužiakov, ako boli zapísané presne
podľa poradia v klasifikačnom
hárku. Po skončení základnej školy
som začala študovať na Gymnáziu
Angely Merici. Počas tohto obdobia
som obdivovala prácu mamy mojej
spolužiačky, ktorá pracovala ako
hygienička. V tom čase som vedela,
že nič iné robiť nechcem.
 Aká bola teda vaša cesta k povolaniu učiteľky? Veď pôvodne
ste študovali odbor výživa ľudí.
Napokon sa všetko rozbehlo inak
a práca učiteľky si na vás počkala.
- Cesta nebola priama, po skončení štúdia som prijala ponuku
z Pedagogickej fakulty Trnavskej
univerzity na miesto internej doktorandky. Do svojho tímu hľadali
odborníka na výživu, ktorý bude
spolupracovať na projekte Výživa
a zdravie vo výchove a vzdelávaní.

Popri práci som získala vzdelanie
v odbore učiteľka chémie a zostala
pracovať na univerzite. Ako odborná asistentka som bola spoluriešiteľkou na projektoch Fibonacci
a Pri-sci.net. Projekty sa zameriavali na induktívne vzdelávacie postupy v prírodovednej gramotnosti.
Tu som ako lektorka – školiteľka
prichádzala do kontaktu s dospelými ľuďmi – učiteľmi. Popri svojej
práci som počúvala rôzne názory
pedagógov. Vo väčšine prípadov
hovorili, že aplikácia bádateľských
aktivít do praxe je veľmi náročná
a nedá sa zrealizovať. V hlave mi
vždy vŕtalo, kde je asi pravda. Táto
myšlienka ma prenasledovala veľmi
dlho. Uvedomila som si, že ak chcem o niečom presvedčiť druhých,
musím to sama vyskúšať. Ak mám
učiť učiteľov, musím ísť aj ja učiť
do školy a vyskúšať si prácu učiteľa. Nikde ma však nechceli prijať.
Dôvodom bola moja vyššia kvalifikácia. Takých nepotrebovali. Nakoniec sa mi podarilo zamestnať na
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malej vidieckej škole. Veľa ľudí sa
čudovalo tejto zmene. Pracovať na
univerzite bolo vnímané verejnosťou ako prestížne zamestnanie, ale
miesto učiteľky na základnej škole
nebolo veľmi atraktívne.
 V roku 2017 ste začali učiť
v základnej škole na Ulici Jána
Bottu. Tam sa vám črtalo stále
zamestnanie, a tak ste z vidieckej
školy odišli. Spomínaná trnavská
škola je najväčšou v našom meste, už len tá majestátnosť budovy
môže spôsobiť začínajúcemu
učiteľovi ostych. Vy však pri
práci využívate prvky výskumne
ladenej koncepcie, založenej na
vedeckých postupoch žiaka (IBSE
– InquiryBasedScienceEducation). Čo to znamená?
- S touto metódou založenou na
vedeckých postupoch žiaka som sa
prvýkrát stretla počas pôsobenia
na Trnavskej univerzite a veľmi ma
nadchla. Ide o to, že žiakom neponúkam hotové vedecké poznatky,
vytvárajú si ich sami na základe
predchádzajúcej vlastnej skúsenosti. Zisťujem ich predstavy, reagujem
na ich myšlienky, povzbudzujem
ich, aby sa nebáli klásť otázky, tvoriť predpoklady. Potom nasleduje
samotné bádanie, a ak sa žiakova
hypotéza nepotvrdí, snažím sa
formulovať novú otázku. Žiaci pozorujú, predpokladajú, usudzujú,
merajú, experimentujú, sami tvoria
závery a zovšeobecnenia.
 Vráťme sa ešte k spomínanému oceneniu Učiteľ Slovenska.
Ako ste vhupli do tohto projektu?
- Moja nominácia na ocenenie
ma veľmi potešila. Tešilo ma, že
si niekto všimol moju prácu. Dlho
som rozmýšľala nad tým, kto môže
byť tento človek, ale do dnešného
dňa to neviem. Zo zvedavosti som
sa pýtala organizátorov Učiteľa
Slovenska, ale ich odpoveď bola:
„Neželá si byť menovaný. Vieme
len, že je to rodič žiaka z vašej
školy.“ Chcem sa mu aspoň touto cestou poďakovať. Vďaka tejto
súťaži som získala nové skúsenosti
a spoznala ďalších skvelých inšpiratívnych učiteľov. Úprimne, keď
som išla vyplniť dotazník do súťaže, najprv ma to odradilo. Nebolo
to tým, že bolo treba niečo vypísať,
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ale tým, že som nadobudla averziu
k počítaču, keďže sa už vtedy učilo
dištančne a počítač som využívala
väčšiu časť dňa. Nakoniec som si
uvedomila, že ak by som ja niekoho nominovala, a tento učiteľ by
sa nepokúsil zapojiť, asi by ma to
sklamalo. Dotazník som vyplnila
s pocitom, že som si splnila úlohu.
Ani vo sne by mi nenapadlo, že sa
dostanem do Top 10.
 Ako reagovali žiaci, rodičia
a najbližšie okolie na vašu nomináciu?
- Všetkých to veľmi milo prekvapilo, ale mnohí ani nevedeli, o čo
ide. Súťaž Učiteľ Slovenska sa
postupne dostáva do povedomia
širokej verejnosti. Nejde v nej o to,
aby učitelia navzájom súperili, ale
aby si navzájom vymieňali inšpirácie a posúvali ich iným našim
kolegom. Chceme, aby sa učiteľské
povolanie dostalo do povedomia
v pozitívnejšom svetle.
 Čo je vašou najväčšou motiváciou v práci so žiakmi a z čoho
viete mať najväčšiu radosť?
- Veľmi ma motivuje predovšetkým
záujem detí o bádateľské aktivity.
Motivujú ma ich emócie, ktoré sa
prejavia, keď zistia, že to vlastne
poznajú zo života. Na základe
vlastného bádania si to už len spojili do súvislostí. Páči sa mi, keď ma
na začiatku svojho bádania presviedčajú, že nikdy o tom nepočuli,
nestretli sa s tým. Poteší ma tiež,
keď príde žiak a povie: „Povedal
som mame pri varení slepačej polievky: To nie je špina, čo vyberáš.
To sú vyzrážané bielkoviny.“ Takých
príkladov je veľa, keďže sa snažím
učivo orientovať na bežný život.
Najväčšiu radosť mám, keď prídem
po dlhšej dobe medzi žiakov a oni
zakričia: „Pani učiteľka, veľmi ste
nám chýbali!“
 Samozrejme, to vás aj motivuje neustále sledovať nové
možnosti a zapájať sa do nových
typov rôznych programov. Na
dva z nich ste dostali pozitívne
odpovede len nedávno.
- Dostala som príležitosť sa zapojiť do Alumni programu. Aktuálne
je v Alumni programe KI vyše sto
učiteľov z celého Slovenska, ktorí
šíria príklady dobrej praxe a odo-

vzdávajú svoje skúseností medzi
tisíce učiteľov a žiakov. Stávajú sa
tak akýmisi influencermi postupnej
reformy školstva zdola. Podarilo sa
mi zapojiť školu do nového projektu
Školy v „oute“. Prihlásilo sa doň až
tristodvadsaťšesť pedagógov. Porota
vybrala do projektu dvadsať škôl,
medzi nimi aj našu školu. Či na to
mala vplyv aj moja účasť na ocenení
Učiteľ Slovenska 2020, to neviem.
Veľmi sa teším, že po návrate z karantény do školy budem tráviť so
žiakmi oveľa viac časuvonku, kde
budú mať príležitosť zmysluplne,
hravo bádať a objavovať. Navyše,
bude to pozitívne vplývať aj na ich
fyzické a psychické zdravie.
 Dá sa učiť inovatívne aj online
v čase korony?
- Inovatívne vyučovanie cez online hodiny je dosť náročné, ale pri
niektorých hodinách to ide. Ide
hlavne o hodiny chémie, keď si
žiaci dokážu sami vyskúšať rôzne
experimenty vo svojich domácich
podmienkach. Potom ich zdieľajú
so svojimi spolužiakmi a navzájom
porovnávajú. Na hodinách biológie
tiež môžu deti skúmať rastliny a živočíchy. Dovolím si spomenúť jednu príhodu počas online vyučovania, ktorá by pri prezenčnom vzdelávaní nebola možná. Na hodinách
biológie v šiestom ročníku majú
žiaci vytvoriť projekt s názvom
Moje domáce zvieratko, ktorý nadväzuje na tému Blízki spoločníci
človeka. Deti majú v škole fotografie, obrázky a rozprávajú o svojom
miláčikovi. Konečne až teraz, po
rokoch tradičného prezentovania
projektov, som mala tých všetkých
domácich miláčikov na hodine.
Deti sedeli na online hodine a na
rukách mali papagája, psíka, mačku, škrečka, morské prasa a veľa
iných domácich zvieratiek. Každé
dieťa pyšne a so záujmom predstavilo svojho miláčika v priamom
prenose. No povedzte, bolo by toto
možné robiť v triede na mestskej
škole, keby nebola karanténa? Bol
to zážitok nielen pre samotné deti,
ale aj pre mňa. Účel bol splnený
nad moje očakávania. A tak sa nám
zážitkové učenie podarilo so žiakmi
naplniť aj počas dištančného vzdelávania. 

história
Veronika Slneková-Plesníková, do tlače pripravil: (mj), dobová prop. tlač SNM Bratislava, webumenia.sk

K osudom židovskej komunity v Trnave
v rokoch 1938 – 1945
18. časť
„Diváci“ a ich modely správania
počas holokaustu
Zrejme vďaka HG sa po Trnave
v máji 1939 začali medzi obyvateľstvo šíriť známe letáky, ktoré kládli
naliehavú otázku, či „je žid taký
človek ako my?“.1 Sugestívne kladené otázky evokovali v čitateľovi jednoznačnú odpoveď. Nie. Žid nie je
a nemôže byť taký človek „ako my“.
Nikdy nebude integrálnou súčasťou
slovenskej kresťanskej spoločnosti.
Židov nemožno prijať do národného celku, lebo „žid ostane vždy iba
židom.“ Preto by žiadna z cirkví na
Slovensku nemala akceptovať Židov
ako svojich potenciálnych veriacich,
„lebo aj tu platí žid vždy ostane
židom.“2 Tlač akoby predbehla
oficiálnu líniu „riešenia židovskej
otázky“ a zaútočila na Židov z pozície rasovej nenávisti.
Tieto úvahy vyplynuli začiatkom
roku 1939 z poplašnej správy o hromadných krstoch trnavských Židov.
Usilujúc sa uviesť informácie o avizovaných hromadných krstoch na
správnu mieru, sa noviny zacielili
na upokojenie verejnej mienky, keď
hromadné krstenie Židov označili
za fámu bez reálneho základu. Za

pôvodcu dezinformácie označili
HG, pretože to bol práve nejaký
„zlosyn HG z Trnavy“, ktorý „bol
taký šikovný, že oklamal Slovenskú
politiku, keď prepašoval do nej
farizejský článok o hromadných
krstoch v Trnave. Ten istý vedel do
svojich nástrah dostať viedenské
rádio, ktoré už dva razy prinieslo tú
istú správu. A napokon vedel zneužiť aj redakciu týždenníka Gardista, kde v nedeľu 5. 2. pod značkou
efzet vpašoval poznámku, že sa
v Trnave rozšírila správa, že ide sa
tu krstiť 900 židov, a že potom za
demonštrácií (ktoré pravda vôbec
neboli) českí četníci bili našich ľudí,
čomu sa chechtali bruchatí židia.“3
Alexej Izakovič4 vo svojom článku
Čiastočné uspokojenie tvrdí, že „s
týmito hromadnými krstami židov
nie je to tak strašné, že aj keby sme
krstili celé stovky, nič zlého by sa
nestalo. Židovstvo previnilo sa ako
celok a pár sto, to nie je celok...
A nadovšetko netreba sa znepokojovať pre krsty z obavy, že azda
takto by sa zachránila, znemožnila
hospodárska náprava Slovenska...
náboženská a hospodárska otázka to sú dve, na sebe nezávislé

otázky... náprava musí nastať aj
u tých síce pokrstených, ale po
prevrate nekresťanskými službami
zbohatlých...“.5 Trnavské noviny
zdôrazňovali, že farský úrad pripravil večerné kurzy náboženstva pre
Židov, ktorí sa chcú dať pokrstiť.
„Podľa najnovšej cirkevnej úpravy
totiž neslobodno prijímať židov do
cirkvi bez vážnej prípravy, ktorá má
trvať aspoň 3 mesiace.“6

1 „Koľko židovských slúžiek vysluhuje u kresťanov a koľko židov slúži u kresťanských gazdov, ako pasákov, alebo ako robotníkov na gazdovstve? Koľko židov slúži za bíreša u kresťanských gazdov alebo ako povozníkov pri pokľudu statku a pri záprahoch? Koľko židovských dievčat, žien a mužov vykonáva s motykou v ruke, prípadne za pluhom poľnohospodárske práce?
Koľkí židia vozia hnoj, orú, kopú, vláči, sejú, okopávajú, kosia, viažu, zvážajú a podobne na slovenskej roli? Koľko židovských
robotníkov je zamestnaných v továrňach pri ťažkej práci? Koľko židov sa vyučilo a robí riadne remeselné práce ako: kováč, kolár,
stolár, tesár, tehlár, murár, betonár, pokrývač, kominár a pod. a koľko židov robí pri uvedených remeslách pomocné práce, napr.
podávanie tehál, malty, nosenie dreva atď.? Koľko máme židov ako nosičov zavazadiel a iných sluhov u kresťanov? Koľko židov
kiná službu posunovača pri železnici a iné ťažké práce? Koľko židov robí s krompáčom v ruke na hradských a cestách? Koľko
židov pracuje pri regulácii riek, potokov s krompáčom v ruke, koľkí židia vozia táčky, ťahajú káru, vyvážajú z vody štrk a piesok,
opevňujú brehy a podobne? Koľko židov čistí ulice, kanály, vyváža fekálie, opravuje cesty a chodníky vlastnou rukou?“ SNA,
fond PKÚ, č. k. 309, 34455/1939, Leták Je žid taký človek ako my? MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 347, Adm. 14482/1939, Leták
Je žid taký človek ako my? Kým Gardista ešte v roku 1939 teda uvažoval o tom, či Žid je taký človek ako „my˝, gardistický leták
z roku 1941 už popieral aj to. Žid nie je vraj človek, iba sa na neho podobá. Je to diabol v ľudskej podobe. Žid nie je vytvor Boží,
ale diabolský, a kto ho ochraňuje, toho neminie trest Boží. MEŠŤAN, Pavol. Svetonázorové príčiny antisemitizmu na Slovensku.
In Fenomén holokaustu. Ideové korene, príčiny, priebeh a dôsledky. Zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie
konanej dňa 27. – 28. marca 2008. Bratislava, 2008, s. 149.
2 Trnavské noviny, 29.1.1939.
3 Trnavské noviny, 12.2.1939
4 Alexej Izakovič (1908-1995), rodák z Borovej, absolvent trnavského gymnázia, redaktor týždenníka Trnavské noviny a organizátor, priekopník kresťanského telovýchovného hnutia na Slovensku a funkcionár Slovenského orla. Teologické štúdiá absolvoval v Trnave (1927-1930) a v Olomouci, kde ho 3.7.1932 vysvätili za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo viacerých farnostiach. napr.
v Slovenskom Mederi, v r. 1938-1944 ako farár v Trnave.
5 Trnavské noviny, 5.2.1939.
6 Trnavské noviny, 15.1.1939.
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Tak či onak bol ale záver jednoznačný – bez ohľadu na to, či
sa Židia hlásia k židovskej viere,
alebo sú bez vyznania, či dokonca
konvertujú, podstata ich povahy
sa nemení, svojím „ustrojením“ sú
totiž „priam preurčení konať zlo“.
To slovenskú vládu oprávňuje „riešiť židovskú otázku“ postupným
okliešťovaním ich občianskych
a ľudských práv. „Otázka berie sa
s celou vážnosťou a ľudskosťou
a nemýli nás otázka, čo by boli
robili židia, keby boli zvíťazili. My
nechceme byť židmi, nechceme kopírovať ich spôsoby.“7 „A konečne:
Židom sa vôbec nekrivdí. To iba zákon sa pokúša urobiť z nich takých
ľudí, ako sme aj my, ľudí živiacich
sa poctivou prácou svojich rúk“8,
hoci Židia sú vlastne iba „na našom
tele hoviaca cudzia rasa, ktorá sa
nedá tak ľahko striasť.“9
Napriek alebo vďaka apelom redakcia Trnavských novín v neskorú
jar 1939 s nadšením zaznamenala
prvé úspechy „riešenia“ v meste:
„Nedávno – hoci stáva sa to zriedka
– nám Trnavu pochválili v dennej
tlači. Napísali tam, že naša Trnava
nerobí už natoľko dojem požidovčeného mesta ako ešte nedávno,
teda už viac vyzerá slovenským
Rímom...“10
Dopad propagandy či už tej regionálnej, alebo celoslovenskej na
obyvateľov regiónu sa dá vyhodnotiť iba veľmi ťažko. O jej úspešnosti
by sa dalo diskutovať minimálne
v dvoch rovinách. Na jednej strane
7 Trnavské noviny, 8.10.1939,
8 Trnavské noviny, 15.10.1939.
9 Trnavské noviny, 13.8.1939.
10 Trnavské noviny, 4.6.1939.
11 Pozri NIŽŇANSKÝ, Eduard (ed.). Holokaust na Slovensku 7. Vzťah slovenskej majority a židovskej minority (náčrt
problému). Bratislava: Nadácia Milana
Šimečku, Katedra všeobecných dejín FF
UK, 2005, s. 13.
12 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 127,
Prez. 1454/1940, Výtržnosti proti židom
v Trnave 1.7.1940.
13 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 127,
Prez. 1579/1940, Výtržnosti proti židom
v Trnave 7.7.1940.
14 MV, ŠAB, PT, fond OÚT, č. k. 127,
Prez. 1629/1940, Výtržnosti proti židom
v Trnave dňa z 30.7.1940 na 31.7.1940.
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skôr apatia, nezáujem a pasivita
obyvateľov by skôr svedčili o jej
slabom účinku, na druhej strane
neochota pomôcť a pomáhať ohrozeným Židom, ale predovšetkým
rady záujemcov o židovský majetok,
čím z tábora divákov prechádzali do
tábora páchateľov, by naznačovali
zas skôr opak. Takže nezostáva nič
iné iba vysloviť veľmi všeobecný
záver, že propaganda prispievala
k formovaniu verejnej mienky obyvateľov, je však ťažké určiť presne,
do akej miery.11
Najextrémnejším prejavom postoja divákov k židovskej komunite
boli brachiálne útoky na Židov
v uliciach. V pomerne vyhrotenej
podobe sa v Trnave objavili už
v období autonómie, ale pokračovali aj po vyhlásení Slovenského
štátu, pričom ich zvýšená frekvencia bola evidentná v lete roku 1940.
Prvého júla 1940 večer telefonoval
na mestskú políciu V. Reich z Kapitulskej, že „na spomenutej ulici je
zas nepokoj. Nemci bijú židov. Na
označené miesto sa ihneď dostavila
hliadka. Zo spomenutej spoločnosti
tam už žiadneho nebolo, len Eugen
Veit sa sťažoval, že nimi bol hodený
na zem a bitý gumovými obuškami“. Žandárska stanica v Trnave
o tom vo svojom hlásení napísala:
„... keď sedel Veit na lavičke v parku
na Kapitulskej videl ísť dvoch mladíkov. Keď k nemu prišli, podívali
sa mu do tváre a keď zistili, že je
žid, vytiahli spod kabátov gumové

obušky a bez oslovenia ho začali
biť. Veit sa dal volať o pomoc...“12
Aj večer 7. 7. 1940 sa na Kapitulskej
ulici mali zísť mladí muži s úmyslom biť Židov, mestská polícia včas
zasiahla a akciu im prekazila.13
V noci 31. 7. 1940 medzi 1.00 hod.
a 2.00 hod. neznámi páchatelia vytĺkli vyše sto okien na Štefánikovej,
Pekárskej, Paulínskej, a to na židovskej škole a židovských domoch.
Už po 22.00 hod. strážnik mestskej
polície zaznamenal rozbité okná na
hostinci A. Meitnera. „A. Meitner sa
vyslovil, že páchateľov pozná, ale
ich nevyzradí.“ V správe žandárskej
stanice popísali situáciu: „...v noci
31. 7. 1940 o 1.20 hod prišlo asi 10
dosiaľ neznámych osôb na Štefánikovu ul. v Trnave, kde hádzali menšie kamene do okien židovských
domov. Páchatelia boli prenasledovaní mestskou políciou a rozutekali
sa do Pekárskej a Paulínskej ulice,
kde tiež hádzali do okien žid. domov kamene, čím rozbili asi 80
okenných tabuliek...sú to pravdepodobne osoby, ktoré boli 30. 7. 1940
na manifestácii v Bratislave a po
návrate do Trnavy dopustili sa tohto
činu.“14
„Oveľa horšie ako toto poníženie,
ale bolo bitie starých Židov, ktoré sa
v meste stalo pravidelnou udalosťou. Keď som raz išla úzkou uličkou
medzi hlavnou ulicou a dláždeným
námestím, kde stál náš dom, počula
som z jedného domu výkriky. Išla

história
som sa pozrieť, čo sa deje a videla
som dvoch uniformovaných mužov,
ako bijú moju tetu Katku... Teta
mala svoje biele vlasy rozpustené
a muži ju za ne ťahali, aby si nemohla kryť tvár. Ležala na chodníku, muži do nej kopali a smiali sa
tomu.“15
Fyzické napádanie Židov je samozrejme extrémom. Útočníkmi boli
mladí muži, vždy v skupinách,
takže je ťažké posudzovať, či sa len
zabávali, ventilovali si frustrácie, či
dokazovali svoju „nadradenosť“.
Isté však je, že práve na nich mohol
byť dopad propagandy silný. Na
druhej strane, z viacerých písomností vyplýva, že aj tá časť divákov,
ktorá sa do útokov síce priamo
nezapojila, proti nim ani neprotestovala, naopak, snažila sa páchateľov ešte kryť, čo bolo vlastne vyjadrením jej súhlasu.
Príkladom, na ktorom je možné
dokumentovať a typologizovať postoje divákov, je arizácia židovského
majetku, Arizácia a likvidácia židovských podnikov a obchodov bola
prísľubom odstránenia nepríjemnej
židovskej konkurencie, sľubovala
rýchle zbohatnutie, pričom propaganda ju prezentovala ako pomoc
sociálne najslabším vrstvám spoločnosti. Zo začiatku mala táto demagógia medzi obyvateľstvom úspech
a vyvolávala ilúzie o „bezprácnom,
automatickom celoplošnom zvýšení vlastnej životnej úrovne“.16
Arizácia židovského majetku však
neznamenala nič iné ako rozkrádanie židovského majetku, bola
prejavom nerešpektovania práva
na osobné vlastníctvo a porušením
zásady nedotknuteľnosti osobného vlastníctva. Jedným z jej pólov
bolo ožobračovanie – pauperizácia
židovskej komunity, opačným zas
vylepšenie majetkových pomerov
vybraných kresťanských uchádza-

čov o židovský majetok. Arizátorom
židovského majetku nemohol byť
hocikto, vyžadoval sa árijský pôvod,
príslušnosť k slovenskému alebo
nemeckému národu a takmer nevyhnutné konexie v hospodársko-politickom aparáte. Arizácie na
Slovensku pomohli k doformovaniu
strednej vrstvy, ktorej predstaviteľmi
boli dovtedy hlavne Židia.17
Pri pokuse o analýzu sociálneho
prostredia holokaustu, je potrebné
vychádzať z popisu podstatných
zmien v sociálnej stratifikácii a majetkových pomeroch majority. Treba
sa venovať tomu, kto nahradil Židov vyradených z hospodárskeho,
profesionálneho a sociálneho života v dôsledku arizácií a zákazov
vykonávania rozličných povolaní.
Táto analýza má aj svoju politickú
rovinu, keďže „nová stredná vrstva“
bola politicky prepojená s režimom
slovenského štátu, teda so štátostranou a jej hierarchiou.18 Treba
si zároveň uvedomiť, že každý jednotlivec, tým že prejavil svoj záujem
o čokoľvek zo židovského majetku,
tým v podstate vyjadril svoju slobodnú vôľu a ochotu zúčastniť sa
nielen na štátom organizovanom
rozkrádaní, ale sa tým zároveň
priblížil k režimu v tom zmysle,
že režim mu umožnil vylepšenie
majetkovej situácie a mohol na-

opak vyžadovať aktívnu podporu
žiadateľa (čím divák prechádzal
do tábora páchateľov) alebo aspoň
jeho mlčanie (čím sa stával spolupáchateľom).19
Pre uskutočnenie takejto analýzy
je najvhodnejšie práve prostredie
mestskej či vidieckej komunity s obmedzenou množinou obyvateľov,
teda aj s možnosťou odsledovať
tieto zmeny. Nakoniec, na celoslovenskej úrovni podobné analýzy
zatiaľ vôbec neexistujú, poznáme
len podobné pokusy z niektorých
miest a regiónov. Ani v regióne však
sledovanie takýchto zmien nie je
práve jednoduché, veď Trnava mala
vtedy vyše 23 tisíc obyvateľov, čo
nie je práve malá vzorka.
Žiadateľov o arizáciu bolo niekoľkonásobne viac ako arizovaných podnikov a aj v Trnave nebolo vôbec
výnimočné, že o židovský podnik
prejavilo záujem naraz aj 7 žiadateľov.20 Písomnosti sú však jasným
dôkazom byrokratického zmätku
a chaosu, donášačstva a udavačstva, protekcionizmu a korupcie.21
Keďže HSĽS vydávala arizátorom
odporúčania doslova ako na bežiacom páse, mnohí z tých, ktorí
odporúčanie dostali, ale nakoniec
nearizovali. Cítili sa preto dotknutí a sťažovali sa, z čoho vznikalo
osočovanie, udávanie a napätá
atmosféra. Jednoducho, mnohí zo
záujemcov si vyhliadli nejaký obchod alebo podnik, zistili, že medzičasom ho niekto stihol arizovať
a mali pocit, že prepásli svoju životnú príležitosť. Aj vďaka propagande
totiž nadobudli zdanie, že arizácia
je ľahko prístupným „podnikom“,
vďaka ktorému si ľahko, temer zadarmo a bezprácne prilepšia, preto
sa snažili zachrániť, čo sa zachrániť
dalo.
S. Mihalkovič, ktorý mal pôvodne
záujem o obchod so strižným a tex-

15 VRBOVÁ, Gerta. Komu věřit, koho oklamat. Praha: GplusG, 2008, s. 30.
16 KAMENEC, Ivan. Modifikácia prístupov slovenského obyvateľstva k takzvanému riešeniu židovskej otázky v rokoch 19381945. In Židia v interakcii II. Zborník prednášok z konferencie Židia v interakcii II 10.-11.12.1998 a zo seminára Vznik a existencia VI. robotného práporu 6.5.1999. Bratislava: Inštitút judaistiky UK, 1999, s. 47-48.
17 NIŽŇANSKÝ, ref. 11, s. 15.
18 NIŽŇANSKÝ, ref. 11, s. 7.
19 NIŽŇANSKÝ, ref. 11, s. 16.
20 Ešte začiatkom februára 1939 sa v Trnave objavil jeden z prvých horlivcov, adresujúci ministrovi K. Sidorovi svoju žiadosť. M.
Hajach, sklenár, ktorý tvrdil, že ako jediný sklenár na Slovensku si môže objednať sklo z továrne bez pomoci židovskej, poneváč
dosiaľ len židia obchodujú stále vo veľkom... tak sú prinútení naši sklári kupovať od židov“, preto že by sa stal veľkododávate-
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tilným tovarom Viliama Leuchtera
na Zelenom rínku, čo odsúhlasil aj
GS HSĽS, nakoniec obchod nezískal. Preto sa odvolal priamo k predsedovi ÚHÚ A. Morávkovi. Charakterizoval sa pritom ako „Slovák
– idealista“, odvolával sa na svoje
skúsenosti, početnú rodinu (6 detí),
ako i na to, že je funkcionárom
miestnej organizácie HSĽS a členom
HG, preto „veľmi bolestne sa ma
dotklo zistenie, že práve HSĽS, za
ideu ktorej som sa roky bil a strádal so svojou rodinou, práve tá mi
už dané dobrozdanie odopiera,
zväzuje mi ruky v mojom podnikaní... a dáva dobrozdanie manželke
bývalého sociálneho demokratistu,
ktorý má zaistenú existenciu“.22
V žiadostiach o arizáciu dominujú
tri základné argumenty: apelovanie
na zlú sociálnu situáciu a potrebu jej vylepšenia, zdôrazňovanie
odborných znalostí žiadateľa
a podčiarkovanie členstva v HSĽS
a HG. Každý zo žiadateľov pritom
akcentoval dôraznejšie vždy jeden
z týchto argumentov: napr. J. Bažová (1916), domáca, chcela arizovať
„za účelom založenia existencie“23;
Ľ. Beňo si hodlal tiež riešiť svoju
nedobrú sociálnu situáciu – bol
bez práce a žil z podpory príbuz-

ných, preto žiadal „o urýchlené
prevedenie tejto arizácie (obchodu
R. Magrana – V. S.), lebo ak by
som mal ešte rok čakať, tak by som
veru nemal za čo arizovať a zostal
by som na ťarchu štátu“24; M. Fujala, majiteľ obchodu so strižným
tovarom v Dobrej Vode dôvodil,
že „z obchodu tu na malej dedine nemám dostatočných príjmov
a poťažne dôchodku k vydržiavaniu vlastnej rodiny“, čo mal byť
pádny argument na arizovanie

podniku Leopolda Landsteina;25 K.
Hrkeľ sa zas prezentoval ako vyučený obchodník, ktorého predkovia
z Oravy boli pláteníci, čo ho zrejme
malo oprávňovať na arizovanie
nejakého židovského obchodu
s textilným tovarom (podal si hneď
niekoľko žiadostí o arizáciu obchodu E. Kleina, M. Grünhuta a L.
Landsteina), zároveň uviedol, že
je „dobrý Slovák, vojak v poľskej
vojne“, ktorého „brat je na fronte“,
člen HSĽS a HG a „chce svedomite
žiť a pracovať v prospech verejnosti
i nášmu milému štátu“26; R. Kubičeková sa zas chcela „zapojiť do
národnej akcie arizačnej a v tomto
obchode pracovať nielen pre svoj
úžitok, ale aj pre povznesenie
obchodníctva slovenského“27; F.
Kocian sa zaujímal o arizáciu mliekarne Bratia Ellenbogen preto, lebo
„menovaná firma mi konkuruje
a hmotne ma ničí, čím by som bol
prinútený tento obchod neskoršie
zavrieť, keďže nemám ani dodávky
mlieka, ktorú tiež znemožnila menovaná firma... myslím, že by bolo
zapotreby tento židovský podnik
odstrániť a zbaviť ho živnostenského oprávnenia“28. 

(pokračovanie nabudúce)

ľom skla pre celé Slovensko: „myslím totiž len kresťanským obchodom dodávať, ja so židmi nechcem mať nič, aby tie kresťanské
firrmy nemuseli kupovať u židov za hodne zvýšené ceny... Som schopný tento obchod viesť, teraz mám na sklade bez mála
3 vagóny skla tabuľového, budem sa snažiť, by náš obchod sklenársky prešiel čím skôr do rúk čiste kresťanských na Slovensku... že behom jedného najviac druhého roku by na Slovensku nemohol žiadny žid obchodovať so sklom, každý by pri nás
zhorel“. SNA, fond MH, č. k. 422, 1806/1939, Hajach Marek, Trnava – žiadosť o intervenciu. Uchádzačov o arizáciu bolo dosť
aj v prípade, keď židovský podnik nebol práve v bezvadnom stave. Napr. o obchod s krátkym tovaron A. Singera sa uchádzalo
5 záujemcov, aj keď bol „vo veľmi zlom stave. Židovský obchodník už po nejakú dobu vôbec tovar nekupoval a zbytky tovaru
sú buď vôbec nepredajné alebo ťažko predajné... nebol po 7 rokov maľovaný. Celý vzhľad obchodu je odstrašujúci a odporný.
Podlaha je zanesená blatom... na tovare je usadené množstvo prachu. Tovar má žid pohádzaný na poličkách a vôbec nedbal
na pekný vzhľad a úpravu obchodu“, takže keď stav obchodu videl dočasný správca I. Bilčík, stratil okamžite o jeho arizovanie
záujem. Obchod s krátkym tovarom A. Singera nakoniec arizovala Nemka M. Silbersdorfová, modistka, ktorá pôvodne mala
záujem arizovať podobný obchod L. Elberta na Hitlerovej. SNA, Fond PPO – VII, č. k. 72, VII/2 - 893 – 1 - 1945, Singer Arnošt,
obchod krátkym tovarom, Trnava.
21 Viac KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava: Archa 1991, s. 110-111.
22 SNA, Fond PPO – VII, č. k. 9, VII-6, Leuchter Viliam, Trnava, Irová Terézia – vrátenie spisov. Obchod V. Leuchtera arizovala
T. Irová, narodená 1905, domáca, 3 deti, katolíčka, vyučená krajčírka Pôvodne mala záujem arizovať obchod s textilným tovarom A. Fesslera (ten zas arizovala M. Schniderová). T. Irová najprv v obchode V. Leuchtera zamestnávala, v roku 1942 ho však
deportovali.
23 SNA, Fond PPO – VII, č. k. 145, 321-r-1595/50, Manheim Jakub, obchod textilným tovarom, Trnava.
24 SNA, fond PPO – VII, č. k. 154, VII - 1665, Magran Max, obchod módnym tovarom, Trnava. Varadín Vojtech, trovy pokračovanie.
25 SNA, fond PPO – VII, č. k. 49, VII-755, Landstein Leopold. Obchod strižným tovarom – vrátenie spisov. Prevod na Oršula
Jozef, Irena a spol.
26 SNA, Fond PPO – VII, č. k. 145, 321-r-1595/50, Manheim Jakub, obchod textilným tovarom, Trnava.
27 SNA, fond PPO – VII, č. k. 72, VII/2 - 893 – 1 - 1945, Singer Arnošt, obchod krátkym tovarom, Trnava.
28 SNA, fond PPO – VII, č. k. 78, VII – 1039, Ellenbogen Bratia, mliekareň Trnava – Valentovičová Anna, Trnavy, trovy - pokračovanie.
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Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

Od Apollo bio k Bio Invalid

Článok o histórii trnavských kín vyšiel v Novinkách z radnice (október 2016) pred piatimi rokmi. Išlo vtedy najmä o zdokumentovanie
zápisu prvého kina v Trnave, za ktoré platil daň Félix Kutlík v roku
1910 na Rákociho ulici 15. Od r. 1912 bolo známe ako kino Fidélio
na rohu dnešnej Zámočníckej a Hlavnej ulice. Druhé kino prevádzkoval od roku 1914 Fridrich (Frigyes, Fritz, Bedrich) Matzner najskôr na Rákociho ulici č. 11, potom na č. 9, kde bolo až do r. 1919
(1920?). Po roku 1920 fungovalo na Masarykovej ulici Bio Invalid.
Súvis a následnosť týchto dvoch kín len podľa údajov daňových
registrov a dobovej tlače nebola jasná.
V decembri 2020 získalo Západoslovenské múzeum v Trnave
od súkromného majiteľa kolekciu
dvadsiatich štyroch plagátov trnavských kín z rokov 1919 – 1921.
Ich objav bol takmer malý zázrak,
pretože papierový materiál spred
sto rokov rýchlo podlieha plesni
a znehodnoteniu. Navyše, v čase
ich vzniku išlo o obyčajnú propagačnú tlač na tenkom papieri. Aktuálnosť plagátu zvyčajne vypršala
do dvoch týždňov od vydania, potom sa tento materiál vyhadzoval.
Zbierka je unikátna nielen dobou
vzniku, počtom a zachovanosťou
plagátov, ale i výpovednou hodnotou. Dopĺňa totiž mozaiku doteraz
získaných informácií o histórii
trnavských kín.
Medzi plagátmi s programom trnavských kín sa nachádza jeden
malý (v. 315 mm, š. 480) nenápad-

ný plagát s oznamom pre trnavskú
verejnosť, ktorý je však pre históriu
kín v Trnave podstatný. Jeho text
informuje: „Na vedomie dávame ct.
obecenstvu, že sme prevzali doterajší Apollo Bio a prosíme ctené
obecenstvo o hojnú návštevu. Prvé
predstavenie bude v sobotu 28.
augusta o 6. hodine. S hlbokou úctou Trnavskí invalidy.“ Datovanie je
27. VIII. 1920 modrou ceruzkou na
zadnej strane, vytlačila ho kníhtlačiareň Fr. Urbánek a spol. v Trnave
v r. 1920. Tento oznam je chýbajúcou kockou v mozaike a odkazuje
na Fridricha Matznera a jeho kino
s názvom Apollo bio, ktoré kedysi prevádzkoval na Rákocziho 9
(a platil zaň dane). Po prevrate sa
zmenila adresa kina na Masarykova 7, na jednom mieste teda Matznerove kino pôsobilo od r. 1915
až do leta 1920. V auguste ho pre-

Plagát z trnavského kina Apollo Bio, 1919. Filmy: Svadba Cassidy Mediadores. Deň odplaty.
Kníhtlačiareň Fr. Urbánek a spol. v Trnave, 1919. Zbierkový fond ZsM

ľudia február
a udalosti

 1. 2. 2006 – V Ivanke pri
Dunaji umrel prvý prorektor
novodobej Trnavskej univerzity,
zakladateľ vydavateľstva Dobrá
kniha, publicista a kňaz FÉLIXLITVA, profesor na univerzite
Gregorianav Ríme a pracovník
Vatikánskeho rozhlasu, ktorý vyrastal v Trnave, kde mu
r.1997 udelili Cenu mesta (15.
výročie).
 3. 2. 1936– V Trnave sa narodil dramatik, básnik, divadelný a filmový kritik, prekladateľ
a publicista IGOR RUSNÁK,
v rokoch 1964 – 65 dramaturg
Krajového divadla v Trnave (85.
výročie).
 4. 2. 1821 – V Moravskom
Svätom Jáne sa narodil biskup
JOZEF BOLTIŽÁR, ktorý v Trnave študoval a neskôr aj pôsobil
ako arcibiskupský vikár a predseda Spolku sv. Vojtecha (200.
výročie).
 5. 2. 2016 – V Bratislave
umrel divadelný a filmový herec LEOPOLD HAVERL, dlhoročný člen Činohry SND, ktorý
bol v rokoch 1960 – 65 členomsúboru Krajského divadla
v Trnave (5. výročie).
 7. 2. 1946 – V Košiciach sa
narodil futbalový tréner KAROL
PECZE, ktorý v rokoch 1994
– 1997 a 2008 – 2009trénoval
prvoligový Spartak Trnava (75.
narodeniny).
 8. 2. 1781 – V Trnave sa narodil medailér a rytec FRANTIŠEK STUCKHART, ktorý pôsobil
vo Viedni (240. výročie).
 9. 2. 1971 – V Trnave umrel profesor a riaditeľ Strednej
ekonomickej školy JÚLIUS
LANÁK, priekopník zavedenia
strojopisu ako učebnej a praktickej disciplíny na Slovensku
(50. výročie).
 11. 2. 1211 – Pápež Inocent
III. potvrdil rozhodnutie ostrifebruár/marec 2021
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Plagát s oznamom, 1920. Oznam o prevzatí kina Apollo Trnavskými invalidmi. Kníhtlačiareň
Fr. Urbánek a spol. v Trnave, 1920. Zbierkový fond ZsM

Plagát z trnavského kina Bio Invalid, 1920. Film: Malý pirót. Kníhtlačiareň Fr. Urbánek
a spol. v Trnave, 1920. Zbierkový fond ZsM

vzal Spolok trnavských invalidov,
jeho názov sa zmenil na Bio Invalid
a takto kino fungovalo celé nasledujúce desaťročie. V roku 1930 ho
prevzal nový majiteľ Kornel Šarmír,
zrekonštruoval ho, zmenil techniku
na zvukovú a prevádzkoval ho od
r. 1931 pod názvom Kino Tatra.
Fridrich Matzner si však dal medzičasom postaviť novú budovu
kina na Štefánikovej ulici a v roku
1931 ho otvoril s názvom Palace
kino Apollo. Teraz nám je už aj
jasné, odkiaľ sa vzal jeho názov
– prevzal a upravil meno svojho
prvého kina Bio Apollo.
Aby sme si však vedeli trochu
predstaviť atmosféru kina Invalid
v časoch nemého filmu, začítajme
sa do spomienok Štefana Hozu:
„V sobotu a v nedeľu večer hrával
12
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v trnavskom kine Invalid slávnostne rozšírený orchester. Pri každodenných premietaniach hrávali
striedavo podmaľúvajúc hudbou
na klavíri nemé filmové obrazy poslucháčky Hudobnej a dramatickej
akadémie Mária Bakošová a Gréta
Huttová. Rozšírený orchester tvorili
I. a II. husle, basa a klavír. I. husle
hrával koncertný majster školského
orchestra na Akadémii a II. husle
šikovný amatér – trnavský učiteľ,
kým na basu František Babušek,
neskorší absolvent majstrovskej
školy v Prahe, hudobný skladateľ
a zakladateľ orchestra Československého rozhlasu. Hudobný
sprievod k nemému filmu nebola
taká jednoduchá záležitosť, ako sa
navonok zdá. Klaviristkám alebo
orchestrálnym hráčom premietli

homského arcibiskupa Jána
o darovaní časti príjmov trnavského kostola Ostrihomskej
kapitule. Listina sa pokladá
za prvú hodnovernú písomnú
správu o Trnave (810. výročie).
 11. 2. 1946 – V Pezinku sa
narodil baletný majster, choreograf a pedagóg DUŠAN NEBYLA, dlhoročný sólista Baletu
SND v Bratislave, zakladateľ
Štúdia baletu a súčasného
scénického tanca a Súkromného tanečného konzervatória
v Trnave, kde mu v roku 2007
udelili Uznanie za zásluhy
o rozvoj a reprezentáciu mesta
Trnava (75. výročie).
 15. 2. 2011–V Prahe umrel
atlét, majster Slovenska v behu
na 800 a 1500 metrov, reprezentant a zaslúžilý majster
športu ALEXANDER ZVOLENSKÝ, rodák z Modranky a absolvent trnavského gymnázia
(10. výročie).
 16. 2. 1931 – V Trnave sa
narodil orientalista, prekladateľ a odborný publicista
SVETOZÁR PANTŮČEK, riaditeľ Orientálneho ústavu ČSAV
v Prahe (90. výročie).
 17. 2. 1951 – V Žiline sa
narodila hráčka ženského
futbalu a trénerka ANNA BELKOVÁ, viacnásobná majsterka
Slovenska, predsedníčka klubu
TJ Skloplast Trnava a nositeľka
Uznania za zásluhy o rozvoj
a reprezentáciu mesta Trnavy
(70. narodeniny).
 20. 2. 1996– V Trnave založili Filatelistický klub Tirnavia,
ktorému bolo udelené Uznanie
za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava za rok
1997 (25. výročie).
 23. 2. 1811 – V Hrnčiarovciach sa narodil v Budapešti
pôsobiaci národovec a zvonolejár JOZEF POZDECH,

história
film a podľa deja si museli vybrať
hudobné čísla. Notový materiál
im dodala správa kina, alebo si ho
museli sami zadovážiť. Najťažšia
bola rýchla orientácia počas premietania, pri ktorom nebolo možné
ani na chvíľku odpútať pozornosť,
aby nenastala disproporcia medzi
premietaným dejom a hudbou.
Bola to vysiľujúca práca – a slabo
platená. Niekedy mi orchestrálni
„kolegovia“ poskytli voľný lístok,
na ktorý mali nárok. Tak sa mi
dostalo možnosti vidieť v tom
období veľké výpravné filmy Ben
Hur, Atlantída, Metropolis, Zorro
pomstiteľ, Traja mušketieri, Jazdci
z Apokalypsy, Upír a pod.“1
Štefan Hoza (rodák zo Smižian)
prerušil v r. 1926 teologické štú-

ľudia február
a udalosti

Svadobná fotografia, Ateliér Kabáth, 1931.
Zbierkový fond ZsM

Kolektív tlačiarne Fr. Urbánek a spol. V strede František Urbánek, fotografia okolo r. 1928,
zbierkový fond ZsM

diá a nastúpil na učiteľské miesto
do Cífera. Zároveň študoval na
Hudobnej a dramatickej akadémii
v Bratislave, ktorú navštevovala aj
Trnavčanka Mária Bakošová, dcéra
trnavského obchodníka Jána Bakoša, pôvodom z Odesy. Svadba
Márie Bakošovej a Štefana Hozu
bola 11. 7. 1931.2 Hoza sa neskôr
preslávil ako skvelý tenorista
v SND, autor viacerých pôvodných

populárnych piesní z vojnového
obdobia, dramaturg opery SND,
operný režisér i pedagóg. Hozove
spomienky na Bio Invalid v Trnave
pochádzajú zrejme z druhej polovice dvadsiatych rokov 20. stor.
Z novej múzejnej kolekcie plagátov
bolo vyrobených 16 kusov pre Kino
Invalid, 7 kusov pre Apollo Bio
a 1 kus pre Kino Urania Trnava.
Z roku 1919 je 6 plagátov, z roku

HOZA, Štefan: Moje stretnutie s filmom...In: Vlastivedný časopis. Roč. XXVI, č. 4.
SNM vo vydavateľstve Obzor, Bratislava, 1977.
2
Jurčová S., 2017: Príbeh jednej svadobnej fotografie. In: Západoslovenské
múzeum roč. I, č. 1, január – marec 2017, s. 3 – 4.
1

vynálezca železnej zvonovej
stolice a zlepšiteľ kováčskych
mechov, jeden z vodcov Novej
školy slovenskej (210. výročie).
 24. 2. 1941 – V Trnave sa
narodil novinár, publicista
a pedagóg EDUARD KRIŠTOFOVIČ, šéfredaktor mesačníka
Kultúra a život Trnavy, riaditeľ Mestského domu osvety,
predseda Trnavského spolku
priateľov vína – Vincech a organizátor mnohých kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (80. výročie).
 25. 2. 2016 – V Trnave na
Bučianskej ulici slávnostne
odovzdali do užívania prístavbu vzdelávacích priestorov
Univerzity sv. Cyrila a Metoda,
ktorej súčasťou je aj nová aula
s kapacitou viac ako 400 poslucháčov (5. výročie).
 25. 2. 2020 – V Bratislave
umrela speváčka populárnych piesní EVA BIHARYOVÁ,
rodáčka z Hrnčiaroviec (1.
výročie).
 26. 2. 1926 – V Dvoroch
nad Žitavou sa narodil lekár,
odborný publicista a prednášateľ ŠTEFAN KOPECKÝ, absolvent trnavského gymnázia,
dlhoročný primár oddelenia
patológie v nemocnici v Piešťanoch, profesor Trnavskej
univerzity a čestný občan
mesta Trnavy i Trnavského
samosprávneho kraja (95.
výročie).
 28. 2. 1996 – V Bratislave
umrel jazykovedec, prekladateľ, lexikograf, odborný publicista a vysokoškolský pedagóg IMRICH KOTHAJ, ktorý
v rokoch 1973 – 84 prednášal
na PdFUK v Trnave (25. výročie). 
P.R.
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1920 je 10 kusov a z roku 1921 je
8 plagátov. Tlačiareň Fr. Urbánek
a spol. vytlačila 23 kusov plagátov
a jeden, z roku 1919, pochádza
z tlačiarne Salamona Wintera.
Plagáty sú rôznych formátov – od
cca A4 až po veľkorozmerné, približujúce sa formátu A1. Najväčší
má rozmer v. 950 mm, š. 630 mm.
Väčšina z menších je tlačená na
papieri veľmi tenkého typu, len
o čosi pevnejšom ako bol kedysi
prieklepový papier. Farba tlače je
čierna, farebnosť papiera sa mení

– krémová, modrá, zelená, sivá,
ružová, žltá, oranžová – všetko
pastelové odtiene.
Väčšina textov na plagátoch je
dvojjazyčná – v slovenčine (s bohemizmami) a nemčine. Plagáty
propagujú napr. filmy Syn bohov,
Deň odplaty, Apoštol chudiny
(1919), Lázeň pána prefekta,
Býkove oko, Polnočná záhrada,
Malý Pirót (1920), Vládkyňa sveta, Rodná zem, Lúpež v rýchliku
a Sumurun v hlavnej úlohe s Polou Negri (1921). 

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

Trnavská historicko-prírodovedná
rozprava o horách
V roku 1714 vydala trnavská univerzitná tlačiareň pri príležitosti
slávnostnej promócie magistrov filozofie a slobodných umení dielo
s názvom Dissertatio historico-physica de montibus Hungariae, čiže
„Historicko-prírodovedná rozprava o horách Uhorska.“ Už letmý
pohľad na názvy jednotlivých kapitol rozpravy však uistí každého
čitateľa, že prekladať spojenie „de montibus“ len doslovne „o horách“ je pomerne nepresné a značne obmedzené.

Spis tvorí šestnásť kapitol a v
prvých šiestich sa autor zaoberá
postupne „horami“, v ktorých sa
ťaží zlato, striebro, meď, železo,
ortuť a olovo, potom venuje ďalších šesť kapitol rôznym minerálom, horninám, drahým či určitým
spôsobom špecifickým kameňom
uhorských hôr, ako napr. lapis
lazuli, masikot, magnet, soľ či
mramor. V trinástej kapitole sa
jeho pozornosť obracia k jaskyniam uhorských hôr, v štrnástej
uvádza hory a vrchy, v ktorých
sa rodí vinič, v pätnástej prináša
výklad o ojedinelých druhoch
živočíchov, ktoré žijú v horách
Uhorska, a rozpravu uzatvára
šestnástou kapitolou o najvyšších
karpatských (teda tatranských)
štítoch. Po bližšom nahliadnutí do
textu je už celkom zrejmé, že vo
väčšine kapitol reč nie je o horách,
ale o baniach a latinské slovo
mons (genitív montis) sa tu používa vo svojom druhom význame,
práve v tom, v ktorom tvorí základ
14
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moderného termínu montanistika,
tj. náuka o baníctve v najširšom
zmysle slova.
Z prehľadu názvov jednotlivých
kapitol je však zrejmé aj to, že
obsahom rozpravy nie je len ba-

ľudia marec
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 1. 3. 1926 – V Smoleniciach
sa narodil spoluzakladateľ
Slovenského ústavu sv. Cyrila
a Metoda v Ríme a kňaz JOZEF
MEDOVÝ, absolvent trnavského gymnázia (95. výročie).
 5. 3. 1326 – Vo Vyšehrade
sa narodil uhorský a poľský
kráľ ĽUDOVÍT I., ktorý často
navštevoval Trnavu, kde aj umrel. Jeho pamiatku nám v Trnave pripomína pamätná tabuľa
umiestená na budove hlavnej
pošty, kde pôvodne stála kráľovská kúria (695. výročie).
 6. 3. 1846 –Študenti trnavského seminára združení okolo
JÁNA PALÁRIKA a JOZEFA VIKTORINA sa súhlasne pripojili
k vyhláseniu reformy spisovnej
slovenčiny štúrovcami (175.
výročie).
 6. 3. 1941 – V Suchej nad
Parnou sa narodil nestor trnavského ľadového hokeja
ĽUBOMÍR KOBETIČ, hokejista
a tréner Spartaka Trnava i VTJ
Dukla Trnava (80. narodeniny).
 7. 3. 1811 – V Ompitáli (dnes
Doľany) umrel národný buditeľ,
spoluzakladateľ Slovenského
učeného tovarišstva, spisovateľ,
autor prvej beletristickej práce
v bernolákovčine, popularizátor poľnohospodárskych vied
a kňaz JURAJ FÁNDLY, ktorý študoval v Trnave a pôsobil v Seredi
a v Naháči. V Trnave nesie jeho
meno vo svojom názve knižnica
a ulica (210. výročie).
 7. 3. 1976 – V Bratislave
umrel spisovateľ, básnik, prekladateľ a novinár JOŽO NIŽNÁNSKY, rodák z Brestovian
a absolvent trnavského gymnázia (45. výročie).
 15. 3. 1756 – V Trnave umrel
historik, profesor Trnavskej
univerzity a v rokoch 1746 – 48
aj jej rektor ANDREJ PATAI
(265. výročie).

história
níctvo a ťažba kovov, minerálov či
nerastných surovín, ale priestor
dostávajú aj niektoré ďalšie prírodovedné odbory ako zoológia,
speleológia či ampelológia, pričom nemožno zamlčať, že geografický náčrt súvekého Uhorska
autor zhrnul v predslove knihy.
Z pohľadu dnešného čitateľa sa aj
výklad v kapitolách o banskej činnosti a ťažbe kovov a nerastných
surovín bude javiť skôr ako geograficko-geologický, keďže autor
v nich uvádza jednotlivé uhorské
mestá, kde sa ťaží, a pokúša sa
v nich priniesť odpovede aj na
otázky typu ako vznikajú rudné
žily a pod. No ani to nemožno považovať za konečný výpočet vedných odborov, do ktorých výklad
zasahuje, keďže napr. pri opise
miest, kde sa ťaží zlato, sa rozpráva aj o mincovniach a kráľovských
komorách, teda inštitúciách, ktoré na ťažbu a spracovanie zlata
dozerajú a ktoré vydávajú hotový
produkt vo forme mincí.
Mimochodom, kto vlastne autorom rozpravy bol? Titulný list tejto
dizertácie uvádza viacero mien,
najprv dvoch adresátov, k pocte
ktorých je dielo venované. Sú nimi
slobodný barón Žigmund Jozef
Beréni a urodzený pán Ján Ambróz Peterfi a dielo im pri „príležitosti ich vyznamenania najvyšším
vavrínom filozofie a slobodných
umení“ (cum suprema artium
liberalium et philosophiae laurea
insignerentur) venovali „spolužiaci filozofi“ 30. augusta 1714.
Tí sa ako „novodoktori – filozofi“
podpisujú aj pod úvodný dvojstranový predhovor. Ďalšie meno,
ktoré titulný list uvádza, je meno
promótora, teda najvyššieho akademického hodnostára, ktorý sa
promócie zúčastnil, a tým bol Štefan Čiba SJ, vtedy emeritus a senior Filozofickej fakulty. Promótor
nemusel byť nutne aj autorom
takéhoto tzv. promočného spisu,
častejšie autorom dokonca nie
je, hoci jeho meno sa na titulnej
strane promočných spisov uvádza
vždy. Autorom obyčajne bol profesor príslušnej triedy, v našom

prípade končiaceho ročníka študentov filozofickej fakulty, a keďže
v rokoch 1713 – 1714 pôsobil ako
profesor filozofie na Trnavskej
univerzite práve Štefan Čiba, môžeme s istotou autora rozpravy
stotožniť s promótorom.
Vráťme sa však k horám Uhorska,
konkrétne k ich najvyšším štítom,
ktorých opisom sa v šestnástej
kapitole výklad rozpravy uzatvára.
Autor o nich hovorí: „Prvenstvo
medzi uhorskými horami právom
drží Karpatus, ktorého desivé
nebotyčné hrebene vyrastajú
v Spišskej stolici pri kráľovskom
meste Kežmarok a dosahujú až
nad oblaky. Tieto skalné steny,
ktoré svojou drsnosťou a kolmými
zrázmi ľahko prekonávajú talianske, švajčiarske a aj tyrolské Alpy,
sú celkom nepriechodné a ak ich
niekto navštevuje, tak naozaj len
milovníci prírody a veľmi zriedka, ako napríklad Dávid Fröhlich
z Kežmarku asi pred sto rokmi,
ktorý vo svojej knihe Srdce praktickej geografie opisuje svoj výstup na jeden z týchto štítov.“
Výklad ďalej pokračuje dlhším citátom z uvedenej knihy, v ktorom
Fröhlich opisuje svoj dobrodružný
výstup na niektorý z tatranských
štítov. Zaujímavá je však, samozrejme, predstava, že Tatry sú
vyšším pohorím ako Alpy. Treba
povedať, že Čiba tu reprodukuje
v danej dobe všeobecne rozšírený názor, ktorý formuloval už
Fröhlich (ako úvod k svojmu dobrodružnému opisu horolezeckého
výstupu, hoci túto myšlienku Čiba
preberá bez citácie) a ktorý uvedie
zhruba o dvadsať rokov neskôr
aj Matej Bel vo svojich Vedomostiach o Liptovskej stolici. V neposlednom rade stojí za zmienku
aj to, že Tatry vo svojom diele
Ungarischer oder Dacianischer
Simplicissimus (1683) prirovnáva
k Alpám (a rovnako ich považuje
za vyššie) aj ďalší cestovateľ a príležitostný horolezec Daniel Speer,
ktorý podobne detailne opisuje
svoj výstup na jeden z tatranských
končiarov v sprievode miestneho
pastiera.

ľudia marec
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 16. 3. 1981 –V Bratislave
umrel herec, spevák a konferencier MICHAL BELÁK, rodák
z Bučian a absolvent trnavského gymnázia (40. výročie).
 17. 3. 2020 – V Trnave
umrel lekár DEZIDER DANIŠ,
rodák z Bolerázu, ktorý pôsobil ako obvodný lekár v Horných Orešanoch a v Trnave (1.
výročie).
 20. 3. 1911 – V Leviciach
sa narodil spisovateľ, historik,
lexikograf a novinár CELESTÍN
RADVÁNYI-ERCÉ, ktorý dlhé
roky pôsobil v Trnave, kde
mu roku 1998 udelili čestné
občianstvo in memoriam (110.
výročie).
 20. 3. 1991 – V Trnave umrel hokejista a hokejový tréner
KAROL HOLOVIČ, člen Siene
slávy trnavského hokeja, na
ktorého počesť sa každoročne
uskutočňuje súťažný Memoriál hokejových družstiev nesúci
jeho meno (30. výročie).
 21. 3. 1801 – V Trnave
umrel básnik, profesor Trnavskej univerzity a cirkevný
hodnostár ŠIMON FÁBA, člen
a podporovateľ Slovenského
učeného tovarišstva, ktorý založil v Trnave verejnú knižnicu
(220. výročie).
 22. 3. 2011 – V Bratislave
umrel športový funkcionár,
hokejový tréner a odborný
publicista JÁN MITOŠINKA, absolvent trnavského
gymnázia, brankár i tréner
trnavských hokejistov a prvý
prezident Slovenského zväzu
ľadového hokeja, ktorému
roku 2009 udelili Uznanie za
zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava (10. výročie).
 24. 3. 1901 – Vo Vrbici
pri Liptovskom Mikuláši sa
narodil učiteľ a hudobník JÁN
február/marec 2021
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Ako každú z kapitol rozpravy, aj
šestnástu o tatranských štítoch
uzatvára séria odborných otázok
a odpovedí. Napríklad druhá otázka, ktorú si autor dizertácie kladie,
znie aj s odpoveďou takto: „Prečo
na najvyšších vrcholkoch tatranských štítov nie je žiaden sneh, ale
ich úbočia a svahy ležia pod večným snehom? Odpoveď: Pretože
tieto hory sa zdvíhajú do najväčších výšok a ich vrcholy siahajú
do najvyššej vrstvy vzduchu, ktorá
je horúca a, ako hovorí Aristoteles,
rozžeravená a leží nad oblakmi,
ktoré okupujú druhú vrstvu vzduchu. Naproti tomu úbočia týchto
hôr sa neustále belejú snehom,
pretože sa nachádzajú buď v tejto prostrednej vrstve vzduchu,
alebo v jej tesnom susedstve.
Túto vrstvu vzduchu premkýna
treskúci mráz a ako nás poučujú
meteorológovia, príčinou tohto
mrazu je na jednej strane množstvo výparov, ktoré keď prenikajú
do tejto vrstvy, sami od seba
strácajú všetku svoju zaťažujúcu
hmotu, redukujú sa len na chlad,
ktorý je ich prirodzenou povahou,
a ochladzujú aj okolitý vzduch.
Na druhej strane je to skutočnosť,
že keď sa vzduch takto ochladí
a ocitá sa vlastne akoby v obľahnutí horúceho vzduchu najnižšej
a najvyššej vrstvy, kontakt s týmito
dvoma horúcimi vrstvami zintenzívňuje jeho mrazivosť, a napokon
aj preto, že odrazené lúče slnka,
ktoré rozpaľujú najnižšiu vrstvu
vzduchu, sem neprenikajú.“
Je zrejmé, že tu ide o pokus vedecky zdôvodniť to, čo by sme
v súčasnosti považovali skôr za
literárne zobrazenie Tatier, pretože
Čibova argumentácia sa akiste
nezakladá na vlastných terénnych
pozorovaniach. Za aktuálnejší stav
výskumu v danej dobe možno
považovať Sústavu sveta Martina Sentivániho, vlastne Čibovho
staršieho súčasníka, ktorý síce teóriu o troch vrstvách vzduchového
obalu zeme zo svojej sústavy sveta nevylučuje, jeho strednú vrstvu
však považuje za oveľa rozsiahlejšiu a presahujúcu aj najvyššie
16
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vrcholy hôr, pretože aj na ne
občas prší, sneží a padá ľadovec.
Detaily, resp. podrobnosti boli,
samozrejme, predmetom pomerne
búrlivej odbornej diskusie a to, že
Čiba sa k Sentivánimu neprikláňa, znamená len toľko, že má na
danú problematiku vlastný názor. Tak to bolo aj v prípade jeho
vlastnej teórie vzniku rudných žíl,
ktorú v tejto rozprave formuloval
a ktorá bola neskôr odmietnutá
zástancami tzv. neptunistickej teórie Abrahama Gottloba Wernera.
Rozhodne by sme však nemali
posudzovať riešenia dobových
vedeckých otázok z pozície zistení
a záverov dnešnej vedy. Každá
doba si vytvára o svete vlastnú
predstavu, ktorá je obrazom živého záujmu ľudského ducha
o prostredie, v ktorom žije, a snahy
o jeho pochopenie. Z tejto pozície Rozprava o horách Uhorska
predstavuje nanajvýš zaujímavého
svedka doby, v neposlednom rade
tiež verne odráža odborný život
akademickej obce nielen historickej Trnavskej univerzity, ale aj
barokovej Európy a vzdelaného
sveta, ktorý jedinečnou formou
sprostredkúva a dáva ho možnosť
pochopiť aj čitateľom, čím nám
vlastne umožňuje zúčastniť sa na
kladení základov modernej vedy. 
Literatúra:
Jozef Kordoš: Tyrnavia crescens.
Trnava : Filozofická fakulta, 2019.
Martin Szentiváni: Dissertatio
cosmographica seu de mundi
systemate/Sústava sveta, Kozmologická štúdia. Na vydanie pripravil
a preložil Svorad Zavarský. Slavica
Slovaca 46, roč. 2011, č. 3, supplementum. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2011.
Súťažná otázka: Koľko vrstiev má
podľa autora rozpravy Štefana
Čibu vzduchový obal zeme?
Správne odpovede zasielajte do 20.
marca 2021 na adresu: Katedra klasických jazykov, Trnavská univerzita,
Filozofická fakulta, Hornopotočná
23, 918 43 Trnava alebo emailom na
klasjaz@truni.sk. Z účastníkov súťaže
vyžrebujeme jedného, ktorý získa
knižnú cenu.

ľudia marec
a udalosti

LAUKO, ktorý pôsobil ako
riaditeľ školy, organista, dirigent Miešaného učiteľského
spevokolu a mužského robotníckeho spevokolu Bradlan
v Trnave, kde aj umrel (120.
výročie).
 24. 3. 1951 – V Bratislave
sa narodil futbalový brankár
a športový funkcionár DUŠAN
KEKETI, hráč i kapitán Spartaka Trnava, s ktorým získal
tri tituly majstra ČSSR (70.
narodeniny).
 25. 3. 1971 – V Trnave
umrel lekár, riaditeľ nemocnice i Okresného ústavu národného zdravia v Trnave KOLOMAN STYK (50. výročie).
 26. 3. 2011 – V Trenčíne
umrel spisovateľ, publicista,
prekladateľ, redaktor Rádia
Slobodná Európa a saleziánsky kňaz ANTON HLINKA,
ktorý študoval na trnavskom
gymnáziu a po návrate z emigrácie prednášal na Filozofickej fakulte UCM v Trnave (10.
výročie).
 27. 3. 2006 – V Trnave
umrel pedagóg, teoretik v oblasti sociálnej práce, odborný
publicista a literát ŠTEFAN
STRIEŽENEC, predseda Asociácie vzdelávateľov na Slovensku a vysokoškolský učiteľ, ktorý pôsobil na PdFUK
v Trnave (15. výročie).
 30. 3. 1921 – V Uňatíne
sa narodil teológ, publicista
a biskup PAVOL MÁRIA HNILICA, absolvent gymnázia
v Trnave, kde začal študovať
aj teológiu. Neskôr pôsobil
v Ríme a pochovaný je v Trnave, kde mu v r. 2013 odhalili pamätnú tabuľu (100. výročie). 
P.R.
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PhDr. Martin Horváth

Testamenty dvoch trnavských žobrákov z 18.
storočia. Boli biedni, ale pamätali na blížnych
Podobne ako dnes, aj v minulosti tvorili žobráci neodmysliteľnú súčasť každého mesta. Už v období
feudalizmu boli zo sociálneho hľadiska považovaní za najnižšiu zložku spoločnosti. V čase osvietenstva začali žobráci v mestách vystupovať aj ako určitý cech alebo bratstvo, ale aj ako skupina evidovaná vrchnosťami. Ľudia sa k žobraniu uchýlili napríklad v dôsledku bankrotu, invalidity, nevyliečiteľnej
choroby alebo kvôli starobe.1 Nebolo však ojedinelé, že niektorí sa dali na žobranie aj z lenivosti či pohodlnosti.2 V roku 1778 bolo v Trnave celkovo 94 osôb, ktoré boli odkázané na dobročinnosť, z toho 66
žobralo a 28 žilo v ústavnej starostlivosti, teda v trnavskom lazarete alebo špitáli.3

V 18. storočí vzniklo niekoľko
súpisov trnavských žobrákov.
Panovníci chceli mať predovšetkým prehľad o tejto zložke
obyvateľstva, lebo sa obávali,
že by mohla vytvoriť revolučnú
situáciu, ktorá by ohrozila monarchiu. Najpodrobnejší súpis
pochádza z roku 1781 a evidoval
celkovo 81 žobrákov. Poskytoval
o týchto ľuďoch veľmi cenné informácie, okrem ich mien aj ich
pôvod, vek, stav, zdravotný stav,
počet rokov, ktoré žili v Trnave,
a miesto ich pobytu. Vďaka nemu
je možné vytvoriť pomerne dobrý
obraz o trnavských žobrákoch
v danom období. V ich radoch
sa nachádzali napríklad vojenskí
vyslúžilci, mešťania, šľachtici, ale
v najväčšom počte išlo o sedliakov
z vidieka. Ich priemerný vek bol 59
rokov, mnohí trpeli vážnou chorobou alebo hendikepom, čo bolo
vizitkou vtedajšej úrovne verejného
zdravotníctva, dĺžka a miesto ich
pobytu v Trnave boli zase vizitkou
vtedajšej sociálnej starostlivosti.
Žobrákom poväčšine poskytli ubytovanie najchudobnejší obyvatelia
mesta, ktorí k nim mali zo sociálneho hľadiska najbližšie.4 Tí, ktorí

potrebovali nevyhnutnú zdravotnú
starostlivosť, bývali ubytovaní aj
v trnavskom lazarete alebo špitáli.
V rokoch 1756 – 1759 bolo v trnavskom lazarete ubytovaných 15
žobrákov, v rokoch 1775 – 1776 ich
bolo okolo 28 – 30.5
Žobráci sa v meste zvykli združovať najmä pri kostoloch, prípadne
priamo na svätých omšiach, kde
od mešťanov dostávali almužnu.
Na základe skúmania trnavských
testamentov z 18. storočia však
možno vidieť, že žobráci bývali
často prítomní aj na poslednej
rozlúčke so zosnulým, priamo
v jeho domácnosti, ale aj na
pohrebe. Orodovali za dušu zosnulého a za to očakávali od jeho
príbuzných odmenu.6 Po skončení
pohrebu im obvykle rozdali almužnu zo zostatku pohrebných
nákladov. Trnavskí mešťania však
žobrákom pomerne často určovali
konkrétne peňažné alebo vecné odkazy aj priamo vo svojich
testamentoch. V širšom kontexte
išlo o tzv. zbožné odkazy, ktoré
testátori v testamentoch určovali
najmä preto, aby si zaručili, že ich
duša, ako aj duše ich rodinných
príslušníkov a priateľov, budú po

smrti spasené. Zbožné odkazy sa
delili na svetské a cirkevné. Dary
venované žobrákom spadali prirodzene do kategórie svetských
zbožných odkazov.7 Ako príklad
z trnavských testamentov z 18.
storočia možno uviesť, že Katarína
Kraličová vo svojej poslednej vôli
z roku 1725 určila, aby sa predala
almara, biela truhla na remeselné
náradie a posteľná bielizeň. Výnos
z ich predaja mal byť rozdelený
žobrákom pri farskom, jezuitskom
a františkánskom kostole, ktorí
sa za to mali modliť za jej dušu.8
Katarína Rostyová v roku 1764
zanechala istej žobráčke Maríne,
ktorá jej verne slúžila počas jej
choroby, čiernu sukňu a svetlú
zásteru.9 Rozália Slováčková v testamente z roku 1791 zase odkázala
žobrákom v trnavskom špitáli
a lazarete po päť zlatých, rovnako
s podmienkou, že sa budú modliť
za jej dušu.10
Napriek tomu, že v trnavských
historických testamentoch boli
žobráci hlavne spomínaní ako
odkazovníci, teda subjekty, ktorým
boli určené rôzne zbožné odkazy,
treba poznamenať, že dodnes sa
nám zachovali aj testamenty, kto-

1 ŠIMONČIČ, Jozef. Mojej Trnave – K dejinám Trnavy a okolia. Trnava: Vydavateľstvo B – print, 1998, str. 207. Ďalej len: ŠIMONČIČ, Mojej Trnave.
2 OROSOVÁ, Martina. Bratislavskí žobráci v 18. storočí. In: Slovenská archivistika, ročník 34, č. 1. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1999, str. 104.
3 HOLOŠOVÁ, Alžbeta. Trnavský lazaret. In: ŠIMONČIČ, Jozef a kol. Trnava 1988. Zborník materiálov z konferencie Trnava 1238 – 1988. Bratislava: Vydavateľstvo OBZOR, 1991, str. 249. Ďalej len: HOLOŠOVÁ, Trnavský lazaret.
4 ŠIMONČIČ, Mojej Trnave, str. 207 – 209.
5 „Zaužívaným zvykom bolo postarať sa aj o pocestných chorých žobrákov až do ich uzdravenia, pohostiť aj nezaopatrených žobrákov na sviatok sv. Martina (11.
novembra) a každoročne sa pripravovalo na sviatok sv. Fabiána a Šebastiána (20. januára) slávnostné pohostenie.“ HOLOŠOVÁ, Trnavský lazaret, str. 249.
6 TOMOVÁ, Ivana. Duchovný život trnavského mešťana na základe analýzy testamentov z 1. polovice 18. storočia. In: Historické rozhľady II/2005. Zborník príspevkov
katedry histórie FF UCM v Trnave. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005, str. 87.
7 ŠVECOVÁ, Adriana. Trnavské meštianske závety (1700 – 1871). I. zväzok. Typi Universitatis Tyrnaviensis a VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014, str. 187 – 192. Ďalej len:
ŠVECOVÁ, Trnavské I. zväzok.
8 „Almaria, truhla bila na remeslo, druheg postele postlaný nech sa preda, a žebrakom prý hrubem kostele, prý jesuitskem, a prý franciscanskem penize budu rozdane
na modlidbý.“ Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnava, Testamenty, Testament Kataríny Kraličovej, 26. marec 1725, inv. č. 391.
9 „Marine zebraczke, ktera mne mogeg w nemoczy werne sluzila, gednu csirnu suknu, ā swetlu fertusku zanechawam.“ Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave,
fond Magistrát mesta Trnava, Testamenty, Testament Kataríny Rostyovej, 2. september 1764, inv. č. 1730.
10„...spitalskym zsebrakom 5 (zlatých) lazarethskym tes 5 (zlatých) ktere sa gim pod zawaskem za mogu hrisnu dusu sa modlity rozdat magu porucsam.“ Ministerstvo
vnútra SR, Štátny archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnava, Testamenty, Testament Rozálie Slováčkovej, 1. apríl 1791, inv. č. 1754.
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Testament Jána Madového z 24. mája 1717. (Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnava,
Testamenty, Testament Jána Madového, 24. máj 1717, inv. č. 346.)
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Testament Margaréty Šoltísovej z 10. júla 1769. (Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnava, Testamenty,
Testament Margaréty Šoltísovej, 10. júl. 1769, inv. č. 725.)

rých pôvodcovia boli práve samotní žobráci. Je veľmi pozoruhodné,
že človek odkázaný na žobranie,
s majetkom iba nepatrnej hodnoty,
pamätal pred smrťou na prerozdelenie tohto majetku a využil svoje
právo na zriadenie poslednej vôle.
V tomto článku sa preto pozrieme
na dva žobrácke testamenty z 18.
storočia, konkrétne na testamenty
Jána Madového z roku 1717 a Margaréty Šoltísovej z roku 1769. Oba
boli napísané v starej slovenčine
a datované v Trnave. Vzhľadom
na pôvodcu ide o ojedinelé typy
trnavských testamentov a preto si
zasluhujú, aby im bola venovaná
pozornosť.
Testament Jána Madového bol napísaný 24. mája 1717 v dome vdo-

vy po obchodníkovi Tillingerovi,
ktorá mu pravdepodobne poskytla
ubytovanie. Svedkami testamentu
boli Ladislav Náray, senátor, Juraj
Šimovič, senátor a Juraj Lobšánsky, podnotár. Jeho originálny text
bol nasledovný:
We gmeno11 Boha Otcze, ý Sýna, ý
Ducha Swateho Amen.
Ja Madowý Ján na týele sicze nyemoczný, ale esczi pri dobrem
rozume, ō mogich maliczkich
weczach takitó poradek ctýním.
Mam dluch u p(ana) Libek Samuela padesatý zlatich; u Manzeký
Shedeniczkeho (zlate) 4 á Prachar
Janosa (zlate) 2 (a) 50 (grosow).
Tito penize porucza(m) na chra(m)
s(wateho) Michala (zlatich) 5. Patrom franciscanom (zlatich) 10 na

swate mnse; patrom trinitarom tez
na s(wate) mnse (zlate) 4. Umiragicziho Crista P(ana) Congregatÿ
(zlate) 2 á na spital trnawský (zlate) 2. Ostatnýe czó zustane, nyech
p(ani) testamentari ta(m) obratýa,
kde samý naýlepse sudit budu. Za
praczu gich milostýa nýech sebe
wezmu po gednom tolarý. A totó
gest moga ostatna wula.12
Dňa 8. októbra 1717 bol testament
prezentovaný v senáte.13 Žiaľ,
presný dátum úmrtia Jána Madového nie je možné zistiť, lebo trnavské matriky zomrelých sa z rokov 1670 – 1747 dodnes nezachovali. Treba však poznamenať, že
bolo zvykom testament prezentovať niekoľko dní po smrti testátora,
na základe čoho možno usúdiť, že

11 Bolo zvykom, že namiesto písmena „j“ sa písalo písmeno „g“. Napríklad uvedené slovo gmeno čítame teda ako jmeno.
12 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnava, Testamenty, Testament Jána Madového, 24. máj 1717, inv. č. 346.
13 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnava, Testamenty, Testament Jána Madového, 24. máj 1717, inv. č. 346.
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Ján Madový zomrel pravdepodobne na konci septembra alebo na
začiatku októbra 1717. Zmienených
svedkov testátor zároveň určil aj za
exekútorov, ktorí sa mali postarať
o to, aby bola jeho posledná vôľa
vyplnená.
Pokiaľ ide o testament Margaréty
Šoltísovej, ten bol napísaný 10.
júla 1769 v trnavskom lazarete.
Svoju poslednú vôľu vyslovila na
lôžku, v stave vážnej choroby,
s vedomím blížiaceho sa konca
svojho života. Svedkami boli Félix
Mangold, obchodník a vtedajší
správca lazaretu, a Jozef Cserenyey, pisár.14 Originálny text jej poslednej vôle bol nasledovný:
Weg Meno Ocza y Sina y Ducha
Swateho Amen.
Ga Margaretha Soltis dušu mu
p(re)drahu krwu krista pana wikupenu do geho ruk swatich odezdawa(m). Tyelo pak me do zeme
odkud počatek wzalo na spusob
inšich ubohich žebrakow nech se
pochowa zadam. O weczach pak
mich maličkich nasledugiczy poradek činim gakošto:
1º(Primō) Ze zlatich sto ktere w
truhle meg skowane mam frater
Antoninowy pustownikowy zdegšemu poručam zlatich dwaczat.
2º(Secundō) Pater Rochušowy
križakowy spogwedelnikowy
memu zanechawam zlate štiry.
3º(Tertiō) Dwom starodawnim
mim kamaradkam, a w nemoczy
meg opaterniczam žadam aby
sa šaty moge bile gakošto košele
ā fertušky na rowne polowicze
roždelily ā gim gakošto Rosalie
ā Sophie odewzdaly. 4º(Quartō)
Ostatne pak weczy moge nech se
na hotowe penaze obracza, a k
druhim od predepsaneho porucženstwa meho pozustawaiczim
penazom pridane nech se za polachčeny dušy meg hrišneg zkrzewa paný Mangoldku /: kteru tegto
meg ostatneg wuly wiplnitelkinu
ustanowugem :/ podle gegeg sudu

obracza žadam ā tato gest ostatna
wula ma.15
Margaréta Šoltísová zomrela už
dva dni po napísaní testamentu, 12. júla 1769. Podľa trnavskej
matriky zomrelých sa dožila 60
rokov a bola pochovaná na starom
lazaretskom cintoríne, ktorý bol
situovaný pri dnešnej kalvárii.16 Po
jej smrti prišlo k prezentácii testamentu, konkrétny dátum tohto
aktu sa však v pramennom materiáli neuvádzal. V samotnom texte
svojej poslednej vôle testátorka
spomínala, že za jej exekútorku
ustanovuje istú pani Mangoldku.
Pravdepodobne išlo o manželku
jedného zo svedkov, obchodníka
a správcu lazaretu, Félixa Mangolda. Vlastným menom sa volala
Anna Ritterová.17
Uvedené testamenty dvoch trnavských žobrákov sú v rámci
trnavských dejín určitou raritou,
ale zároveň aj krásnym príkladom
toho, že aj tí najbiednejší žobráci
na sklonku svojho života pamätali
na spásu svojej duše po smrti,
a preto sa rozhodli svoj skromný
majetok rozdať s čo najlepším
úmyslom. V oboch testamentoch
vystupuje ako hlavný dôvod ich
napísania práve zbožný účel. Ján
Madový síce uviedol, že má dlhy
u viacerých ľudí, ale preto, lebo
práve tieto peniaze v testamente
odkázal ďalej, možno usúdiť, že
išlo o pohľadávky, teda peniaze,
ktoré daní ľudia dlžili jemu. Celkovo tieto pohľadávky dosahovali
hodnotu 56 zlatých a 50 grošov.
Z tejto sumy prerozdelil 23 zlatých na konkrétne zbožné odkazy,
kaplnke sv. Michala, trnavskému
špitálu, Kongregácii umierajúceho
Krista a františkánom a trinitárom
na zádušné omše. Svedkov a zároveň exekútorov testamentu odmenil za ich prácu po jednom toliari a
tiež im dal dôveru v to, že zvyšok
inkasovaných peňazí zo zmienených pohľadávok rozdajú podľa

svojho najlepšieho uváženia.
Margaréta Šoltísová vo svojej
poslednej vôli vyslovila aj tzv.
formulu smrti, v ktorej žiadala, aby ju pochovali bez veľkej
pocty, vzhľadom na jej sociálny
status žobráčky. Vlastnila kapitál
vo výške 100 zlatých, ktoré mala
uschované. Z toho 24 zlatých určila na konkrétne zbožné odkazy,
rehoľnému bratovi Antonínovi,
pustovníkovi a pátrovi Rochušovi,
trinitárovi, ktorý bol jej spovedníkom. Okrem toho pamätala aj na
svoje dve dlhoročné priateľky, Rozáliu a Žofiu, ktoré sa o ňu starali
aj v chorobe. Odkázala im svoje
biele košele a zástery rovnakým
dielom. Ostatné bližšie nešpecifikované hnuteľnosti, ktoré vlastnila,
nariadila predať a výnos z ich
predaja pridať ku zvyšku kapitálu.
Časť týchto peňazí zanechala na
zádušné omše a na ostatok poručila exekútorku testamentu, pani
Mangoldku, aby ich rozdala podľa
vlastného uváženia.
Aj keď nepoznáme životy týchto
ľudí, nevieme, odkiaľ pochádzali
a aké trápenia ich postihli, keď sa
uchýlili k žobraniu, ich stručné
testamenty nám sčasti poskytujú
pohľad na ich majetkové pomery,
duchovný a osobný život. Naša
historiografia, žiaľ, venuje žobrákom iba malú pozornosť, preto
má význam každý prínos do tejto
oblasti dejín. Ján Madový a Margaréta Šoltísová krátko pred smrťou
rozdali aj to málo, čo mali, v duchu kresťanskej tradície, napriek
tomu, že pre žobrákov nebol akt
zriadenia poslednej vôle typický.
O to viac je ich počin cenný. Ako
už bolo spomenuté, hlavnú úlohu v tom zohrala ich zbožnosť
a viera v posmrtný život. Môžeme
len veriť v to, že ich duše boli po
smrti spasené. Boh neprihliada na
sociálne postavenie, ani veľkosť
majetku. Pred Bohom sme si všetci
rovní. 

14 ŠVECOVÁ, Trnavské I. zväzok, str. 674; HOLOŠOVÁ, Trnavský lazaret, str. 248.
15 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnava, Testamenty, Testament Margaréty Šoltísovej, 10. júl. 1769, inv. č. 725.
16 Matričný zápis neuvádzal jej priezvisko, zapísaná bola iba ako Margaretha NN. (Nōmen Nesciō), čo pri žobrákoch nebývalo ojedinelé. Trnava, rímskokatolícka
cirkev, Matrika zomrelých 1748 – 1780, obr. č. 123. [on-line], [cit. 2020-11-17]. Dostupné na internete: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-BB4F6?i=122&wc=9P3C-HZQ%3A107654301%2C114108901%2C114119601%2C162772101&cc=1554443>.
17 ŠVECOVÁ, Trnavské I. zväzok, str. 674.
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Čo skrýva podzemie pri synagóge? Unikátny
objav na území Trnavy: stopy keltského osídlenia
Na území pozdĺž Halenárskej ulice medzi Seminárom sv. Štefana a Synagógou status quo hodlá Mesto
Trnava zriadiť parčík s menšou vodnou plochou. Parkové riešenie má zohľadniť aj výsledky archeologického výskumu. Výskum prebieha vo dvoch etapách, prvá – tzv. zisťovacia sondáž sa konala na jeseň v roku 2020, druhou etapou by mal výskum pokračovať na jar tohto roku. Výskum, ktorý financuje
Mesto Trnava, vykonáva firma AA Avala pod vedením archeológa Mgr. Andreja Žitňana.1
Dnes zaburinená a čiastočne vybetónovaná plocha tu zostala po
dvoch domoch, zdemolovaných
v 60. rokoch 20. storočia. Pred
zbúraním domy nikto nezameral,
ani nezisťoval ich prípadné umelecko-historické a architektonické
hodnoty. Niečo sa dá dnes vyčítať
z dobových fotografií, niečo zo
starších máp, avšak tieto podklady
nehovoria nič o tom, ako starobylé
boli domy, ktoré podľahli demolácii, a či v čase búrania obsahovali
aj zvyšky stredovekých stavieb,
prípadne, či mali hodnotné slohové
detaily. Pritom môj záujem o poznanie tohto územia vzhľadom na
jeho polohu v historickom jadre
mesta bol vždy veľký, takže možnosť podieľať sa na jeho archeológii ma veľmi potešila. O to viac, že
práve v lete roku 2020 som mala
možnosť spolupracovať na pamiatkovom výskume susediaceho
areálu Seminára sv. Štefana (bývalý
detský domov), kde sme zistili bohatý stredoveký vývoj, na počiatku
ktorého stáli domy pochádzajúce
z prvej murovanej zástavby mesta
Trnava v 13. storočí.
Archeologickému výskumu sa však
už v tejto prvej etape podaril aj
unikátny objav, ktorý umožnil nazrieť podstatne hlbšie do histórie
– do doby, v ktorej na tomto území ešte murované stavby nestáli.
Podľa vyjadrenia vedúceho Mgr.
Andreja Žitňana doterajší výskum
priniesol stopy keltského osídlenia
z obdobia mladšej doby železnej
– laténu (roky 500 pred n.l. až
začiatok nášho letopočtu). Nie-

Halenárska ul., pohľad od juhu, prvý dom južne od Stephanea má poschodové uličné krídlo;
na fasádach oboch domov sú viditeľné veľké pravouhlé vjazdové otvory, foto z r. 1914, zdroj:
KAZIMÍR, Milan – ZACHAROVÁ, Daniela: Trnava na starých pohľadniciach, Dajama,
2007, s.53.

Pohľad od východu na ešte stojacu zástavbu na 2 skúmaných parcelách južne od
Štefanea, 1930.

koľko nájdených kúskov keltskej
keramiky, vyrobených na hrnčiar-

skom kruhu, patrí podľa Žitňana
k najneočakávanejším poznatkom

Na archeologickom výskume spolupracuje aj Západoslovenské múzeum Trnava, kde sa budú nájdené predmety ošetrovať
a deponovať. Zároveň si Mesto Trnava objednalo u autorky tohto článku vyhodnotenie odkrytých murovaných konštrukcií
architektonicko- historickým výskumom.
1
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z tejto lokality. Takéto osídlenie
nebolo v centre Trnavy doposiaľ
doložené. V našom prípade sa
našli fragmenty hrnčiarskej keramiky zatiaľ len na južnej z dvojice
skúmaných parciel (parcela pri
synagóge) a niečo z nich pochádza
aj z tzv. sekundárnej polohy, t.j.
z prednej časti tejto parcely (blízko
pri ulici). Je pravdepodobné, že
k premiestneniu došlo v súvislosti
s hĺbením pivnice v zadnej časti pozemku, pričom vykopanou
zeminou, obsahujúcou nálezy
keltskej (aj stredovekej) keramiky
zasypali prednú časť gotickej pivnice. Najviac nových poznatkov
o významnom keltskom osídlení si
sľubujeme od 2. etapy archeologického výskumu, ktorý sa zameria
aj na zadné plochy parciel, teda na
miesta, kde pivnice nezničili pôvodný stav terénu.
Halenárska ulica bola súčasťou
cestnej siete už v období pred
vznikom mesta. Tvorila južnú polovicu cesty prebiehajúcej po úpätí
kopca (druhou polovicou tejto
komunikácie bola dnešná Hollého
ul. s pokračovaním pod názvom
Invalidská a Jerichova). Na kopci sa
oddávna rozprestieralo osídlenie,
ktorého vývoj vyvrcholil románskou trhovou osadou. Cirkevným
centrom osady bol Kostol sv. Mikuláša s cintorínom a s neskorším
karnerom.
Po konštituovaní mesta a výstavbe hradieb pred polovicou 13.
stor. spojila cesta navzájom brány
v opevnení (Lovčickú pri kláštore
klarisiek s Malženickou bránou pri
dominikánskom kláštore). Z ťažiskovej komunikačnej funkcie cesty
vyplynula jej dôležitosť pre vznikajúce mesto, čo malo za následok
rozvoj intenzívnej stavebnej činnosti po jej oboch stranách. Murovanú výstavbu začali významné
areály, charakteristické už pre sídlo
mestského typu – na južnom konci
vznikol kláštor žobravého rádu
klarisiek, na severnom sa usadili dominikáni a sídlo sa zároveň

Stav počas búrania prízemného domu na parcele susediacej so synagógou, 60. roky 20. stor.

Katastrálna mapa z r.1895 s označením parciel podľa legendy k obr. 6. Šípka smeruje na
záchodovú prístavbu Štefanea vysunutú do skúmanej parcely.

začalo opevňovať. Súčasne s tým
už vznikali na novo vymeraných
parcelách aj prvé meštianske domy
vybudované z gotických pálených
tehál. Naša dvojica skúmaných
parciel je obklopená zo všetkých
strán domami vznikajúceho mesta.
V prvom rade je to už spomínaný
južný sused – bývalý Seminár sv.
Štefana (Štefaneum) na križovatke

ulíc Halenárskej a Ulice Mikuláša
Schneidera Trnavského. V stredoveku na jeho mieste stáli dva
samostatné meštianske domy,
z ktorých sa podnes zachovali
pivnice v podzemí Štefanea.2 Obe
parcely (č. 1 a č. 2 podľa obr. 6)
veľmi skoro, už na prelome gotiky
a renesancie v polovici 16. storočia, spojili do jedného palácového

SABADOŠOVÁ, Elena – HAVLÍK, Marian – ŽUFFOVÁ, Jaroslava: Seminár sv. Štefana –Stephaneum, architektonicko -historický a umelecko - historický výskum interiéru a dvorových fasád, marec - august 2020. Materiál je archivovaný na Krajskom
pamiatkovom úrade Trnava.
2
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celku. Palác bol oddávna sídlom
významných rodín, napr. na konci
16. stor. ho vlastnil Andrej Zichy
a od 30. rokov 17. stor. rodina
Esterházi, ktorá ho v roku 1714
predala Ostrihomskej kapitule na
účely zriadenia Seminára sv. Štefana.3 Na plánované rozšírenie Štefanea dokúpila kapitula asi zároveň
s palácom hneď aj susednú južnú
parcelu (č.3 podľa obr. 6). Z nej
však stavebne využili len severnú
tretinu (č. 3.1), na južnej časti parcely zachytávajú obrazové pramene meštiansky dom, ktorému však
zostal po tejto transakcii úzky dvor
pozdĺž bočnej fasády novovzniknutého krídla Štefanea. A práve
táto zúžená časť parcely (č. 3.2) je
jednou z dvojice pozemkov, ktoré
sme archeologicky skúmali. Na
vlastnícky súvis Štefanea s ňou
poukazuje aj bizarná situácia,
podľa ktorej si Štefaneum vyriešilo
potrebu vybudovania hygienického zariadenia tým, že využilo pre
výstavbu záchodov našu parcelu.
Ako vyplýva zo zamerania z roku
1885, patrili záchody síce Štefaneu,
to im ale nemuselo obetovať nič zo
svojho priestoru, pretože murovanú hranolovú prístavbu so šiestimi
záchodmi jednoducho vysunulo
smerom do našej parcely (pozri
obr. 4). Existenciu záchodov na
našej parcele č. 3.2 potvrdil archeologický výskum nálezom pomerne veľkej, čiastočne zaklenutej
žumpy s vyberacím otvorom vo vrchole klenby. Toľko k významnému
susedovi, situovanému severne od
skúmaných parciel.
Starobylým susedom, pochádzajúcim z obdobia počiatkov mesta,
je aj dom na Ulici M. Sch. Trnavského č. 6.4 Je to súkromný prízemný dom stojaci v uličke hneď
za Štefaneom. Dom je orientovaný
čelom k uličnej čiare a jeho parcela
prebieha priečne voči našim dvom
parcelám, ktoré sa v stredoveku

Pohľad od juhovýchodu na rozhranie medzi skúmanou dvojicou parciel. Šípka smeruje na
odkrytý východozápadný priebeh gotického múru, ktorý stál na mieste parcelnej hranice medzi
oboma parcelami. Odkrytý prierez múru reprezentuje stredovekú stavebnú technológiu, pri ktorej sa tehly kládli pravidelne len na oba povrchy steny (prevažovalo pozdĺžne kladenie tehál,
tzv. behúňov so zriedkavým previazaním tehlou, tzv. väzákom) a vnútro steny bolo vyplnené
iba úlomkami tehál zaliatych vápennou maltou. Múry, pripájajúce sa ku gotickému múru (na
foto vľavo) sú základmi dodatočných mladších prístavieb.

pri nej na východe končili. Veľký
gotický dom, ktorý vznikol v urbanistických počiatkoch Trnavy, stojí
aj na opačnej strane Halenárskej
ulice (na križovatke Halenárskej
a Hviezdoslavovej ul.). Dom neskôr
zabudovali do areálu bývalého
uršulínskeho kláštora.5
Na mape z r. 1895 je skúmané
územie rozdelené na 2 parcely, na
ktorých sú zakreslené dva v tom
čase bežné, tzv. prejazdové meštianske domy, čo znamená, že do
ich nádvorí bol umožnený vjazd
z ulice povozom (pozri smerovanie
šípok na obr. 6). Každý dom mal
jednu stavbu (krídlo) umiestnenú
pozdĺž Halenárskej ulice, na ktorú
sa pripájalo krídlo smerujúce do
hĺbky dvora a východný koniec
parciel uzatvárali pozdĺžne krídla.
Domy boli teda trojkrídlové s uzatvoreným dvorom uprostred. Podľa
fotografií Halenárskej ulice z doby,

keď ešte stáli, je zrejmé, že dom
na severnej parcele (priamo pri
Seminári sv. Štefana) mal poschodové uličné krídlo a zvyšok domu
bol prízemný, zatiaľ čo južný dom
vedľa synagógy bol prízemný celý.
Oba domy majú v uličnej fasáde
zobrazenú veľkú vjazdovú bránu.
(obr. 1, 2, 3)
Archeologický výskum mal rozšíriť
a prehĺbiť poznatky z historických
máp a fotiek. Prvé, tzv. zisťovacie
sondy, ktorých polohu sme vytýčili v nezastavanom území podľa
mapy z roku 1895, priniesli svoje
ovocie. (obr. 4) Pomerne plytko
pod dnešným terénom sa podarilo odkryť mnoho murovaných
konštrukcií. Z nich sa budeme na
tomto mieste venovať len stredovekým murivám. Významné bolo
potvrdenie existencie dvoch parciel na tomto území v stredoveku.
Hlavným vodidlom sa stal nález

KUČERA, Peter: Historický vývoj vlastníckych vzťahov Stephanea. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 15. Trnava: Krajský
pamiatkový úrad, 2012, s. 27–30.
4
ŽUFFOVÁ, Jaroslava : Pamiatkový výskum domu č.6 na Ul. M. Sch. Trnavského, 1995. Materiál je archivovaný na Krajskom
pamiatkovom úrade Trnava.
5
ŽUFFOVÁ, Jaroslava: Architektonicko - historický výskum na overenie prítomnosti výtvarnej výzdoby vo vybraných priestoroch uršulínskeho kláštora, Trnava, 2009. Materiál je archivovaný na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava.
3

február/marec 2021

23

história
línie stredovekého múru, smerujúceho od Halenárskej ulice na
východ, ktorý po dĺžke navzájom
oddelil obe parcely. V pôdorysnom reze múru, odkrytom v hĺbke
približne 30 cm pod dnešným
terénom, sa ukázalo (pri pohľade
zhora), že múr je vybudovaný zo
stredovekých tehál, tzv. prstoviek,
a zároveň je tu zreteľná aj dnes už
nepoužívaná stredoveká technológia murovania. Tá pozostávala
z pravidelného vymurovania len
oboch povrchov steny, čo sa prejavilo pozdĺžnym kladením viacerých
tehál, tzv. behúňov, ktoré kde-tu
vystriedala tehla smerujúca kolmo
do hrúbky múru, tzv. väzák. Medzi
takto vymedzenú hrúbku steny
vkladali stredovekí murári dovnútra
(do jadra steny) po riadkoch už len
úlomky tehál, ktoré zalievali vápennou maltou. Napriek tomu, že
takéto múry bez pravidelnej väzby
sa môžu javiť ako nestabilné, nebolo to tak, pretože v stredoveku
používali kvalitnú maltu a previazanie povrchu s jadrom steny
zabezpečovali práve tzv. väzáky.
(obr. 5) Pritom často aj poschodové
domy mávali múry hrubé len 60
cm. V našom prípade bola však
hrúbka steny až 80 cm, z čoho vidno, že stena, postavená v línii parcelnej hranice, nebola len akýmsi
ohradovým múrom medzi dvomi
parcelami, ale bola to bočná stena
najstaršieho domu a naň nadväzujúcej prístavby. Obe stavby patrili
severnej parcele (č. 3 podľa obr. 6)
a stáli na jej južnom okraji.
Vieme, že prví obyvatelia mesta si
stavali murovaný dom vždy pozdĺž
bočnej hranice vymeranej parcely,
dôvodom bolo, aby dom nestál
v ceste priamemu prístupu povozu
z komunikácie do dvora. Vždy išlo
o dom v tvare obdĺžnika s užšou –
štítovou stenou smerujúcou k ulici,
ktorý mal suterén len čiastočne
zahĺbený do vtedajšieho terénu.6

Pokus o rekonštrukciu stredovekej parcelácie s gotickými suterénmi pod Štefaneom a s torzami suterénov odkrytých 1. etapou archeologického výskumu.
Legenda: č.1,2 – pôvodné stredoveké parcely samostatných meštianskych domov (13. – 14.
stor.), spojené do renesančného šľachtického paláca, ktorý bol predchodcom Štefanea, pol.
16. stor.
č. 3.1 – časť parcely zrejme zabratá z pôvodne celistvej stredovekej parcely č. 3 pre rozšírenie
paláca na Štefaneum, 1714 – 1724.
č. 3.2 a 4 (sivá plocha) – stredoveké parcely skúmané v 1.etape archeologického výskumu.
č. 5 – stredoveká parcela, na ktorej vybudovali v 19. stor. Synagógu Status quo.
Čierne línie – stredoveké suterény pod Štefaneom a archeologicky odkryté časti stredovekých
suterénov na parcelách č.3.2 a 4.
Bodkované čiary a kružnice – predpokladaný priebeh múrov a klenieb.
Šípky – označenie predpokladanej polohy vjazdov z cesty do parciel v stredoveku.

Podľa známych znakov iných trnavských domov sa nám podarilo
už aj z toho mála, čo odkryla 1.
etapa archeologického výskumu,
dešifrovať (aspoň zhruba) polohy
stredovekých murovaných domov
na oboch parcelách. Aj keď zatiaľ
nepoznáme ich celé pôdorysy,
určité náznaky sa už črtajú.
Na parcele susediacej so Štefaneom (na obr. 6 je to parcela č. 3),
ktorá mala pôvodnú šírku 19 m,
sa z najstaršej murovanej stavby
podarilo doložiť krátky úsek bočnej (južnej) steny, ktorá je totožná
s parcelným múrom, a len hypoteticky určiť polohu zadnej steny.
Nálezy pochádzajú zo suterénneho
podlažia, ktoré v tom čase vystupovalo nad úroveň vtedajšieho
terénu. Podľa konštrukčného
riešenia sa javí, že v suteréne bol
v duchu analógií iba jeden priestor,
ktorý mal však odlišne riešený

strop. Predná časť (bližšie k ulici)
bola zrejme zaklenutá krížovou
rebrovou klenbou7, zadnú časť
priestoru prekrýval drevený trámový strop. V dnes zaniknutom nadzemnom podlaží boli dve za sebou
radené miestnosti, ako o tom vypovedá torzo zastropenia suterénu.
Za týmto domom vybudovali smerom dovnútra parcely ešte v stredoveku opäť dvojpriestorovú dostavbu,
takže vo výsledku tu máme v gotike
dom dlhý najmenej 22 m. Predpokladáme, že 2. etapa archeologického výskumu prinesie informáciu
o skutočných rozmeroch domu, ako
aj o tom, či to bol už prejazdový typ
domu, alebo či išlo ešte len o jeho predchodcu, t.j. o jednoduchý
obdĺžnikový dom s nezastavaným
vjazdom do parcely.
Pri južnej parcele (na obr. 6 je to
parcela č. 4) sme sa po pôvodný
parcelný múr, ktorý oddeľoval našu

STANÍK, Ivan –ŽUFFOVÁ, Jaroslava: Počiatky urbanizmu mesta Trnava: Počiatky urbanizmu mesta Trnava. In: Archeologia
historica 20/95, s.285 -298.
7
Rebrových tehlových klenieb poznáme z trnavskej gotickej meštianskej architektúry málo, najznámejšia a najzachovalejšia je
trojpoľová klenba v suteréne stredovekého západného krídla radnice, jedno pole takejto klenby sa nachádza v suteréne domu
na Hlavnej ul.16 a pre náš súčasný výskum je dôležitý najmä nález klenby tohto typu zo suterénu blízkeho, nedávno obnoveného domu na Halenárskej ul. č.14.
6
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parcelu od pozemku neskoršej
synagógy, zatiaľ nedostali, pretože
nám v tom bránil plot a betónový obrubník. Za nimi smerom ku
synagóge sme už kopať nemohli,
takže preskúmanie tohto územia
bude predmetom 2. etapy výskumu. Na tejto parcele, pôvodne
širokej 18 m, bol odkrytý jeden
suterén stredovekého murovaného
domu. Ukázalo sa však, že zo suterénu jestvuje už len miniatúrne
torzo, konkrétne len jeho zadná
– východná stena a potvrdila sa už
len poloha severovýchodného kúta
pivnice. Vykopaná sonda narazila
na úroveň podlahy v hĺbke približne 2,25 m od dnešného terénu. Je
neobvyklé, že bočnú – severnú
stenu po celej výške domu až po
základ v minulosti dokonale odstránili, takže v podzemí nezostalo
nič, len stopa po jej odsekaní od
východnej steny v kúte. Očakávame však, že s možnosťou kopať aj
na časti parcely za plotom, zistíme
existenciu zachovanej južnej steny
tohto domu. O tom, že bol interiér suterénu omietnutý kvalitnou
vápennou omietkou, svedčí jej
zachovanie na východnej stene.

Na rozdiel od susediacej severnej
parcely, v tomto prípade poznáme
šírku stredovekého domu; vnútorná šírka suterénu 6,5 m naznačuje
na veľký, reprezentačný dom. Jeho
dosah po ulicu sme zatiaľ neodkrývali. Túto, na južnej parcele
jedinú doloženú gotickú stavbu,
zásadne prebudovali v renesancii. Pri hĺbení renesančnej pivnice
priamo za ňou, znefunkčnili uličnú
časť gotickej pivnice tým, že ju zasypali odpadom z vykopanej jamy
pre pivnicu, pričom nezasypaný
zvyšok gotického suterénu využili
ako prístupovú komunikáciu do
novej renesančnej pivnice z dvora.
Vtedy sem preložili aj gotický polkruhový kamenný portál, ktorým
sprístupnili novú pivnicu. (obr. 6)
Zatiaľ nemáme k dispozícii žiadne
detaily, ktoré by pomohli časovo
bližšie určiť dobu vzniku stredovekých domov na oboch skúmaných parcelách. Predbežne sa
javí, že ani jeden z nich nepatril
do najstaršej vrstvy murovanej
meštianskej zástavby Trnavy (ako
je to pri susediacich domoch),
ktorá sa viazala na urbanistické
počiatky mesta okolo pol. 13. sto-

ročia. Zatiaľ teda môžeme vznik
stredovekých domov zaradiť len do
širokého časového rozpätia 14.–15.
storočia. Časté objavy celých gotických domov alebo ich zvyškov, či
už v organizme podnes stojacich
stavieb, alebo pod terénom počas
výskumov, zvýrazňujú význam
Trnavy v stredoveku a stále viac vyvracajú staršie názory, že profánna
architektúra stredovekého mesta
bola takmer výlučne drevená.
Mimo keltských a stredovekých
nálezov bola odkrytá aj keramika
a množstvo konštrukcií z mladších
období, ktorým som sa však na
tomto mieste z priestorových dôvodov nevenovala. Naznačujú na
ďalší vývoj domov v postredovekom období.
Verím, že pokračovanie archeologického výskumu prinesie potvrdenie
nastolených hypotéz, a že sa prehĺbia a rozšíria naše doterajšie poznatky o stredovekej zástavbe a o staršom osídlení tohto územia. 
Za poskytnutie fotografií č. 2 a 3 ďakujem PaeDr. Simone Jurčovej. Za
poskytnutie zamerania nálezov z archeologického výskumu ďakujem firme
AA Avala.

Mgr. Milan Ševčík

Ján Matej Korabinský a jeho dielo
Minulý rok sme si pripomenuli 280. výročie od narodenia a tento rok to bude 210 rokov od smrti významného slovenského osvietenca Jána Mateja Korabinského. Johann Mathias Korabinszky sa narodil
23. februára 1740 v Prešove a zomrel 23. júna 1811 v Bratislave. Bol to kartograf, pedagóg, lexikograf,
redaktor a novinár, autor praktických príručiek a štatistík. Patril k najuniverzálnejším osobnostiam
svojej doby.
Ján Matej vyrastal v chudobnom,
no kultúrne bohatom prostredí
vzdelanej učiteľskej rodiny, ktorá má
svoje miesto v prešovských dejinách
hudby a umenia 18. storočia. Počas
svojich štúdií získal rôzne druhy
vzdelania – hudobné, gramatické,
rétorické, pedagogické, teologické,
filozofické, historické a prírodovedecké. Študoval postupne na kolégiu
v Prešove, evanjelickom gymnáziu
v Bratislave a neskôr na nemeckej
univerzite v meste Rinteln.
Pôsobil vo viacerých profesiách. Po
ukončení gramatickej školy a rétoriky sa stal najprv adjunktom profesora a ako devätnásťročný v roku
1759 jeho nástupcom. Túto funkciu

zastával desať rokov a popri tom
založil súkromnú dievčenskú školu,
na ktorej sa vzdelávali deti z meštianskych a šľachtických rodín v slovenčine, maďarčine a francúzštine.
Škola zanikla po siedmich rokoch
kvôli nepriazni vplyvných mešťanov.
Korabinský sa nechcel vzdať výchovy detí, a tak založil chlapčenský
konvikt. Ani táto aktivita sa verejnosti nepozdávala, preto tento ústav
v roku 1769 zanikol. Po neúspechoch
odišiel do Nemecka, kde chcel
spoznať slávny nemecký výchovno-vzdelávací systém. Všímal si tam aj
fabriky, sirotince a ústavy pre chorých, zbieral publikácie o rôznych
inštitúciách a robil si náčrty a mapy.

V tom čase objavil v sebe záujem
o geografiu a v rokoch 1770 – 1772
študoval na spomínanej nemeckej
univerzite teológiu, filozofiu, históriu
a prírodné vedy.
V roku 1772 sa Ján Matej vrátil do
Bratislavy po našetrené peniaze. Zistil však, že príbuzný, u ktorého ich
mal uložené, prišiel o majetok, a tak
musel Korabinský zostať v Bratislave. Stal sa vychovávateľom najprv
v rodine Vörösovcov a neskôr u vydavateľa a kníhkupca Jána Michala
Landerera. Toto vydavateľstvo bolo
v danej dobe najvýznamnejšie v celom Uhorsku. Korabinský tam začal
postupne pracovať. V rokoch 1773 až
1784 redigoval noviny Pressburger
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Zeitung, ktoré v tom čase prinášali
správy o západoeurópskych pomeroch, kritizovali spoločenské a sociálne pomery a rozširovali slobodnejšie politické názory. Prechodne
redigoval aj noviny Pressburgisches
Wochenblatt, do ktorých aj prispieval. Korabinský pracoval u Landerera
aj ako redaktor literárnych prác. Prepracoval Belovu učebnicu maďarčiny
Der ungarische Sprachmeister (Bratislava, 1774) a vydal zborník rôznych
príspevkov pod názvom Almanach
von Ungarn auf das Jahr 1778 (Viedeň a Bratislava, 1778), v ktorom je
na titulnom liste zobrazený nový
korunovačný pahorok v Bratislave,
vybudovaný v roku 1776. V diele sú
vyobrazenia Košíc a Prešova a obsahuje príspevky o počítaní astronomického a chronologického času
u rôznych národov, metodike vyučovania zemepisu podľa jednotlivých
ročníkov, hydrografii Uhorska, historicko-geografické príspevky a popis
obcí podľa abecedy po písmeno „K“.
Pokračovať vo vydávaní almanachu
sa mu však nepodarilo najmä kvôli
finančným a organizačným problémom.
Začiatkom 80. rokov sa pokúsil
podnikať ako majiteľ vydavateľstva
a kníhkupectva, no neúspešne.
Vydal svoje najvýznamnejšie dielo
Geograficko-historický a tovarový
lexikón Uhorska (Geographisch-Historisches und Produkten Lexikon von
Ungarn : In welchem die vorzüglichen Oerter des Landes in alpha-

betischer Ordnung angegeben, ihre
Lage bestimmt, und mit kurzen Naachrichten, die im gesellschaftlichen
Umgange angenehm und nützlich
sind, vorgestellt werden, Bratislava,
1786). Ide o 858-stranový ekonomicko-geografický spis, ktorý obsahuje
stručný opis Uhorska a detailnejšie
popisy topografických, demografických, etnických aj hospodárskych
pomerov. Nachádza sa v ňom aj
register slovenských, nemeckých,
chorvátskych a rumunských názvov miest a obcí a jedna mapa.
Toto Korabinského dielo je dodnes
jednou z najvýznamnejších prác na
poznanie pomerov 18. storočia. Je
obsahovo veľmi bohaté a významné
spísaním slovenských názvov miest
a obcí, čo nebolo dovtedy zvykom.
Sú v ňom údaje o hospodárskych
pomeroch a národnostnom zložení
obyvateľstva. Navyše je k dielu pripojená poštová mapa, ktorá je najlepšie generovanou mapou tej doby
(okrem vojenských máp, ktoré však
boli verejnosti neprístupné a tajné).
Predchádzajúcou vydanou knihou
bol Opis slobodného kráľovského
uhorského hlavného a korunovačného mesta Bratislavy (Beschreibung
der königl. ungarischen Haupt-Frey-und Krönungsstadt Pressburg, 1.
zväzok, Bratislava, [1784], 2. zväzok
zostal v rukopise). V roku 1787 vydal
aj zbierku prvých sto erbov uhorských rodov Abbildung verschiedener Familienwappen im Königreiche
Ungarn : Ein Beytrag zur Geschichte

und zur Belustigung, erstes Hundert.
Korabinského vydavateľské aktivity
však neboli úspešné. Mal veľké dlžoby, preto mu mestský magistrát
kníhkupectvo zatvoril a jeho majetok
bol v roku 1789 predaný v dražbe.
Korabinský odišiel do Viedne, kde
sa zamestnal u kníhkupca Oehlera.
Ten vzal do tlače Korabinského
rukopis diela Lexikon von Croatien,
Slavonien und Militärgrenze. Nevytlačil ho však celý, iba niekoľko
strán, pretože nebol dostatočný záujem u predplatiteľov. To bola pre
Korabinského ďalšia rana. Značnou
sumou sa ho snažil podporiť gróf
Mikuláš Forgáč, no tlač Lexikonu
už nedokončili. Korabinský musel
prijať miesto učiteľa v rodine továrnika Hornoostela. Vo voľných chvíľach pracoval na príručnom atlase
49-tich uhorských žúp, ktorý vyšiel
vo Viedni v roku 1804 pod názvom
Atlas Regni Hungariae portatilis
: Neue und vollständige Darstellung des Königreichs Ungarn auf
LX Tafeln im Taschenformat : Ein
geographisches Noth- und Hülfsbüchlein fürs gemeine Leben.
Pre Trnavu a okolie je tento atlas
zaujímavý mapou severnej časti
bratislavskej župy, na ktorej sa nachádza nielen Trnava, ale aj všetky
okolité malé obce. Jeden exemplár
atlasu sa nachádza aj v historickej
knižnici Západoslovenského múzea
v Trnave. Korabinský zomrel v roku
1811 na odpočinku u svojej dcéry
v Bratislave. 

Marko Engler, foto: archív autora a MDC ŽSR

Éra parných vlakov sa skončila pred
štyridsiatimi rokmi, ale ich rušne ostali
Sláva aj smútok – tak by sa dalo stručne charakterizovať rozlúčenie s parnou trakciou na železniciach
v Československu. Prechod na výlučne motorovú a elektrickú trakciu bol určite pokrok, či už pre zlepšenie pracovných podmienok rušňových čiat alebo aj pre odstránenie dymu a množstva oleja. V neposlednom rade sa podarilo novšími trakciami dosiahnuť aj úsporu energie potrebnej na dopravu vlakov,
lebo spaľovacie a elektrické motory majú lepšiu účinnosť ako parná trakcia a zvýšiť hmotnosť a rýchlosť vlakov. Železničiarom však parná trakcia pripomínala často ich mladosť, keď na rušňoch začínali
pracovať, a oblaky sadzí a pary začali chýbať aj nadšencom železníc – železničným fanúšikom.
Napriek tomu nastal v októbri
v roku 1980 čas, keď si železničiari
povedali – rozlúčime sa s parou.
Parné rušne už boli na vtedajších
Československých štátnych dráhach (ČSD) používané len v obmedzenom počte, prevažne na posun

alebo manipulačných vlakoch,
prípadne ako záskok, keď sa pokazil rušeň modernejšej trakcie. A tak
naplánovali oficiálnu rozlúčkovú
jazdu posledného parného vlaku vo vtedajšej Východnej dráhe
(správnej organizačnej jednotke

ČSD pre oblasť územia Slovenska)
na 17. október 1980 a trasu z Bratislavy do Leopoldova, teda aj cez
Trnavu.
Trnava preto mohla privítať mimoriadny parný vlak, ktorý mal
aj zvláštny cestovný poriadok
február/marec 2021
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a jeho jazda bola vopred ohlásená
a propagovaná. Koľajisko stanice
zaplavili ľudia – fanúšikovia železníc, železničiari, bývalí železniční
zamestnanci a rodiny s deťmi. To
bola dosť nebezpečná situácia
a službukonajúcim železničiarom
spôsobila nejeden problém. Trnavská stanica nemala v tom čase ešte
ostrovné nástupištia s mimoúrovňovým prístupom (napríklad podchodom), preto museli cestujúci
prekračovať koľaje, po ktorých sa
v tom čase valil jeden vlak za druhým. V roku 1980 už prebiehala
výstavba novej staničnej budovy,
na jej dokončenie si však museli
cestujúci aj železničiari počkať ešte
9 rokov. Na nové ostrovné nástupištia s podchodmi až 11 rokov.
Mimoriadny parný vlak vedený
rušňom 556.036 prezývaným „štoker“ vyrazil za účasti verejnosti zo
stanice Bratislava – filiálka (dnes
tam už pravidelné osobné vlaky
nejazdia, ale uvažuje sa s jej prestavbou a opätovným zavedením
najmä regionálnych vlakov, čo by
sa zrejme týkalo aj osobných vlakov z Trnavy do Bratislavy). Musel
však zmeniť svoju naplánovanú
trasu, pretože trať do Trnavy bola
v tom čase nezjazdná pre nehodovú udalosť v Pezinku. Operatívne
preto poslali mimoriadny vlak do
Galanty, kde bolo potrebné vykonať úvrať, keďže na Sereď sa
z Bratislavy nedá dostať priamo.
Neriešilo sa to obehom parného
28
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Parný vlak „Štoker“ na niekdajšej trnavskej železničnej stanici 17. októbra 1980.

Expozícia dejín železníc pripomína aj parnú trakciu.

rušňa na druhý koniec súpravy,
aby sa dostal do čela vlaku, ale na
koniec vlaku pripojili elektrický rušeň, ktorý doviezol vlak do Trnavy.
V Trnave bolo potrebné pre ďalšiu cestu do Leopoldova vykonať
opäť úvrať, preto takéto riešenie
umožnilo pokračovať z Trnavy do
Leopoldova parnému rušňu opäť
v čele súpravy bez nutnosti posunu. Mimoriadny vlak preto prišiel
do Trnavy nielen s riadnym meškaním, ale aj z opačnej strany než
sa pôvodne predpokladalo. Nič
to však na zaujímavosti neubralo
a parnému rušňu sa tešilo mnoho
ľudí, najmä detí.
V roku 1980 už v stanici Trnava
inštalovali prvé stožiare a stĺpy
budúceho trolejového vedenia.
Parnú trakciu nahradila motoro-

vá len nakrátko – už v roku 1982
otvorili elektrickú trakciu na trati
z Galanty cez Sereď, Smolenice,
Senicu až po Kúty, čo umožnilo aj
motorovú trakciu postupne nahrádzať trakciou elektrickou. Do roku
1985 elektrifikovali aj trať Bratislava
– Trnava a Trnava – Leopoldov,
čím boli všetky trate zaústené do
Trnavy elektrifikované. Motorovej
trakcii postupne zostával len posun
na vlečkách a v stanici.
Slávnostný parný vlak sa z Trnavy
vydal do Leopoldova, kde bol pripravený kultúrny program, výstava
parných rušňov a aj železničných
modelov. Parné rušne predstavovali
predovšetkým exponáty Národného
technického múzea v Prahe, keďže
na Slovensku ešte len vznikali prvé
prevádzkyschopné exponáty par-
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ných rušňov určené pre zachovanie
na múzejné účely. Leopoldov bol
zvolený ako symbolický bod, keďže
v tom čase mal veľké rušňové depo
zabezpečujúce dopravu na mnohých tratiach od Bratislavy až po
Žilinu (pod Rušňové depo Leopoldov patrili aj pobočné depá alebo
strojové a vozebné stanice v Trnave,
Novom Meste nad Váhom, Trenčianskej Teplej, Jablonici) a pôvodne v ňom bolo sústredené veľké
množstvo parných rušňov.
Aj depo v Trnave postavili v 50.
rokoch pre parnú aj motorovú
trakciu. Parná trakcia sa z neho
postupne vytratila v prospech
trakcie motorovej, v 80. rokoch ho
upravili pre elektrickú trakciu a začali ho používať predovšetkým pre
elektrické motorové jednotky radu
SM 488.0 (od roku 1988 rad 560)
presunuté z Bratislavy. Tie nasadzovali na osobné vlaky od Bratislavy až po Trenčín, od Kútov až
po Komárno, a to až do zrušenia
depa v Trnave. Dnes objekty depa
chátrajú a zrejme ich čaká už len
likvidácia. Parný vlak, symbol železnice, teda v roku 1980 z Trnavy
odišiel. Nie však úplne. Občas sa
ešte nejaký ten funkčný parný ru-

šeň v stanici objavil, ale už len ako
výnimočný záskok. Neskôr sa do
Trnavy dostal aj mimoriadny parný
vlak pre filmárov alebo aj historické parné vlaky počas rôznych
osláv. Tak to mohli vidieť najmä
cestujúci. V skutočnosti ešte parné
rušne jazdili v Trnave ďalších 10
rokov. Na vlečke cukrovaru v Trnave
zabezpečovali posilnenie prevádzky
počas repných kampaní každý rok.
Posledný z nich sa používal počas
kampane až do roku 1990, než ho
rozobrali a čiastočne zošrotovali.
Trnava sa tak s pravidelnou parnou
prevádzkou rozlúčila o 10 rokov
neskôr, než sa tak stalo na ČSD.
Potom sa v Trnave objavili parné
rušne už len pri rôznych oslavách
a mimoriadnych jazdách, pričom
niektoré z nich sa usporiadali aj
vďaka iniciatíve Klubu priateľov
železníc Trnavy a okolia, teda klubu
nadšencov, ktorý má sídlo v Trnave.
Na sobotu 17. októbra 2020 plánovali Železničné múzeum Slovenskej
republiky, Železnice Slovenskej
republiky a dobrovoľníci zorganizovanie spomienkovej jazdy
mimoriadneho parného vlaku
z Bratislavy cez Trnavu do Leopoldova, aj ďalších sprievodných akcií

pri príležitosti uplynutia 40 rokov
od slávnostnej jazdy rozlúčkového
parného vlaku. Niekoľkomesačná
príprava však zatiaľ šťastný koniec
nemá, keďže opatrenia proti šíreniu koronavírusu zamedzili usporiadať verejnú akciu pre stovky
ľudí. Predpokladá sa, že ak to situácia umožní, akcia sa v budúcnosti
uskutoční.
Parný rušeň bol dlhodobo symbolom železníc a obrázok parného
rušňa kreslili často už deti v škôlke
práve v súvislosti so spomenutím
železníc. Čo je to železnica? Dieťa
nakreslilo parný, dymiaci rušeň.
Toto sa deje dosť často dodnes
– parný rušeň teda určite ešte
v povedomí ľudí dlho zostane
symbolom železnice. Súčasnosť
a budúcnosť železničnej dopravy
však nepochybne patrí modernejším trakciám, keďže chceme žiť
v čistom prostredí a čoraz viac sa
snažíme dbať aj o ekologické využívanie energií s menším dopadom
na životné prostredie. Spomienka
na parný rušeň však len tak ľahko
nezmizne. A pripomína ju napríklad aj malá expozícia dejín železničnej dopravy na 3. nástupišti
trnavskej železničnej stanice. 

(red)

Malý Berlín v marci
 Online koncert: Lupták & Lenko | b minor
Obľúbený cyklus komorných koncertov pod názvom b minor sa
venuje hudbe 20. a 21. storočia.
Tentoraz sa predstavia Jozef Lupták
(violončelo) a Boris Lenko (akordeón). Na jednom pódiu sa však
nestretnú prvý raz. Ich spoločné
pôsobenie je známe z projektov
Chassidic songs, After Phurikane,
Uspávanky či 10 simple melodies
Braňa Dugoviča. Tentoraz predstavia pestrý program zložený zo
sólových i spoločných skladieb.
Vlastné kompozície, skladby slovenských skladateľov, ale i židovské či rómske piesne.
Online koncert sa uskutoční v sobotu 13. marca o 19.00 h. Streamovať
budeme na Facebooku, na stránke
kultúrneho centra Malý Berlín.

 Online literárny večer: Martin
M. Šimečka
Ďalším zo série online literárnych
večerov bude rozhovor so spisovateľom a novinárom Martinom M.
Šimečkom. Jeho najnovšia kniha,
zbierka esejí s názvom Telesná
výchova vznikla v prostredí Muránskej planiny uprostred prírody.
Prináša v nej úvahy o športe a
úlohe pohybu v živote človeka.
Šimečka bol členom vedenia hnutia Verejnosť proti násiliu, založil
vydavateľstvo Archa, kde pôsobil
ako šéfredaktor. Neskôr bol šéfredaktorom denníka SME, šéfredaktorom a členom redakcie českého
týždenníka Respekt a momentálne
je komentátorom Denníka N.
Online literárny večer sa uskutoční vo štvrtok 18. marca o 19.00 h.
Streamovať budeme na Facebooku,

na stránke kultúrneho centra Malý
Berlín.
 Online divadlo Demoscéna:
Zlá čiara
Autorské Trnavské divadlo prichádza s predstavením Zlá čiara. Obaly, nálepky, škatule, jednorazové
nádoby, do ktorých balíme životy
iných, boli a budú vždy prítomné.
A môžeme sa tváriť aj zerowas-te.
Hra o predsudkoch a ich rôznych
formách poukazuje na tento faktor
ako na novodobého influencera,
ktorý rečami a škatuľkami ovplyvňuje život jednotlivca. Sú ľudia
schopní zbúrať pomyslené bariéry
medzi sebou? Alebo je to pre nich
životu nebezpečné?
Online divadelné predstavenie sa uskutoční v sobotu 20. marca o 19.00 h.
Streamovať budeme na Facebooku, na
stránke kultúrneho centra Malý Berlín. 
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Na rozlúčku s Petrom Horváthom
Posledné mesiace sú poznamenané odchodmi aj v trnavskom kultúrnom kontexte. Je symbolické, že po profesorovi Jozefovi Šimončičovi,
ktorý ako regionálny historik spojil celé svoje bádanie najmä s Trnavou, odišiel z tohto sveta aj trnavský lokálpatriot, muzeológ a formovateľ kultúrnych aktivít v našom meste Peter Horváth (*30. marec
1943 – †8. január 2021). Približovali ich mnohé historické spojivká,
dokonca i lokalita v starom meste, v ktorej bývali. Peter Horváth bol
od roku 2014 čestným občanom nášho mesta, ocenili ho i trnavské
univerzity a kraj. Srdcom bol však muzeológ, pretože ako jeden z prvých študentov bol absolventom toho odboru.
Výpočet všetkých aktivít Petra Horvátha, ktorými obohatil kultúrny
život v Trnave, by vydal na dlhý
zoznam. A preto v tejto spomienke
zďaleka nebude úplný. Jeho najobľúbenejším „dieťaťom“ bol projekt
stretávania sa trnavských rodákov
s názvom Trnavské dni a podtitulom Láska – Pokoj – Porozumenie, ktorý začal budovať svoju
tradíciu v roku 1993. Angažoval
sa pri mnohých pripomienkach
významných trnavských rodákov,
pri odhaleniach pamätných tabúľ
(napr. G. Viktorymu, J. Hollému,
M. Sch. Trnavskému, A. Wetzlerovi, Š. Moyzesovi, J. Sambucusovi),
bol pri založení Klubu priateľov
Trnavy, na prezentáciách kníh
a na mnohých kultúrnych akciách.
A keď priamo na nich nespolupracoval, prichádzal ako nestranný
pozorovateľ, ktorého zaujímala
živá trnavská kultúra.
Keď mal sedemdesiatku, vyznal sa
pred rozhlasovým mikrofónom aj
z toho, čo ho v mladosti formovalo:
„Rád som si osvojil aforizmus, že
som vyrastal na ulici, ale na Hlavnej. Bola to ulica, kde sa sústredil
spoločenský život bez ohľadu na
režim. Najintenzívnejšie som prežíval roky šesťdesiate, keď som
okrem módy zaznamenával aj aktuálne hudobné trendy. Zažil som
atmosféru bratislavského korza,
ktorá sa napokon preniesla aj do
Trnavy. Vtedajší imidž mladého
človeka, ktorý chcel ohúriť dievča,
tvorilo oblečenie a vinylová platňa
pod pazuchou. A aj my sme chceli
mať, čo letelo. Okrem platní so
svetovými hitmi to boli aj najnovšie
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gramofóny či magnetofóny. A k tomu patrili aj diskotéky, ktorých
história sa začala písať práve v Trnave,“ hovoril Peter Horváth, ktorý
bol v tom období okrem zakladania diskoték aj pri vzniku a pôsobení legendárnej trnavskej skupiny
The Breakers.
V našom meste poznal azda každého, kto vyvíjal v nejakej oblasti
výraznejšiu aktivitu. Nebolo to
len preto, že by v ňom videl potenciálneho hosťa svojich programov. Veľmi dobre si uvedomoval
význam osobností mesta z akejkoľvek oblasti, ktoré svoj domicil potom prezentujú v Bratislave alebo
kdekoľvek vo svete.
A aké boli jeho začiatky? „Skončil
som trnavské gymnázium, ktoré malo svoj zenit a doznievala
generácia klasických profesorov.
Chcel som študovať prírodné vedy,
napokon som sa rozhodol pre
akúsi zmesku, teda, na filozofickej fakulte som študoval históriu
a na prírodných vedách geografiu.
Váhal som, čo urobiť a kde sa
uplatniť. Mal som možno pracovať
na akadémii vied. Na odporúčanie
som sa rozhodol dať sa do sféry
múzejníctva. V tom čase, rovnako
ako dnes, to nebolo nič atraktívne.
Vrátil som sa teda do Trnavy, do
múzea, ktoré bolo vtedy krajským
múzeom. Koordinovali sme prácu osemnástich múzeí po celom
západnom Slovensku, stretávali
sa, vymieňali si skúsenosti. Prišla
ponuka z Brna na postgraduálne
štúdium muzeológie. V roku 1967
som sa dostal do Brna na vtedajšiu
Univerzitu J. E. Purkyně. Bol som

Peter Horváth s Petrom Radványim v 60.
rokoch ako prví diskdžokeji v Trnave

prvým absolventom tohto odboru zo Slovenska,“ spomínal Peter
Horváth.
V múzeu pracoval vyše dvadsať
rokov, keď dostal ponuku z ministerstva kultúry, kde strávil tiež
dvadsať rokov. „Moja práca v múzeu, to boli také pionierske časy.
Výstavy nemali byť príliš osvetové,
ale ani vedecké. Zaviedli sme výmennú sekvenciu výstav. Boli to aj
prvé náročnejšie pokusy o takúto
aktivitu. Múzeá nemali kmeňové
expozície. A tak sme prehodnotili
všetky stále výstavy v múzeách
a snažili sa to nejako inovovať tak,
aby sme oslovili nielen domácich
návštevníkov, ale aj turistov,“ hovoril Peter Horváth.
Jeho generácia ešte mala šancu
poznať renesančné osobnosti,
ktoré poznačili slovenské dejiny
a kultúru, napríklad Peter poznal
kunsthistorika Ovída Fausta. „Bol
to môj kolega, pracovali sme tri
roky na jednom pracovisku. Po
dvadsiatich rokoch som si uvedomil, aká to je významná osobnosť.
Bol za prvej Čs. republiky generálny riaditeľ Vedeckých ústavov mesta Bratislavy. Mal na starosti archív,
múzeum a galériu Bratislavy. Neskôr ho z politických dôvodov pre-
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Traja muzeológovia: Branislav Matoušek – Peter Horváth – Ovídius Faust. Foto zo 60. rokov

Mnohí máme v živej pamäti Petrovu povestnú iskru v oku, keď ako moderátor spovedal pred
mikrofónom svojich hostí a nezabudol pritom zabaviť publikum aj kurióznymi perličkami
spoločných spomienok. V ostatných rokoch to bolo najmä v rámci projektu Panteón Malého
Ríma, do ktorého jeho hosť, hudobník Peter Radványi, nepochybne patrí. Foto: BŠ, zdroj:
Facebook PH

sunuli do Trnavy a zažil som jeho
najlepšie obdobie. Plynule rozprával slovensky, nemecky, maďarsky, čiastočne francúzsky, ovládal
latinčinu a starú gréčtinu. Zaškolil
nás do profesionálnej oblasti múzejníctva, naučiť sa čítať exponáty
podľa významu,“ spomínal Peter
Horváth a zároveň vypočítaval
úspechy svojho prvého obdobia,
teda práce v múzeu. „Čo si zo
svojej práce cením? Bola to prvá
výstava historických hodín na
Slovensku od 16. až po koniec 19.

storočia. A aby tam neboli len vystavené exponáty, bola doplnená
sprievodným textom a prehľadom
dejín merania času v dejinách
ľudstva. Rád sa vraciam aj k medzinárodnej výstave 350 rokov Trnavskej univerzity, ktorú sme pripravovali s kolegami z Národného
múzea z Budapešti. Vtedy sme
prvýkrát mohli prezentovať atribúty pôvodnej univerzity a bola to
asi najrozsiahlejšia výstava tohto
druhu. V roku 1973 získala Trnava
piaty titul majstra republiky. Vtedy

som pripravil výstavu 50 rokov
organizovaného futbalu v Trnave,
keď sme prvýkrát vystavili kľúčové cenné osobné veci Adamca,
Kunu a ďalších,“ hovoril o svojich
dôležitých projektoch, ku ktorým
sa neskôr pridali aj rôzne vydania
kníh. Okrem populárneho Malého slovára trnafsko-slovenského
to bola napríklad kniha Mosty
z medailí (napísal spolu so Zdenom Šimkom) ako spomienka na
Williama Schiffera a ďalšie. Jednou z posledných bola kniha o trnavských rekordoch, ktorá vyšla
minulý rok pred Vianocami. Svoju
životnú a profesionálnu cestu
v spojení s naším mestom opísal
Peter Horváth v knihe Pod krídlom
Fortúny (2013), kde spomína aj
ďalšie kapitoly z dejín nášho mesta, napríklad vznik a ťažké prvé
roky Trnavskej univerzity i neskorší mečiarovský trucpodnik, a to
založenie konkurenčnej Univerzity
sv. Cyrila a Metoda. Napokon
mesto akceptovalo aj túto vysokú
školu, aj keď sám Peter to označoval ako paradox, keď má relatívne
malé mesto najviac študentov na
počet obyvateľov. Napokon s touto
univerzitou spolupracoval pri realizácii myšlienky osadenia súsošia
Cyrila a Metoda.
Takto si na Petra Horvátha spomína muzeologička Simona Jurčová:
„Bol priateľom mojich rodičov už
od svojich gymnaziálnych rokov
a často navštevoval otcov ateliér
na Hornopotočnej ulici, kde sme
aj bývali. Stal sa prirodzenou
súčasťou trnavského spoločenského diania a neskôr, už aj spolu
s manželkou, nechýbali na žiadnej väčšej spoločenskej udalosti
v Trnave. Obaja sa aj profesijne
venovali práci v kultúre, preto bol
záujem o históriu a dianie v meste
prirodzenou súčasťou ich života. Peter Horváth bol lokálpatriot
a bol súčasťou trnavskej bohémy,
ktorá sa vyformovala asi v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Išlo
o skupinu ľudí, ktorí ovplyvňovali
najmä kultúrne a spoločenské dianie v meste a boli istým zázemím
na stretnutia a diskusie, z ktorých
neskôr vzišli konkrétne kultúrne
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počiny, napr. formovanie a vznik
mesačníka Kultúra a život Trnavy,
spoločenského mládežníckeho
života a klubu Fortuna, vznik
mestského domu osvety, výstavnej činnosti v priestore U zubárov
a napokon i Galérie Jána Koniarka.
V časoch socializmu to boli stálice
kultúrneho diania v meste,“ hovorí
S. Jurčová.
Priateľ Petra Horvátha Branislav
Matoušek ocenil v čase jeho sedemdesiatky nielen vedomosti,
ale aj rozprávačský talent: „Jeho

znalosti v tejto disciplíne (histórii
– pozn. aut.) priamo vychádzajú
z jeho mimoriadnej pamäti, ktorú
využíva vo svojich ďalších aktivitách. Je nadpriemerným rozprávačom, čo v plnej miere využíva ako
prednášateľ, konferencier a moderátor. Nie každý múdry človek
vie toto svoje nadanie aj správnym
smerom vyjadriť. Peter je v tomto
prípade široko známy a preto aj
patrične vyhľadávaný.“
V jednej z kapitol autobiografickej
knihy Pod krídlom Fortúny ho-

vorí Peter Horváth o takzvaných
improvizovaných tlačovkách s fotografom Jozefom Filípkom, medailérom Williamom Schifferom
v snack bare OD Jednota. Tak ako
sa snack bar v OD Jednota vytratil
do histórie, tak do nej postupne
odišli aj spomínané osobnosti
nášho mesta. A túto dvojicu nasledoval do našich trnavských
dejín aj Peter Horváth. Mnohé
projekty však budú jeho aktívny
život pripomínať v Trnave aj naďalej. 

Martin Jurčo, foto: SNG, archív L. Rexovej

Karol Vaculík získal prvé impulzy na cestu
k výtvarnému umeniu v Trnave od Jána Koniarka
Od jeho narodenia uplynulo sto rokov. Hoci sa jeho profesionálne
aktivity a vklad do mapovania výtvarného umenia udiali predovšetkým v Bratislave, silný rodinný základ a vzťah k nemu získal
práve v našom meste. Hovoríme o dlhoročnom riaditeľovi Slovenskej
národnej galérie Karolovi Vaculíkovi (*11. január 1921 Trnava – †5.
júla 1992 Kružberk), ktorý podľa odborníkov patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenských dejín výtvarného umenia, a okrem
toho prispel aj k výskumu dejín starého umenia. Zaiste ho k tomuto
profesionálnemu úspechu viedli aj motivácie, ktoré vzišli z priateľstva so sochárom Jánom Koniarkom.

Karol Vaculík detstvo prežil v Trnave, kde aj maturoval na gymnáziu.
V tom roku sa zoznámil aj s manželkou Emíliou Duchoňovou, ktorá
zasvätila život medicíne a mali tri
deti: Martina, Juraja a Bernadettu.
Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave vyštudoval dejiny umenia,
estetiku, filozofiu a venoval sa aj
francúzskemu jazyku. Vtedy sa
zoznámil aj s Alexandrom Bazovským a Vincentom Hložníkom.
V štúdiách pokračoval vo Viedni
a zakončil ich na Univerzite Karlovej v Prahe v roku 1948. Už od
začiatku 40. rokov publikoval celý
rad kritík dobového výtvarného
umenia, napríklad v Smrekovom
časopise Elán. V roku 1944 mu
vyšli prvé dve autorské publikácie,
a to monografie Ján Koniarek a Gotické tabule v Liptovskom Mikuláši.
O dva roky nato pripravil slovenskú
časť výstavy čs. umenia v galérii
Rue La Boëtie v Paríži.
Pôvodne začal pracovať v oddelení
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starého umenia Národnej galérii
v Prahe. V roku 1951 prešiel do
Bratislavy. Bol prednostom zbierok starého umenia, od roku 1952
bol menovaný zástupcom riaditeľa Slovenskej národnej galérie
a v roku 1963 sa stal jej riaditeľom.
Z tejto funkcie bol odvolaný v roku
1970 po výstave k 25. výročiu oslobodenia (zorganizoval ju v Prahe
vo Valdštejnskej jazdiarni, Paláci
Kinských a v budove spolku Mánes), ktorá pozostávala z elitného
výberu moderného slovenského
výtvarného umenia. Podľa dostupných zdrojov vyvolala u zástupcov
veľvyslanectva Sovietskeho zväzu
odpor a nazvali ju formalistickou,
no bola to zrejme len zámienka na
jeho odvolanie. Potom zostal pracovať v SNG ako kunsthistorik až
do odchodu do dôchodku v roku
1989, začas viedol aj umenovedné
oddelenie a bol kurátorom rôznych
zbierok, kabinetov, najčastejšie
starého umenia.

Karol Vaculík – z výstavy Kresby I. J.
Riepina. 1953. Foto: AVU SNG Bratislava

Karol Vaculík s M. A. Bazovským. 50. – 60.
roky 20. st. Foto: AVU SNG Bratislava
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história
Podľa historických prameňov bol
Karol Vaculík prvým skutočným
riaditeľom SNG. Inštitúciu od základov vybudoval, venoval jej celý
svoj profesionálny život a stretol tu
aj druhú manželku (od roku 1972
ňou bola jeho spolupracovníčka
Ľudmila Peterajová). Pripravil prvú
súhrnnú výstavu o SNG, za jeho
obdobia sa budovali zbierky, depozitár, knižnica, študovňa, otváral
prvú časť zrekonštruovanej budovy galérie. Nadviazal spoluprácu
s európskymi galériami, otváral
prvú stálu expozíciu SNG Umenie 19. a 20. storočia – 150 rokov
slovenského výtvarného prejavu
a kurátorsky participoval na Bienále v Benátkach a je aj autorom
reprezentatívnej knihy Staré slovenské umenie (1978), ktorá vyšla
v štyroch jazykoch.
Ako sa dozvedáme v ročenke SNG
2007/2008, Karol Vaculík bol rešpektovaným historikom umenia
a galerijným odborníkom, no politicky a spoločensky nebol pre svoj
pôvod akceptovateľný, sčasti aj pre
emigráciu príbuzných. Zomrel po
náhlych komplikáciách s cukrovkou u priateľov pri vodnej nádrži
v Kružberku pri Opave.
Najmladšia sestra Karola Vaculíka
Lída Rexová dnes žije v Košiciach
a stále veľmi intenzívne vníma trnavské kontexty Vaculíkovcov, teda
i svojho o jedenásť rokov staršieho
brata. A poodhalila nám aj trnavské rodinné zázemie. Starý otec
Karol Schubert študoval za kňaza,
tesne pred vysviackou však, našťastie, zmenil svoje rozhodnutie.
„Robil tlmočníka, domáceho učiteľa, prekladal rôzne dokumenty.
Ako domáci učiteľ natrafil na rodinu našej babičky. So svojou rodinou sa presťahoval do Trnavy a venoval sa vinohradníctvu a včelám.
V Trnave si otvoril obchod, ktorý
po čase prebral náš otec, spolu
s matkou sa mu venovali a darilo
sa im. Matka sa vydala za nášho
otca bez vedomia rodičov. Rodičia
ich vyhodili. Otec pracoval u vojska
a pomohli kamaráti. Mali k dispozícii dobre vybavený karavan,
matka mala k dispozícii služobnú

Karol Vaculík. 60. roky 20. st. Foto: AVU SNG Bratislava

Karol Vaculiìk a Ľudmila Peterajovaì na vyìstave Generaìcia 1909. Svedomie doby. 1963.
Foto: AVU SNG Bratislava

aj dojku. Karol sa narodil predčasne, nemal ešte vyvinutý sací reflex,
matka ešte nemala mlieko, tak
vypomohla mladá Cigánka. Neskôr
bývali v Trnave niekde blízko Jána
Koniarka a stali sa s Karolom veľkí
kamaráti. Asi to bol jeho prvý impulz venovať sa výtvarnému umeniu,“ spomína L. Rexová a vracia
sa k rozprávaniu, prečo jej brata,
prvorodené dieťa, rodičia pomenovali Karol. „To meno dostal môj
brat aj preto, že si tým si chcela
mladá mamička udobriť otca, ktorý
už mal pre svoju dcéru ženícha
vybraného, a to Maďara. Rudolf
Vaculík bol totiž Čech, presnejšie
povedané, moravský Slovák a v ro-

dine ho ináč nenazývali, len ten
„Bohóc“. Postupne sa rodina skonsolidovala a Rudinko sa stal ich
miláčikom. Pomohol každému, kto
pomoc potreboval. Dedko Schubert sa odsťahoval do Budapešti
a obchod predal zaťovi Rudolfovi
Vaculíkovi. Nemohol sa zmieriť
s tým, že jeho tri dcéry sa vydali
za Slovanov. Babička pendlovala
od jednej dcéry k druhej, ale najdlhšie bývala u nás. Bolo nás päť
detí a bývalo veselo. Býval s nami
bratranec, dve slúžky, v zime niektorí pracovníci z rozmáhajúceho sa
obchodu a dielní, každý doniesol
do rodiny nejaké poznatky a aj
priatelia sa zastavili na kávičku,
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Apuško 1916 – Otec Karola Vaculíka v Trnave ako osemnásťročný v roku 1916. – prosím, túto určite použiť

koláčik a rádiosprávy,“ spomína
Lída Rexová a v spomienkach sa
vracia k svojim rodičom. „Rodičia
sa zoznámili v Trnave, otec prišiel
ako člen Sokola spolu s utečencami
z rakúskej armády (Pluk svobody)
pomôcť Slovákom, kým prídu legionári z Ruska.“
V čase, keď sa Lída narodila, ich
rodičia kúpili domček na Paulínskej
ulici. Karol mal vtedy už jedenásť
rokov. Bol vzorné dieťa, no pre
obchod sa vraj veľmi nehodil. Mal
vážnejšie záujmy, štúdium, umenie,
literatúru, hudbu, turistiku, tenis,
k čomu viedol aj svoje mladšie sestry. „Ako študent prispieval do kul-

túrnych časopisov, maľoval, fotografoval a mal vyhradené v rozhlase
nedeľné kultúrne okienko. To pochválil aj Vladimír Clementis z exilu.
Pôvodne chcel byť režisérom, ale
akosi sa mu záujem zmenil a študoval dejiny umenia. Súrodencov
som mala na jednotku. Karol nám
niekedy robil aj pestúnku. Rodičia
často chodili obchodne do Bratislavy, navštívili priateľov, urobili nejaké
nákupy, zašli do divadla. S Karolom
sme doma spievali piesne Voskovca
a Wericha, a keď sme začuli príchod auta, Karol pokračoval nejakou rozprávkou. Rodičia nakukli
dovnútra a boli dojatí, ako slušne
sedíme a počúvame. No nevedeli,
že minútu predtým sme vrieskali
ako paviáni,“ spomína s úsmevom
Lída Rexová.
Spomienky na neskoršie obdobie
už nie sú také veselé. Aj keď Karol
dostal po skončení štúdií ponuku
od vtedajšieho povereníka školstva
a osvety Laca Novomeského zakladať Slovenskú národnú galériu,
nástup komunistickej moci a tvrdé
päťdesiate roky značne postihli
rodinu Vaculíkovcov. Bratia Jaroslav a Miroslav skončili v uránových baniach v Jáchymovsku, Lídu
týždeň pred maturitou vylúčili zo
štúdia, rovnako sa ani jej sestra
nedostala na štúdium architektúry.
„Išli nás vysťahovať z nášho domu
niekde k ukrajinským hraniciam.
To už matka s nimi diskutovala so

Obchod Rudolfa Vaculíka v susedstve Svatého hostinca, na dnešnej Hlavnej ulici (1938)

sekerou v rukách. Otec v nemocnici na operácii, bratia v uránových
baniach, Karol, našťastie, v Prahe,
matka na všetko sama. Jediný človek, čo matke pomáhal, bol môj
neskorší manžel,“ spomína Lída
Rexová na tie hrozné časy i na
manžela, ktorý zomrel pred rokom.
Tento príbeh rodiny Vaculíkovcov,
no najmä životné a pracovné peripetie, opísala Ľudmila Peterajová
v knihe Nepýtaj sa na svoj osud...
Pri príležitosti storočnice od narodenia tejto významnej osobnosti
a nášho rodáka by po ňom mohla
dostať meno aj niektorá z trnavských ulíc. 

Zdroje: SNG, rozprávanie Lídy Rexovej

Martin Jurčo

Nová kniha o Trnavskej univerzite mapuje
osem budov, päť fakúlt a troch zakladateľov

Aj keď nie podľa plánovaných predstáv, ale predsa len si Trnavská univerzita počas minulého roka
2020 pripomínala 385. výročie od vzniku pôvodnej ustanovizne v roku 1635. Pri tejto príležitosti
vznikla zaujímavá kniha o budovách Trnavskej univerzity, ktorá prináša aj širší kontext histórie pôvodnej univerzity i jej symbolickej nástupkyne zriadenej v roku 1992. Jej leitmotívom je motto pôvodnej
univerzity: Traja zakladatelia (Peter Pázmáň, Ferdinand Habsburský, Juraj Dobronocký), osem budov
(univerzitný areál, univerzitný kostol, lekárska fakulta, Adalbertinum, Rubrorum, Marianum, šľachtický konvikt a Stefaneum) a päť fakúlt (jazykov, filozofická, teologická, právnická, lekárska).

Kniha Sapientia aedificavit sibi
Domum s podtitulom Budovy
Trnavskej univerzity v Trnave
je textovo i obrazovo výpravná
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publikácia, ktorá osloví nielen
záujemcu o dejiny univerzity, ale
aj nášho mesta. Vznikla v rámci
riešenia grantového projektu na

tému Sídelné zázemie Trnavskej
univerzity na pôde Ústavu dejín
Trnavskej univerzity a jej editorkou je Henrieta Žažová. Kniha je

kultúra
pomyselne rozdelená do dvoch
častí: pôvodná univerzita a jej
budovy a budovy novej univerzity symbolicky nadväzujúcej na
tú pôvodnú. V úvode pripomína
editorka hlavnú myšlienku projektu, a to výskum architektonicko-historického vývoja týchto
budov, ako aj umeleckohistorický výskum interiérovej a exteriérovej výtvarnej výzdoby objektov. Uvádza tiež situovanie a lokalizáciu budov do komplexu na
Univerzitnom námestí, ktoré sa
v novoveku volalo Akademickým
námestím. Pripomína, že formovanie a rozširovanie univerzity
výrazne zasiahlo aj do urbanizmu nášho mesta. Henrieta
Žažová preskúmala aj proces
premeny niekdajšieho stredovekého dominikánskeho kláštora
na školské budovy, ktoré vlastnila Spoločnosť Ježišova. Určila
posledných vlastníkov domov
a parciel, na ktorých sa potom
rozširoval univerzitný areál.
V rámci kapitoly sledujeme prvý
a druhý príchod jezuitov, prvé
desaťročia ich pôsobenia, ako
aj vzostupy a pády, či upevňovanie ich moci. Samostatnou
časťou je budovanie ranobarokového Kostola Jána Krstiteľa
a výstavba sídelného zázemia
univerzity. Zaoberá sa seminármi a konviktmi, teda budovou
Adalbertina (pôvodne mal slúžiť
chudobným študentom), susednej budovy Rubrora (založené
bolo pre výchovu nových kňazov
pre celé Uhorské kráľovstvo),
Mariana (Seminár Panny Márie),
Šľachtického konviktu, ktorý bol
vo svojej dobe najprestížnejším
vzdelávacím ústavom v Uhorsku
a napokon Stefanea (budova
Seminára sv. Štefana kráľa).
V súčasnosti možno aj na webovej stránke univerzity absolvovať
virtuálnu prehliadku dejinami
budov pôvodnej univerzity.
Archívne dokumenty, ktoré
približujú vlastnícke pomery
a topografiu univerzitnej lokality

Titulná strana publikácie Sapientia aedificavit sibi Domum s podtitulom Budovy
Trnavskej univerzity v Trnave (Ed. Henrieta
Žažová).

v 16. storočí preskúmala Darina
Fridrichová. Vo svojej rozsiahlejšej kapitole sa podrobnejšie
venuje historickej topografii tejto
lokality v rámci pôvodných historických ulíc jadra mesta.
Ivan Gojdič sa zameral na výsledky najnovších pamiatkových
výskumov o histórii a novodobých architektonických úpravách
budovy generálneho seminára
na Ulici J. Hollého (Rubrorum).
Lazaret s kaplnkou, kde vykonávali poslucháči lekárskej fakulty svoju prax v 70. rokoch 18.
storočia, je predmetom záujmu
Erika Hrnčiarika a Alžbety Hološovej. Pripomeňme, že autori
po prvýkrát na základe archeologických výskumov upresnili
jeho novoveký, a nie stredoveký
pôvod.
Ako sme už naznačili, druhá
časť publikácie sa zamerala
na novodobé dejiny univerzity a na jej univerzitné budovy,
ktoré sa využívajú v súčasnosti.
Časť z nich Trnavská univerzita
získala po pôvodnej univerzite,
a tak sčasti priamo pôsobí na
miestach, kde slávna univerzita existovala v rokoch 1635
– 1777. Prehľad o sídlach fakúlt

a jednotlivých pracovísk pripravil Marián Manák. Základom
je hlavná budova a rektorát
(je zároveň sídlom filozofickej
fakulty), bývalá budova projektovej organizácie Stavoprojekt
z roku 1982. V roku 1992 bol
ako štátny podnik zlikvidovaný
a v jeho budove postupne začala univerzita pôsobiť. V ďalších kapitolách sa dozvedáme
o histórii ďalších budov. Fakulta
zdravotníctva sídli v pôvodnej
budove univerzitného komplexu
postaveného v rokoch 1770 –
1772. Budove právnickej fakulty,
ktorá sídli vo funkcionalistickej
budove niekdajšej nemocenskej poisťovne na Kollárovej
ulici z roku 1934, sa venovala
Eva Šabíková. Autorka kapitoly
pripomína citlivú a presnú rekonštrukciu budovy, aby bola
zachovaná jej funkcionalistická
krása so všetkými architektonickými detailmi.
Pedagogická fakulta sídli v pôvodne administratívnej budove
krajského združenia podniku
Agrostav na Priemyselnej ulici,
a najmenšia fakulta univerzity
– teologická, sídli od svojho
vzniku v Bratislave v budove
na Kostolnej ulici. Najnovšou
budovou, ktorá patrí do komplexu univerzitných budov, je
aj internát na Rybníkovej ulici.
V budúcnosti sa uvažuje aj o rekonštrukcii niekdajšieho kina
Sloboda na Rázusovej ulici pre
potreby univerzity (naposledy
bola využívaná ako obchod
podniku Drobný tovar, neskôr sa
tam predávali potreby pre domácnosť). Simona Jurčová rozšírila poznatky o tomto objekte
v reflexii jej pôvodného využitia
(slúžilo ako kino Sloboda, predtým Biograf Radio, Bio Radio)
a rozšírila túto tému na prvé
filmové predstavenia v Trnave.
Trnavská univerzita plánuje tento objekt susediaci s právnickou
fakultou obnoviť a využívať na
vzdelávacie účely. 
február/marec 2021
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Anton Vaculík Trnavu miloval. Jediné, čo
v rodnom meste nemal rád, bolo trnavské nárečie

Venoval sa bábkovému i činohernému herectvu, poznali ho v televízii, v rozhlasovom vysielaní a občas sa
mihol aj vo filme. Hovoríme o hercovi Antonovi Vaculíkovi (*3. január 1941 Trnava – †12. december 2020
Bratislava), ktorý svoje detské roky a účinkovanie na pôde činoherného divadla spojil s naším mestom.
Manželka Antona Vaculíka si takto
spomína na jeho rodinné zázemie:
„Vyrastal na Hornopotočnej ulici
v početnej rodine krajčíra, mal štyroch súrodencov. Počas štúdia na
jedenásťročnej strednej škole začal
v roku 1956 účinkovať v ochotníckom bábkovom marionetovom súbore, ktorý na trnavskej pošte založil
jej zamestnanec pán Mihina. Po
nespočetných predstaveniach v okolí
Trnavy sa súbor v roku 1958 zúčastnil na celoslovenskej súťaži v Skalici
a potom na celoštátnej prehliadke
v Chrudimi s inscenáciou Radúz
a Mahuliena. Inscenácia bola veľmi
úspešná, za svoju rolu bol ocenený
aj on jednou z hlavných cien. Tento
úspech zrejme podľa jeho spolužiaka a priateľa Ivana Horvátha ovplyvnil jeho celoživotné smerovanie,“
hovorí Mária Vaculíková a pripomína, že existencia tohto súboru, ktorý
pôsobil na trnavskej pošte, je dnes
úplne neznáma.
Po štúdiu na Divadelnej fakulte
Akadémie múzických umení v Prahe získal Anton Vaculík angažmán
v Krajskom bábkovom divadle
v Banskej Bystrici, kde hral v predstaveniach Botafogo, Kráľ jeleňom,
Kráska a zviera či Jánošík. Za postavu básnika v predstavení Kniha
rozprávok získal Cenu Zväzu slovenských dramatických umelcov roku
1977. Odborníci toto jeho obdobie
považujú za najúspešnejšie a za
úspechy vraj vďačil najmä dokonalému ovládaniu syntetického herectva,
teda všetkých jeho zložiek. Napokon
pôsobil Anton Vaculík od roku 1982
sedem sezón v trnavskom Divadle
pre deti a mládež a stal sa činoherným hercom. Jeho príchod z Banskej
Bystrice do Trnavy sa udial za zvláštnych okolností.
„Keď sa na základe straníckeho
rozhodnutia zmenilo vedenie Krajského bábkového divadla v Banskej
Bystrici, na protest z neho odišli
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najvýznamnejší členovia umeleckého súboru spolu s umeleckým šéfom
a riaditeľom Jozefom Mokošom.
Vtedy Antona oslovil vtedajší riaditeľ
divadla v Trnave Ladislav Podmaka
a ponúkol mu angažmán v činohre.
Neskôr sa Anton stal aj umeleckým
šéfom divadla. S radosťou sa tak
vrátil do rodného mesta,“ spomína
Mária Vaculíková.
Tieto slová potvrdzuje aj Dagmar
Podmaková v knihe Divadlo v Trnave
– Ako sa hľadalo. „Po úspešných inscenáciách bystrického divadla, ktoré žali úspech aj na celoslovenskom
festivale Divadlo deťom v Trnave,
slovo dalo slovo a Vaculík nastúpil.
Využíval širokú škálu hereckých
výrazových prostriedkov – od improvizácie cez skratku, nádhernú
melodiku hlasu, jazykovú zdatnosť,
po pohybovú pružnosť. Celým telom
i tvárou klaun. Po siedmich rokoch
odišiel do Štátneho bábkového divadla do Bratislavy. A tam sa stal
prvým a prvoradým,“ spomína
Dagmar Podmaková o období novej
sezóny roka 1989, keď Anton Vaculík
začal pôsobiť v dnešnom Bratislavskom bábkovom divadle a zotrval
tam do odchodu do dôchodku
v roku 2001. Skôr narodení trnavskí
diváci majú azda dodnes v pamäti

inscenácie, v ktorých aj Anton Vaculík účinkoval (Rómeo a Júlia, Ako
sme sa hľadali, Ako bolo, Aj kone sa
strieľajú, Tartuffe a ďalšie).
V roku 1990 Anton Vaculík spoluzakladal Katedru bábkarskej tvorby
na Činohernej a bábkarskej fakulte
Vysokej školy múzických umení, kde
pôsobil ako pedagóg do roku 1992.
Účinkoval vo viacerých celovečerných
filmoch, ako napríklad Šibenica, Pavilón šeliem, Kočka, Krajinka, Správa
o putovaní študentov Petra a Jakuba.
V televízii sa okrem bábkových hier
uplatňoval aj v televíznych inscenáciách a televíznych filmoch, napríklad
v smutnom Trančíkovom filme Cesta
domov (1977), z ďalších spomeňme
Domov, Dom pod morušou, Zbožňovaná, Neľahké lásky a Puškin.
Stvárnil napríklad jednu z hlavných
úloh v seriáli Mesto tieňov a počas
svojho banskobystrického pôsobenia
sa občas objavil aj v rozhlasovom
vysielaní, napríklad v relácii Rádiovíkend. V dabingu sa podieľal na
stvárnení niekoľkých desiatok filmov,
ako napríklad Hore, Autá či Rodinka
Úžasných.
„Bol veľmi spoločenský, bol rád
obklopený priateľmi umelcami,
spisovateľmi, maliarmi, s ktorými
viedol dlhé diskusie. Vždy sa tešil,
keď prišli na návštevu, rád pre nich
varil a jeho kulinárske umenie bolo
takisto veľmi obľúbené,“ spomína
Mária Vaculíková na súkromný život
svojho manžela a dodáva: „Vždy sa
považoval za hrdého Trnavčana, či
už išlo o futbal, alebo krásu tohto
historického mesta. V neskoršom
veku sa pri návšteve Trnavy tešil
z každej zrekonštruovanej budovy alebo miesta. Jediné, čo nemal
v rodnom meste rád, bolo trnavské
nárečie. Dcéra Zuzana si spomína,
ako po presťahovaní celej rodiny
do Trnavy museli s bratom Jurajom
platiť pokutu jednu korunu za každé
nespisovné slovo...“ 

kultúra
Martin Broniš, foto archív autora

Barytonista Daniel Čapkovič: Sme atómoví
chlapci dobýjajúci operný svet
Narodil sa v Smoleniciach (*3. september 1977), do trnavskej základnej umeleckej školy sa prihlásil relatívne neskoro, v čase, keď
už študoval na trnavskej dopravnej priemyslovke odbor elektrická
trakcia – silnoprúd. Po úspešnom prijatí na Štátne konzervatórium
v Bratislave v roku 1995 absolvoval štúdium operného spevu u legendárneho profesora Róberta Szücsa. Popri konzervatóriu študoval na Pedagogickej fakulte UK v odbore hudobná pedagogika. Hovoríme o Danielovi Čapkovičovi, pre ktorého je naše mesto v živote
i kariére jedným z kľúčových.
Už počas štúdia sa stal laureátom
mnohých speváckych súťaží doma
i v zahraničí, svoj spevácky prednes
si prehĺbil napríklad aj v rakúskom
Grazi, aj na speváckych kurzoch
Evy Randovej v ČR a profesorky Evy
Blahovej. Sólista opery Slovenského
národného divadla barytonista Daniel Čapkovič má však popri skúsenostiach zo svetových scén rovnako
silný vzťah aj k nášmu mestu. Videli
a najmä počuli ho diváci v Českej
republike, Taliansku, Nemecku,
Poľsku, Maďarsku, USA, Kanade aj
Japonsku. Papageno, Belcore, Amonasro, Tonio, Germont, Sharpless,
Enrico, Simon Boccanegra, Rigoletto ale aj doktor Falke, či najnovšie
barón Scarpia. Také sú postavy
Daniela Čapkoviča. No Trnavčania
ho poznajú najmä v „civile“.
 Vlaňajší rok je za nami, a rozhodne nebol pre nikoho z nás
rokom štandardným. Priniesol
vám, napriek všetkému, aj niečo
pozitívne?
- Bol to naozaj ťažký rok, čo sa
týka práce a udržania sa v speváckej kondícii. Akékoľvek koncertovanie či účinkovanie bolo veľmi
sporadické, a preto aj vzácne.
Odpremiéroval som v SND Rusalku a premiéra Verdiho Aidy prišla
na rad až na konci septembra
– hoci v pláne bola ešte v marci.
A od marca sme zažívali prvú vlnu
pandémie všetci spolu doma ako
rodina a to bol takisto vzácny čas.
To obdobie vtedy, či opäť teraz pri
ďalšom lockdowne, hovorí o tom,
že je požehnanie robiť to, čo máme
radi, a treba si to vážiť.
 Ak sa vrátime do vášho raného detstva a dávnym spomien-

kam – pochádzate z hudobníckej rodiny? Hrali rodičia na
nejaký nástroj alebo sa doma
spievalo?
- Neboli sme hudobnícka rodina.
Môj dedo ako modleník spieval

Daniel Čapkovič. Foto Zuzana Fischer

Daniel Čapkovic (vľavo) ako Rodrigo, markíz Poša a Štefan Kocan ako kráľ Filip II. vo
Verdiho opere Don Carlo v SND 2018. Foto Pavol Breier

často v kostole. A práve tam ma
oslovil zvuk kráľovského hudobného nástroja – organa. Vždy som
len čakal, kedy to po omši rozbalí
organista naplno. V dedine nám
chýbal vlastný organista a viacerí
sme chodili z Kátloviec do Trnavy
k saleziánom na hodiny organu. No
a vlastne cez hru na organ a spievanie v mládežníckej chrámovej
skupine som sa dostal k štúdiu
operného spevu.
 Zrejme nie je veľa operných
spevákov, ktorí hrajú na organe
tak dobre ako vy. Mali ste svojho
stáleho učiteľa, alebo ste boli

skôr samouk?
- Zahrám mnoho piesní k bohoslužbám zo spevníka či iných duchovných piesní, no to je asi všetko.
Môj spevácky výkon je kvalitný,
keď ma sprevádza profesionálny
korepetítor. Ak sa sprevádzam sám,
som obmedzený repertoárom, ktorý ako-tak zahrám, a to už nie je
celkom ono. Hrať na organ ma učil
Adam Bajaník v reholi saleziánov
v Trnave, keď som bol na základnej
škole. Ako som už spomínal, páčil
sa mi zvuk organa, a to ma priviedlo na cestu profesionálneho spevu.
 Spevu ste sa začali venovať
relatívne neskoro, až vo svojich
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Kammersänger Desider Zádor na fotografii
s podpisom z roku 1914. Foto M. Herzfeld,
Drážďany

sedemnástich rokoch. Čo bolo pre
vás tým zásadným podnetom, že
ste vykročili na hudobnú dráhu?
- Chodil som súkromne na hodiny
klavíra na základnú umeleckú školu, a jedného dňa, keď som prišiel
na hodinu, boli práve prijímacie
pohovory. Ešte dnes vidím, ako
tam prichádzali mamičky a babičky
s deťmi či vnukmi a ja už pomaly
dospelák. Myslím, že som sa aj
trocha hanbil stáť v tom istom rade
(smiech). Na jedných dverách bolo
napísané klavír a na druhých spev.
V klavíri som až taký dobrý nebol,
so spevom to bolo výrazne lepšie.
Vošiel som teda dnu a keďže mi
nenapadla žiadna ľudová pieseň,
zaspieval som pohotovo pieseň,
ktorú mnohí poznajú ako pápežskú
hymnu. Pani učiteľka vtedy povedala: Zapíšeme vás do prípravky na
konzervatórium.
 Dôležitým krokom pred vykročením na operné pódiá sú
pre každého mladého interpreta
spevácke súťaže. Ste prirodzene
súťaživý typ, alebo boli súťaže
pre vás skôr vždy povinnou jazdou v rámci štúdia?
- Spevácka súťaž je akýmsi overením síl i skúškou správnosti. Dáva
možnosť konfrontácie a porovnania
svojho speváckeho výkonu s inými
spevákmi, a je to aj istá výzva obstáť v konkurencii. Často sa stane,
že práve vďaka súťaži vás osloví
na spoluprácu spevácka agentúra,
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Maida Hundeling ako Aida, Daniel Čapkovič ako Amonasro. Aida, SND, 2020. Foto Zdenko
Hanou

či dostanete angažmán. Ja som sa
napríklad na súťaž do Karlových
Varov v čase štúdia chcel len ísť
pozrieť ako sa spieva, a skutočne
som netušil, že odídem ako víťaz.
Okrem toho, vždy v porotách bývajú aj významní a často slávni interpreti a spievať pre takéto publikum
je veľkou výzvou. Najviac si asi ako
študent spevu spomínam práve na
Karlove Vary. V porote bol vtedy aj
Peter Dvorský, ktorý bol v tom čase
ešte spevácky aktívny. Pamätám si,
že okrem víťazstva a mimoriadnych
cien sme boli spolu s Terkou Babjakovou pozvaní práve Petrom Dvorským na večeru. Bolo to pre nás
v podstate ďalšie ocenenie.
 V roku 2017 vám Literárny
fond udelil výročnú cenu za
postavu Mefista v Berliozovom
Faustovom prekliatí. S rovnakým
titulom ste účinkovali i v Teatro
dell’Opera di Roma. Údajne ale
nepohrdnete ani ľahšou múzou.
Ktoré muzikálové a operetné
kusy sú vám blízke?
- Cenu som dostal za stvárnenie
Mefista vo Faustovom prekliatí
u nás, v Slovenskom národnom
divadle v Bratislave, neskôr som
koncertne tento titul spieval v Národním divadle v Prahe. No a práve
v Prahe vznikol začiatok spolupráce
s Teatro dell´Opera di Roma. V Ríme som bol síce len coverom, teda
sólistom pripraveným na záskok.
Dvojmesačná spolupráca s dirigen-

tom ako Daniele Gatti či režisérom
ako Damiano Michieletto vo vás zanechajú len tie najlepšie skúsenosti.
Samozrejme, veľmi si vážim od Literárneho fondu aj posledné ocenenie
z roku 2019, za postavu Rodriga vo
Verdiho opere Don Carlos. Pokiaľ
ide o operetu či muzikál, často
som sa s týmto druhom repertoáru
stretol v rámci rozličných koncertov a eventov. Často som spieval
napríklad duet z Fantóma opery či
z muzikálu Dracula. Nebál som sa
však ani spievať Čo má prísť, príde,
spolu so Zuzanou Smatanovou. Tak
to bolo vždy pri spolupráci s Art
Music Orchestra, či pri nahrávke
piesní s ľudovou hudobnou tematikou ako bolo CD Muzika Heskovci,
CD Rinaldove odkazy, alebo vianočné CD Ľubice Čekovskej.
 Pochádzate z okolia Trnavy,
rovnako ako basista Štefan Kocán a barytonista Pavol Remenár
alebo aj sopranistka predchádzajúcej generácie Štefánia Hulmanová. Vy ste vraj objavili ďalšie,
takmer zabudnuté meno barytonistu pochádzajúceho práve
z Hornej Krupej.
- Je to naozaj celkom zaujímavé, že
práve traja aktuálne pôsobiaci speváci sme z jedného kúta Trnavského
kraja. Štefan Kocán a Pavol Remenár
sú rodáci z Dolného Dubového a ja
pochádzam z Kátloviec, ktoré sú od
Dubového dva kilometre. Zo žartu
si hovoríme, že sme takí atómoví

kultúra
chlapci (smiech). Všetci sme mali aj
podobné skúsenosti ako organisti.
Vlani v auguste bolo päť rokov, čo
som sa s rodinou presťahoval na svoju dedovizeň do Hornej Krupej, odkiaľ pochádzala moja mama a pradedo tu bol richtárom. No a práve pred
rokom v januári som dostal správu
od pani profesorky Evy Blahovej so
životopisom basbarytonistu menom
Desider Zádor, ktorý sa narodil v roku 1873 v Hornej Krupej. Podarilo sa
mi zistiť, že existujú i zvukové nahrávky a že Desider Zádor bol častým
speváckym partnerom Emy Destinovej na javisku v čase jej berlínskeho
angažmán. V roku 1908 nahrali
dokonca spolu v Berlíne v nemčine
Fausta a Margarétu. Zádor spieval
v Prahe, Brne, Berlíne i vo Viedni, ale
aj vo vtedajšom mestskom divadle
v Bratislave. Hral dokonca v dvoch
nemých filmoch, bol aj riaditeľom
opery v Budapešti. Je neuveriteľné, že
ide práve o operného speváka. Je to
istým spôsobom osud a cítim zodpovednosť za to, aby som pomohol
jeho tajomstvo odhaliť. Keby som sa
nepresťahoval do Krupej, nikdy by
som nedostal od profesorky Blahovej
takúto správu. Za ten rok sa nám
konečne podarilo nájsť v Štátnom
archíve v Bratislave jeho meno v matrike a získať z Ameriky jeho fotografiu
s originálnym podpisom. Vrátil sa

tak obrazne do Hornej Krupej a som
veľmi rád, že som s pomocou samosprávy v Hornej Krupej urobil niečo
pre to, aby sa jeho meno dostalo do
povedomia a histórie obce.
 Hovoríme o Krupej, no Trnava
je vám rovnako blízka.
- Je veľmi prirodzené, že mám blízky vzťah k Trnave a jej okoliu, keď
tu žijem. Tak to bolo i pri navrátení
Medzinárodnej speváckej súťaže
Mikuláša Schneidra-Trnavského. Bol
som práve hosťom Trnavských dní,
keď som v rozhovore v Divadle Jána
Palárika spomenul: Ale veď v Trnave
sa pravidelne uskutočňovala Schneidrova spevácka súťaž, ako je možné
že táto súťaž sa už neorganizuje?
Nezabudnem, že po tejto poznámke
som dostal znamenitý potlesk publika a keď som z divadla vychádzal,
mnoho ľudí mi podávalo ruky na
znak toho, že konečne to niekto povedal a že si prajú jej návrat. Potom
si ma na rozhovor prizval primátor
a vyjadril záujem o prinavrátenie
tohto podujatia. Myslím si, že osobnosť Schneidra-Trnavského si zaslúži
túto formu spomienky. Povedzte mi,
kto iný, ak nie my, aktívni hudobníci z Trnavy, sa musíme postarať
o udržanie tohto kultúrneho povedomia. Ide o rodáka, ktorého úpravy
piesní sa hrajú pri bohoslužbách
v kostoloch na celom Slovensku. No

to je len malá, i keď výrazná časť
jeho práce. Prial by som si, aby sa
rozsiahle hudobné dielo tohto skladateľa konečne dostalo do väčšieho
povedomia, aby sme ho počuli napríklad aj v Slovenskej filharmónii.
Neškatuľkujme si Schneidra-Trnavského len ako slovenského Schuberta, on je oveľa viac!
 Ako vyzerajú vaše pracovné
aktivity začiatkom roku 2021, na
aké produkcie či úlohy sa pripravujete?
- Koncom kalendárneho roka mi
prišla ponuka na Toscu z Národního
divadla moravskoslezského z Ostravy. Premiéru sme mali v polovici
februára, žiaľ, len v streamovanej
podobe... V tomto čase pridlhého
kultúrneho ticha som sa dal zlákať
na postavu Scarpiu. Spomínam si
na poslednú Toscu v réžii Miroslava
Fischera v SND pod taktovkou Ondreja Lenárda, kde Cavaradossiho
spieval Peter Dvorský. Ja som bol
vtedy študent spevu na Konzervatóriu v Bratislave, účinkoval som
v komparze a strieľal v popravčej
čate práve na Petra Dvorského.
A dnes spievam z jeho klavírneho
výťahu, ktorý som dostal od maestra
osobne. Uznajte, je to dar a výzva
zároveň. Veľmi si to od maestra
vážim a ďakujem Bohu za túto príležitosť v tejto ťažkej dobe. 

Martin Jurčo, foto autor

Hudobný skladateľ a pedagóg Stanislav Hochel
vyhlásil Trnavu za hlavné mesto svojho života
Meno hudobného skladateľa a pedagóga Stanislava Hochela (nar. 2. septembra 1950 v Drahovciach) netreba najmä odborníkom na hudbu zvlášť predstavovať. A najmä nie tým, ktorí študovali na hudobnom odbore v Základnej umeleckej škole M. Schneidera Trnavského. Stanislav Hochel je totiž pravidelným a častým
hosťom rôznych odborných stretnutí, súťaží i prehliadok, ktoré škola pripravuje. Navyše, prichádza k nám
veľmi rád, keďže je tiež absolventom tejto školy a Trnava mu prirástla k srdcu už od detstva.
Aj minulý rok mal prísť Stanislav
Hochel do Trnavy na detskú interpretačnú súťaž v sólovej hre
na husliach, klavíri a v komornej
hre Schneiderova Trnava ako jej
odborný garant. Súčasťou podujatia malo byť aj odhalenie busty
Mikulášovi Schneiderovi Trnavskému v priestoroch ZUŠ-ky,
a tiež uvedenie nového vydania
Husľovej školy významného hus-

ľového pedagóga Viliama Kořínka. Pre koronu sa však minulú
jar neuskutočnil ani 20. ročník
súťaže, ani celý rad ďalších plánovaných podujatí. So Stanislavom Hochelom, ktorý v minulom
roku dovŕšil sedemdesiatku, sme
sa preto dohodli, že nám aspoň
porozpráva o svojej trnavskej genéze. Začali sme v jeho rodisku,
v Drahovciach.

„Z Drahoviec pochádzala moja
matka, vyrastal som však v Dubovanoch v obyčajnej rodine robotníka, ktorý bol, okrem iného,
dlhoročným hlavným spevákom
v miestnom kostole. Môj hudobný
talent objavil a na dráhu hudby ma
nasmeroval miestny katolícky kňaz
– salezián. Ako hudobník – amatér
ma naučil hrať na organe. Zomrel
v roku 1984. Svoju vďaku a úctu
február/marec 2021
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kultúra
mu za to prejavujem aj tým, že
každoročne navštevujem jeho hrob
v Starom Tekove pri Leviciach,“
hovorí Stanislav Hochel.
Keďže nás zaujíma jeho prepojenie s Trnavou, pýtali sme sa na
jeho žiacke roky v našom meste.
„Hudobnú školu, ako sa to vtedy
volalo, som ako jedenásťročný
začal navštevovať najskôr v Piešťanoch. Po roku som však prestúpil
na ľudovú školu umenia, dnes
základnú umeleckú školu do Trnavy, do triedy pani učiteľky Izabely
Riavanovej, kde som bol s úrovňou
štúdia po každej stránke spokojný.
Mojimi spolužiakmi boli napríklad
neskorší celoživotný priateľ Peter
Minárik a tiež Edita Bugalová,“
spomína Stanislav Hochel.
Súčasne študoval hru na klavíri a aj hru na trúbke v osvetovej
besede u učiteľa Jozefa Filípka,
známeho tiež ako významného
trnavského fotografa. Po skončení
štúdia na ĽŠU v Trnave v roku 1966
úspešne absolvoval prijímacie
skúšky na bratislavské Konzervatórium, kde pokračoval v štúdiu hry na klavíri u prof. Juraja
Mašindu a skladby u prof. Juraja
Pospíšila.
Po maturite v roku 1970 a po
úspešných prijímacích skúškach
pokračoval v štúdiu skladby na
Janáčkovej akademii můzických
umění v Brne v triede Ctirada Kohoutka. Po období štúdií a jednoročnom pôsobení vo Vojenskom
umeleckom súbore v Bratislave vo
funkcii druhého dirigenta nastúpil
Stanislav Hochel v septembri 1976
ako interný pedagóg hudobno-teoretických predmetov na bratislavské Konzervatórium. Neskôr
mu pribudol tiež hlavný predmet
skladba. Konzervatóriu je verný už
štyridsaťpäť školských rokov, z toho takmer tridsať rokov je aj zástupcom riaditeľa. Popritom dvadsaťdva rokov pôsobil ako externý
pedagóg na Katedre hudobnej
vedy Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského.
Vo svojej tvorbe ako hudobný
skladateľ rozvíja najmä podnety
získané počas svojho brnianskeho štúdia. Hľadá nové farebno40
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-technické možnosti hudobných
nástrojov. Orientuje sa na takmer
všetky žánre inštrumentálnej hudby. V rámci sólových i zborových
diel zhudobňuje texty ľudové,
latinské, biblické, ako aj texty
našich a preklady zahraničných
básnikov. Ako sme aj už naznačili,
systematicky sa venuje tiež tvorbe
didaktickej hudobnej literatúry pre
deti a mládež.
Stanislav Hochel je aj autorom
fanfáry súťaže Schneiderova Trnava. Z jeho viac ako stoštyridsiatich
doterajších skladieb spomeňme
Festivalovú predohru pre trúbku,
trombón a symfonický orchester
(1979), Lásku a nádej pre barytón
a klavír (1994) alebo Slávnostnú
hudbu pre 9 trubiek, sláčikový
orchester a tympany (2009).
„Pretože zo samotnej kompozičnej činnosti, azda až na ojedinelé
výnimky, sa vyžiť nedá, každý
skladateľ musí mať u nás aj nejaké oficiálne občianske povolanie:
mnohí pôsobili a pôsobia ako
redaktori v masmédiách, alebo,
a tých je väčšina, sa angažujú
pedagogicky, čo je aj môj prípad.
Je to však priam ideálne spojenie,
keďže človek všetko, čo vie a dokáže, odovzdáva súčasne aj iným,
svojim mladším pokračovateľom,“
hovorí S. Hochel a pripomína, že
Trnava je preňho mestom mladosti,
aj mestom súčasnosti. „Vždy som
bol hrdý na to, že som absolven-

tom práve trnavskej Základnej
umeleckej školy. Bez zveličenia
môžem tvrdiť, že už desaťročia je
jedna z najlepších na Slovensku.
Mám tu veľa priateľov, ktorých si
veľmi vážim a svojho času som
Trnavu vyhlásil za hlavné mesto
svojho života. Aj preto som v roku
2001 ako jeden z jej absolventov
prijal ponuku stať sa odborným
garantom vtedy vznikajúcej celoslovenskej súťaže Schneiderova
Trnava, ktorá sa postupne stala
jednou z našich najprestížnejších
súťaží svojho druhu. Takže už dve
desaťročia nielen ja, ale všetci členovia odborných porôt ideme s radosťou do Trnavy pookriať. Potešíme sa z toho, že vážna hudba síce
nepatrí dnes medzi priority našej
spoločnosti, ale má ešte stále dosť
adeptov, ktorí sa jej venujú a vidia v nej krásu, hodnotu a zmysel
svojho života. Škoda, že sa minulý
rok jubilejný 20. ročník tejto súťaže
neuskutočnil,“ hovorí S. Hochel
a dodáva: „Krásnych a zaujímavých
spomienok na jednotlivé ročníky
by bolo toľko, že by zaplnili celé
vydanie Noviniek z radnice. Všetko to, čo sme v rámci tejto súťaže
doteraz zažili, a dúfam, že ešte
zažijeme, nesmierne obohatilo
naše životy a s určitosťou potvrdilo
konštatovanie, že doterajšia práca
jej iniciátorov a obetavých organizátorov padla na úrodnú pôdu
a nebola márna.“ 

kultúra
Jaroslav Lieskovský, foto: zdroj rh

Hádzanár Jozef Hirner v mladosti úspešne
ochraňoval bránku TJ Slávia Trnava

Ďalšia významná osobnosť v našom meste odišla na večnosť 28. januára vo veku nedožitých 77 rokov

Športová Trnava opäť raz smútila. Vo štvrtok 4. februára
pochovali do hrobky na Ulici
Terézie Vansovej bývalého hádzanárskeho brankára a neskôr
popredného telovýchovného činovníka Jozefa Hirnera. Na tento
svet sa prihlásil 18. marca 1944.
Knihu jeho života zatvorila smrť
28. januára 2021 na nedočítanej
sedemdesiatej siedmej strane.
Bol o deväť rokov starší od brata Mariána (5. 7. 1953 – 25. 2.
2005), ktorý odchytal za ČSSR
162 reprezentačných zápasov a
v sezóne 1993/94 priviedol hádzanárov Lokomotívy ŽOS Trnava v súperení slovenskej elity k
majstrovskému titulu.
Tiež Jozef Hirner sa nadlho
upísal populárnej loptovej hre
medzi sedmičkami. Brankársky
dres si úspešne obliekal v tíme
trnavskej Telovýchovnej jednoty Slávia. Mal 24 rokov, keď ho
nominovali do reprezentačného
výberu Československa na III.
akademické majstrovstvá sveta
(vedno s oddielovými kolegami
J. Paulíčkom a P. Haruštiakom).
Lenže u J. Hirnera dostalo
prednosť pred sľubnou hádzanárskou kariérou trvalé

zamestnanie v Skloplaste. Organizovanie telesnej kultúry
vo chvíľach osobného voľna
naďalej hralo uňho poprednú
rolu. Výraznou mierou sponzorsky podporoval mnohé
športové projekty aj na úrovni mesta Trnavy. V pozícii
námestníka riaditeľa n. p.
Skloplast dlhý čas kormidloval
rovnomennú TJ. Agilný telovýchovný subjekt poskytol pod
jeho vedením široký priestor
viacerým oddielom a odborom.
Jozef Hirner svojím spôsobom
nikdy neodišiel do dôchodku.

Jozef Hirner s vnukom

Ešte ako 76-ročný pomáhal synovi pri vedení školy. Staral sa
o údržbu celého objektu, často
sám vykonával náročnú fyzickú
prácu. Do ostatných dní života
riadil školskú jedáleň. Vždy mal
na zreteli, aby deťom chutilo a
všetci v tejto vzdelávacej ustanovizni sa dobre stravovali. Bol plný
sily a energie, avšak prehral svoj
posledný zápas so zákerným
covidom.
„Oci, prosím, oddýchni si troška
aspoň teraz,“ dodal zarmútený
syn Roman. 

Jaroslav Lieskovský, foto: Marián Bartoš

Grand Prix Trnava 2020 v cyklokrose

Podmanivá zóna staničného lesoparku na okraji Prednádražia privítala kvalitou i kvantitou obdivuhodný pelotón, hlavné preteky režírovali zahraničné esá Loockx z Belgicka a Mellorová z Veľkej Británie
Vírusová pliaga neúprosne rúbala
tejto zimy aj v mestskom športovom kalendári. Niektoré odvetvia
na otvorenom priestranstve sa však
nezlomili. Trebárs medzinárodný
cyklokros. Jeho ctitelia si dali zraz
v známej lokalite, staničnom lesoparku na okraji Prednádražia.
Popri slovenských športovcoch
štartovali v našom sídliskovom

sviatku telesnej kultúry aj pretekári z Belgicka, Česka, Francúzska,
Maďarska, Poľska a Veľkej Británie.
Občianske združenie CK Olympik
zapísalo do účastníckeho zoznamu
185-člennú masu, počnúc deťmi
a končiac veteránskymi kategóriami masters. Organizačný štáb pracoval pod vedením klubového šéfa
Bohuslava Kujoviča a poslankyne

mestského zastupiteľstva Kataríny
Ďurkovej. Náročnú rolu opäť raz
zvládli Trnavčania na výbornú.
Úvodná časť šesťhodinového rozpisu dala príležitosť sprievodným
súťažiam. Hlavné dejstvo sledovali
priaznivci v popoludňajšej ponuke.
Absolútnym víťazom Grand Prix
Trnava 2020 sa v tejto podmanivej
sídliskovej zóne stal obhajca prfebruár/marec 2021
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šport
venstva Loockx, jazdiaci za Group
Hens Maes Containers. Medzi ženami si najvyššie konto pridala do
rebríčka druhej kategórie Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI C2)
britská reprezentantka Mellorová.
Členka Albion Cycles absolvovala
preteky v malom Ríme prvý raz.
Čelné pozície výsledkových listín mali na jazdecky i divácky
prehľadnom okruhu nasledovnú
podobu. Elitná kategória mužov:
1. Lander Loockx (Belgicko), 2.
Noé Castille, 3. Tom Mainguenaud (obaja Francúzsko), 4. Len
Dejonghe (Belgicko), 5. Ondrej
Glajza ml. (SR, Auto Škoda Mladá
Boleslav), 6. Cyprien Gilles (Francúzsko). Elitná kategória žien: 1.

Amira Mellorová (Veľká Británia),
2. Nikola Bajgerová (ČR), 3. Zuzanna Krzystalová (Poľsko), 4. Janka
Keseg Števková – trojnásobná
olympionička (Outsiterz), 5. Tereza
Kurnická (TJ Slávia ŠG Trenčín), 6.
Erika Glajzová (všetky SR, CK Cykloglajza BB).
Predstavme si aj víťazov desiatich rámcových súťaží GP Trnava
2020, úvodnej časti štvordielneho
celoštátneho pohára: mladší žiaci
Milan Húsenica (ŠK Topoľčianky),
žiačky Vanesa Šatková, starší žiaci Jakub Hlubina, kadetky Anna
Ržoncová (všetci CK Epic Dohňany), kadeti Matthias Schwarzbacher (ŠK Železiarne Podbrezová
a. s.), juniori Gauthier Roux

(Francúzsko), A-masters: Bogdan
Czarnota (Poľsko), B-masters Róbert Glajza (CK Cykloglajza BB),
C-masters Milan Jánošík (Klub
nadšencov amatérskej cyklistiky
Ružomberok), ženy-masters Petronela Bystričanová (ŠK Liptovská
Lúžna).
Domáci Olympik mal v pelotóne
deväťčlenné zastúpenie. V jednom prípade sa jeho pretekár
postavil pri dekorovaní na tretí
stupienok. Medailovú pozíciu si
vyjazdil 61-ročný František Kujovič (C-masters). Mimochodom,
bronzová priečka ho potešila
aj o deň neskôr, v druhom kole
Slovenského pohára v Podbrezovej. 

Jaroslav Lieskovský, foto: Katarína Vašeková

Chodecká elita na Slávii o tituly

Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho rozdal v decembri posledné majstrovské medaily 2020
Športová chôdza sa v našom meste
pýši bohatou tradíciou. V ostatných sezónach súperia protagonisti tejto obdivuhodnej disciplíny
na umelom ovále vynoveného slávistického centra. Zaujímavú medzinárodnú konfrontáciu, ostatnú
v trnavskej sezóne 2020, tu pripravil Slovenský atletický zväz na prvú
decembrovú sobotu. Vedenie Svetovej atletiky (WA) totiž od 1. 12.
umožňuje plnenie kvalifikačných
limitov na vrcholné chodecké súťaže. A tak aj v krajine pod Tatrami
využili poprední pretekári relatívne neskorý termín kalendárnej
ponuky. Išlo o náročné zápolenia
na 50 000 a 20 000 metrov. Zlaté
medaily si z Mestského atletického
štadióna Antona Hajmássyho v Trnave odnieslo v rámci M-SR reprezentačné trio spod Urpína.
Po conipurovom okruhu s dĺžkou
štyristo metrov pochodovali okrem
slovenskej elity aj atléti z Česka a Chorvátska. Najskôr mala
priestor dlhšia disciplína, keď do
päťdesiatky sa odvážlivci zahryzli
hneď zrána. Poriadna tortúra na
125 kôl bola v réžii hostí spoza
rieky Moravy. Piedestál získal
Vít Hlaváč (3:56:28,40 h), druhý
skončil krajan Lukáš Gdula (3:57:
21,30) a tretí najrýchlejší výkon (4:
42
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00:54,30) dosiahol nový majster
Slovenska Michal Morvay, člen ŠK
Dukla o. z. Banská Bystrica. Jeho
kluboví kolegovia Miroslav Úradník
a Mária Katerinka Czaková triumfovali v popoludňajšej dvadsiatke.
Časomer im do výsledkovej listiny
zaznamenal výkony 1:25:37,80 h,
resp. 1:38:16,70.

Do areálu kráľovnej športov Na
rybníku zavítal aj Matej Tóth,
olympijský víťaz 50-kilometrového
zápolenia z Ria de Janeiro spred
štyroch rokov. Po prvenstve v jesennej Dudinskej päťdesiatke však
ďalší člen Dukly absolvoval časť
trnavských pretekov iba v tréningovom tempe. 

šport
Jaroslav Lieskovský, foto: Marta Országhová

Telesná kultúra prirástla učiteľovi
Jankovi Szabovi k srdcu

Chvíle osobného voľna venoval najmä systematickej činnosti v športovom odbore Matice slovenskej
a v Trnavskom olympijskom klube

V masovom bežeckom hnutí som
spoznal veľa kamarátov. Janko
Szabo bol jednotka. S rodákom
z Duloviec (* 12. júl 1951), dediny v Komárňanskom okrese, sa
naše cesty skrížili počas štúdia
v trnavskej PdF UK.
Pred polstoročím, pätnásteho
decembra 1970, sme z pozície
tamojších vysokoškolákov pozvali záujemcov na prvú edíciu
Behu priateľstva. Z nesmelého
krosového projektu sa v ďalších
ročníkoch vyprofilovali významné
medzinárodné preteky všetkých
kategórií.
V druhej polovici sedemdesiatych rokov nás zvolili za členov
športovej komisie Mestského
národného výboru v Trnave. Tento subjekt viedol s predsedníckou
taktovkou známy dôstojník Jozef
Adamec, menovec trnavskej futbalovej legendy.
V bežeckej sezóne 1978 prišlo
pozvanie z ostravského štúdia
Českej televízie na účinkovanie
v Recepte pre milióny. Z osemnástich dielov vtedy mimoriadne
populárneho seriálu o džogingovom hnutí zaradili severomoravskí tvorcovia naše informácie
o priekopníckom Klube rekreačného behu v Trnave do dvoch
častí. Toto klubové zoskupenie,
prvé svojho druhu v Československu, vzniklo 2. septembra
1977 v krajskom dome detí
a mládeže.
Kormidlovanie pohybových
aktivít v dospelosti prirástlo J.
Szabovi k srdcu natrvalo. Bolo
tak pri pracovnom zaradení v učňovskom a základnom školstve,
alebo na pozícii dobrovoľného
aktivistu v riadiacich štruktúrach
športového odboru Matice slo-

venskej či Trnavského olympijského klubu. Dlhý čas úspešne
viedol okresnú komisiu Odznaku
zdatnosti BPPOV a PPOV.
J. Szabo stál pri zrode mnohých
bežeckých podujatí masového
charakteru i mimo Trnavy. Napríklad počas základnej vojenskej služby v Trebišove dal zrod
originálnej štafetovej myšlienke
na poctu československých a sovietskych bojovníkov z Karpatsko-duklianskej operácie v jeseni
1944. V bežeckom výstroji tak
Szabovou zásluhou každoročne
absolvovali vojaci i civilní záujemcovia vyše sto kilometrov
po východoslovenských cestách
s cieľom pri pamätníku na historickej Dukle, centre jednej z najväčších horských bitiek v druhej
svetovej vojne.
Rovnaký dejinný podtón vytrvalostného libreta mal Jankov
nápad v súvislosti s Hornými
Hámrami, miestom pôsobenia
Trnavskej posádky v Slovenskom
národnom povstaní. Dobeh

svojho družstva situoval na návršie nad dedinou, kde v lesnom
teréne si povstaleckí hrdinovia
z Trnavy umiestnili koncom augusta štyridsiateho štvrtého roku
guľometné hniezdo.
Jeho najmilšou telovýchovnou
záležitosťou boli práve rôzne štafetové posolstvá v maratónkach.
Hlavne pri príležitosti Matičných
svetových festivalov slovenskej
mládeže. Keďže dejiská jedinečných spoločenských stretnutí
mladých matičiarov sa striedali,
trasy viedli v rôznych častiach
našej malebnej podtatranskej
krajiny. Členov bežeckej štafety z trnavského regiónu prijali
v Bratislave i najvyšší štátni predstavitelia.
Každý sa raz narodí a zomrie.
Žiaľ, 1. januára 2021 nás Trnavčan Janko Szabo navždy opustil
vo veku 69 rokov. Za sebou
zanechal obdivuhodné telovýchovné veľdielo. V spomienkach
aj naďalej zostáva medzi nami.
Česť jeho pamiatke. 
február/marec 2021
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kultúra

(jls)

Šport v skratke
 ATLETIKA – Upršaná Silvestrovská cena v hode bremenom
dala bodku za atletickou sezónou
2020 na trnavskej Slávii. Rozlúčkové preteky pozvali súťažiacich do
športovej lokality Na rybníku už
tridsiaty ôsmy raz. Kvôli pandémii
malo podujatie oklieštenú podobu.
Nepoddajní slávistickí organizátori
zapísali do účastníckeho zoznamu
aj Marcela Lomnického, piateho
najlepšieho kladivára z OH 2016
v Riu de Janeiro. Favorizovaný člen
banskobystrickej Dukly vyhral ori-

známych športovcov prijala trnavská verejnosť so zármutkom. Na
večnosť nás predišiel aj pästiar
Štefan Brázdil (* 10. jún 1944,
Trnava - † 9. november 2020, Nitra), nositeľ čestného titulu majster
športu. Pretekárskej záľube medzi
dvanástimi povrazmi sa naplno
oddal v rodnom meste, kde na
jeho výkonnostný rast dohliadal
tréner Ondrej Minárik. Mimoriadne talentovaný borec, medzi
kamarátmi prezývaný Pepan, však
čoskoro neušiel interesu dubnic-

ginálnu trnavskú previerku ôsmy
raz. Bremeno s hmotnosťou 10,5 kg
poslal z mokrého kruhu do vzdialenosti 40,10 metra. Kvalitný výkon
dosiahol aj Lomnického reprezentačný kouč, Trnavčan Libor Charfreitag mladší (32,21 m), hoci už vekom patrí do veteránskej kategórie.
Medzi ženami triumfovala Chiara
Danielová. Mladej atlétke domáceho AK Slávia namerali rozhodcovia
15,98 metra. Problémy s kolenom
znemožnili aktívnu účasť trojnásobného víťaza Jána Maleka (1990,
1991, 1992). Od ouvertúry Silvestrovskej ceny v osemdesiatom druhom roku bol exslávista Malek bez
jedinej absencie.

kých funkcionárov. V tamojšej
bašte slovenského boxu mohol
Brázdil rozvinúť výnimočné pohybové predpoklady. Člen prvoligového Spartaka Dubnica n. V. si
nadlho obliekal aj reprezentačné
tričko svojej krajiny. Prvú zlatú
medailu na federálnej úrovni doniesol v batohu z majstrovstiev
ČSSR 1965 v Karlových Varoch.
Premožiteľov viackrát nenašiel
ani v slovenských šampionátoch
jednotlivcov. V dlhodobých celoštátnych zápoleniach družstiev sa
Števo Brázdil pričinil v dubnickom
drese o tri prvenstvá svojho kolektívu (1969, 1971, 1972). Nečudo, že
tímu z Považia to vtedy na československej úrovni dominantne sypalo, veď ich kormidlovala chýrna
dvojica Janko Zachara (olympijský
víťaz z Helsínk 1952) – Rudolf
Gondáš. Nuž, v trnavskom ringu

 BOX – Pri spomínaní na predošlý pandémiový rok sa do
pozornosti núka nejedna smutná
udalosť. Tiež odchod viacerých
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vyrástlo veľa kvalitných borcov.
Nezabudnuteľný Štefan Brázdil
patril medzi nich.

 FUTBAL – Do obsiahlej kroniky Spartaka Trnava sa Ján Hucko
zapísal výrazným spôsobom. Ďalšia zo slávnych postáv futbalovej
éry v slovenskom Ríme zomrela
v piatok 20. novembra 2020 vo
veku 88 rokov. V spomienkach
našich fanúšikov zostal J. Hucko
ako lodivod bílích andelov v neprehliadnuteľných sezónach 1968/69
a 1969/70. Keď prikývol na ponuku
trnavských funkcionárov, mal iba
tridsaťšesť rokov. Rodák z Dolného
Kubína prišiel do Spartaka z Petržalky. Za nástupcu si ho vybral
do zahraničia odchádzajúci Anton
Malatinský. Okrem futbalového
prostredia prijal J. Hucko v tamojšej pedagogickej fakulte čiastočný
úväzok odborného asistenta katedry telesnej výchovy. Vo svojej
prvej edícii priviedol Spartak TAZ
na trávnikoch federálnej ligy k majstrovskému primátu. Mimoriadne
úspešných zverencov kormidloval
i v pamätnom semifinále Európskeho pohára majstrov s Ajaxom
Amsterdam na jar 1969. Huckov
tím v tejto elitnej klubovej súťaži
starého kontinentu, dnes známej
ako Liga majstrov, prehral 13.
apríla v Holandsku 0:3 (65 000
divákov) a v trnavskej odvete 24.
apríla pred 27 500 návštevníkmi si
Spartak zaknihoval víťazstvo 2:0.
Popri oddielových povinnostiach
v našom starobylom meste si ho
reprezentačný kormidelník Jozef
Marko zvolil za svojho asistenta pri
výbere ČSSR. Cieľovou stanicou ich
spoločného účinkovania boli mexické majstrovstvá sveta 1970. Rovnakou dôverou ho poctil ešte jeden
lodivod celoštátneho kolektívu, Josef Masopust. To však už J. Hucko
pôsobil v bratislavskom Slovane.
Futbalovú záľubu na profesionálnej
úrovni zdedil mladší syn Ivan Hucko. V Trnave hral najvyššiu súťaž

kultúra
na obranných postoch. Neskôr ho
v spartakovskej kuchyni poverili
koučovaním mládežníckych celkov
či áčka dospelých. Pokračovateľ
trénerskej dynastie Huckovcov už
predtým zaujal dlhoročným napĺňaním reprezentačných a klubových záväzkov v arabskom futbale.

 ŠPORTOVÁ FILATELIA – Náš
mestský časopis už informoval
o úmrtí 77-ročného Jána Mičku.
Tiež športová filatelia stratila
v ňom nadšeného propagátora
ozúbkovanej krásy. Na svojom
konte mal spoluautorstvo mnohých príležitostných poštových
pečiatok a korešpondenčných
lístkov k rôznym udalostiam aj
na poli telesnej kultúry. Uveďme
aspoň niektoré: medzinárodné
chodecké zápolenia v centre Trnavy, cyklojazdy a bežecké posolstvá pri príležitosti hudobného
Dobrofestu, šachové festivaly,
európske súťaže veľkých leteckých
modelov F3J, detskú a mládežnícku olympiádu pod názvom
Kalokagatia, či celosvetové preteky
v ľadovom šortreku. Naša bežec-

šport
ká štafeta, na čele s predsedom
Trnavského olympijského klubu
Antonom Javorkom, napríklad
niesla Mičkove poštové posolstvo
na trase zo Smolenickej Novej Vsi,
rodiska vynálezcu padáka Štefana
Baniča, do Trnavy. To všetko je
už históriou. V pamäti si natrvalo uchovám posledné stretnutie
s J. Mičkom z minulej jesene pri
nákupe v jednom z trnavských
supermarketov. Ako vždy, aj vtedy
sme predebatovali mnohé témy.
Najmä o ozúbkovanom svete, jeho
celoživotnej záľube. Môj starší
kamarát a kolega z pedagogického prostredia spomenul i ním
odkladaný zámer divácky navštíviť
začiatkom marca bežecký festival
v neďalekom Majcichove, kam
často chodil ako hosť prvý československý kozmonaut Vladimír
Remek. Od nášho hrdinu kozmu
mienil J. Mička získať do osobnej
zbierky cenný podpis s venovaním
na príležitostný korešpondenčný
lístok, ktorý pripravili moravskí
filatelisti k 40. výročiu Remekovho
listorického letu do vesmíru (marec 1978). Žiaľ, už sa tak nestane.

 Z HISTÓRIE – Pred štyridsiatimi rokmi, v stredu 21. januára 1981,
spoznala členská základňa najlepších športovcov Zväzu pre spoluprácu s armádou vo vtedajšom
veľkom Trnavskom okrese. Laureátov štvrtého ročníka zväzarmovskej
ankety vyhlásili na slávnostnom
večere v závodnom klube odborárov vrbovskej Trikoty. Tamojšie
publikum sledovalo podobný telovýchovno-spoločenský sviatok
na pôde okresu Trnavy prvý raz.
Po anketové pocty si prišli úspešní
reprezentanti (bez poradia): M.
Julínyová, I. Košinár, I. Uhrínová,
M. Zemková, K. Pénzešová (branné
športy), P. Baláž, S. Bohdan – M.
Máčada (motorizmus), M. Kvočeková (letectvo), J. Daraboš (kynológia), P. Krajčovič, M. Boledovič
(modelárstvo), B. Volník, Ľ. Hačková (športová streľba) a Ľ. Baša
(rádioamatérstvo). Najúspešnejším
zväzarmovským športovcom hostiteľského mestečka sa stal strelec A.
Stolárik. Do kultúrneho programu
prispela trnavská hudobná formácia Pramene pod vedením M. Mrvu
a so speváčkou E. Babkovou. 

GK

Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
Otvorenie v šachovej partii Lanč – Steiner, OpenTatry 2020, postavenie po ťahu 16.Jd:b5

K šachovým podujatiam, ktoré
majú už svoju bohatú históriu,
patrí aj medzinárodný turnaj
o Tatranský pohár, ktorého história sa začala písať v r. 1952.
Zásluhou 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 veľmajstrovskom turnaji dvanástich
dominoval Ján Plachetka. Po jubilejnom 40. ročníku sa dlhoročná
riaditeľka Helena Majchráková
vzdala aktívnej činnosti a štafetový kolík po nej prevzali nadšenci
zo ŠK Slovan Bratislava na čele
s Gustávom Šturcom. Okrem
bleskových turnajov boli jeho
súčasťou aj súťaže v riešení ša-

chových skladieb. Ten istý klub na
prelome septembra a októbra (26.
9. – 1. 10.) zorganizoval v Tatranskej Lomnici už jeho 66. ročník
– OPEN TATRY 2020. Tradične
výborne organizované podujatie
v spojení s atraktívnym vysokohorským prostredím prilákalo
v minulom roku 107 [95 domácich
(z toho šesť žien) a 12 zahraničných] hráčov z piatich štátov sveta
[Česko (6), Poľsko (2), Nemecko
(2), Veľká Británia (1), Rakúsko (1)
]. Riaditeľom turnaja bol Peter Petrán, hlavným rozhodcom Rastislav
Diviak, jeho zástupcom medzinárodná rozhodkyňa Marta Motúzová a ďalším rozhodcom Gustáv
Šturc. Na slávnostnom otvorení
turnaja v kongresovej sále Hotela
Sorea Titris sa zúčastnil vtedajší

prezident Slovenského šachového
zväzu Zdeněk Gregor. Primátor
mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš
zaželal účastníkom príjemný pobyt vo veľhorách a najmä vhodné
počasie na turistiku. Turnaj sa hral
švajčiarskym systémom na 9 kôl
(tempo 90 min/40 ťahov + 15 min
do konca partie, bonifikácia 30
sekúnd/ťah), ale kvôli nebezpečne sa šíriacemu vírusu COVID-19
a následne vyhlásenými zdravotníckymi opatreniami bol skrátený
o dva dni.
Trnavu v Tatrách zastupovali traja
šachisti na čele s medzinárodným
majstrom Aloisom Lančom, ďalej
s FIDE-majstrom Martinom Jablonickým a Antonom Klanicom.
V záverečnom poradí po deviatich kolách sa z nich najlepšie
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šport
umiestnil A. Lanč [6,5 b. (+6 - 2 =
1)] na 3. priečke a M. Jablonický
[6 b. (+5 - 2 = 2)] na 9. priečke.
Bleskový turnaj sa nekonal kvôli
skráteniu dĺžky jeho trvania. Diváci do hracej sály mali vstup prísne
zakázaný. Zvyšné dva dni, ktoré
sa získali pomocou denného dvojkolového systému, mohli účastníci
využiť na turistiku vo veľhorách,
pokiaľ predčasne neodcestovali
domov.
Šachové majstrovstvo dvoch najúspešnejších Trnavčanov si ukážeme v troch ich víťazných sicílskych partiách:
Alois Lanč (2304) – Bruno Steiner (2094)
1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 c:d4 4.J:d4
Jf6 (4. - a6 5.Sd3 Jf6 6.0-0 Dc7
7.Jd2 Se7 8.De2 d6 9.c3 Jbd7 10.f4
g6 11.J2f3 e5 12.f:e5 d:e5 13.Jb3
h6 14.Kh1 b6 15.Se3 Sb7 Bajasas vs.Georgiu, Petropolis 1973)
5.Jc3 d6 (5. - Sb4 6.Sd2 d6 7.Sd3
0-0 8.0-0 b6 9.a3 Sc5 10.Jf3 a5
11.De2 Sb7 12.Ja4 Jc6 13.Sg5 h6
14.Sh4 g5 15.J:c5 b:c5 16.Sg3 Jh5
17.Jd2 J:g3 18.f:g3 Je5 19.Vf2 d5
=) 6.Se3 (6.Se2 Se7 7.0-0 a6 8.f4
0-0 9.Se3 Dc7 10.a4 b6 11.Sf3 Sb7
12.De1 Jbd7 13.Sf2 Vac8 14.g4 Jc5
15.g5 Jd7 16.Vd1 Smyslov vs. Hort,
Petropolis 1973) 6. - Jc6 7.Sc4 Sd7
[7. - Se7 8.Sb3 (8.De2 a6 9.0-0-0
Dc7 10.Sb3 0-0 11.Vhg1 Jd7 12.g4
Jc5 13.Kb1 Brunner vs. Hubner,
Nemecko 1989; 8. - 0-0 9.0-0-0
Sd7 10.f4 Vc8 11.e5 Je8 12.J:c6 S:
c6 13.f5 e:f5 14.e6 Kh8 15.e:f7
Jf6 Topalov vs. Léko, Dortmund
1996) 8. - 0-0 9.De2 a6 10.0-0-0
Dc7 11.g4 Jd4 12.Vd4 b5 13.g5 Jd7
14.f4 Jc5 15.Vg1 Vb8 de Firmian
vs. Lein, N. York 1990; 7. - a6
8.De2 Dc7 9.0-0-0 Se7 10.Sb3
0-0 11.Vhg1 Jd7 12.g4 Jc5 13.g5
b5 14.Vg3 Ve8 15.Dh5 g6 16.Dh6
Sf8 17.Dh4 Anand vs. Ermolinskij,
Wijk aan Zee 1999] 8.Sb3 (8.0-0
Se7 9.De2 0-0 10.Vad1 Je5 11.Sb3
Da5 12.h3 b5 13.f4 b4 14.f:e5 d:
e5 15.J:e6 S:e6 16.Jd5 S:d5 17.e:
d5 Vad8 18.Sf2 Sc5 19.D:e5 Vde8
20.Df4 Je4 21.Sd4 Sd6 22.Dg4 Se5
+/=) 8. - Se7 9.0-0 (9.Jdb5 Db8
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10.Sg5 0-0 11.S:f6 g:f6 12.0-0 a6
13.Jd4 Kh8 14.Jce2 Vg8 15.Jg3
Da7 16.c3 Vg6 17.J:c6 b:c6 18.De2
Vag8 19.Vad1 Db6 20.Kh1 Sc8 21.
c4 Vg4 22.Vd3 Sb7 23.Vfd1 V8g6
24.Sa4 c5 25.f3 Vhg5 +/-) 9. - Ja5
10.f4 J:b3 (10. - Dc7 11.Jdb5 Db8
12.Ve1 a6 13.J:d6+ D:d6 14.D:d6 S:
d6 15.e5 J:b3 16.a:b3 Se7 17.e:f6 g:
f6 18.Sb6 Vg8 19.Vad1 h5 20.Vd2
f5 21.Jd1 Sc6 22.Je3 h4 =) 11.a:b3
0-0 12.Df3 Dc7 13.g4 (13.f5?! e5
14.Jde2 b5 15.Vfc1 b4 16.Jd5 J:d5
17.e:d5 a5 18.Jg3 f6 19.Df2 Vab8
20.Vd1 Vb5 21.Vd2 Db7 22.Vad1
Vc8 23.Df3 Se8 24.Dg4 Kh8 25.Jh5
Sd8 -/+) 13. - a6 14.g5 Je8 15.f5
b5?! 16.Jd:b5!? (Pozri diagram!) a:
b5?? 17.V:a8 b4 18.f6 g:f6 19.g:f6 J:
f6 20.Dg3+ Kh8 21.V:f8+ S:f8 22.V:
f6 Se8 23.Vf2 b:c3 24.Vg2 1:0
V miniatúrnej partii sa rakúsky
šachista bránil voči dvojkroku
kráľovského pešiaka bieleho sicílskou obranou (B89). Trnavský
šachista začal nekompromisne
útočiť proti súperovej rošáde na
kráľovskom krídle. Využil pritom aj Sozinov ťah (7.Sc4), ktorý
s obľubou používal od začiatku

svojej šachovej kariéry legendárny
Američan a exmajster sveta Robert
Fischer. Čierny sa naopak snažil
o aktivitu na dámskom krídle.
Rozhodujúcu chybu spravil v 16.
ťahu, keď v predchádzajúcom
bolo treba hrať: 15. - d5! 16.Dg2
d:e4 17.f6 Sd8 18.f:g7 J:g7 19.J:e4
e5 20.Je2 Sc6 21.J2c3 Se7 22.Vad1
Vac8 23.Vd2 b5 24.Dg4 Je6 25.Df5
Jg7 26.Df2 Je6 len s malou výhodou bieleho. Ako mal správne hrať
v pozícii zobrazenej na diagrame
Rakúšan Bruno Steiner, aby odolal
ofenzíve bieleho a udržal remízu?
Otázku kladieme našim čitateľom
– riešiteľom. Správne riešenie sa
dozvedia v ďalšom čísle NzR.
Peter Kolesár (2000) – Alois
Lanč (2304)
1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4
Jf6 5.Jc3 d6 6.Sc4 e6 7.Sb3 (7.Se3
a6 8.Sb3 Ja5 9.f4 b5 10.e5 d:e5
11.f:e5 J:b3 12.a:b3 Jd5 13.Df3
Sb7 14.0-0 Dc7 15.J:d5 S:d5 Velimirovič vs. van der Wiel, izt.
Moskva 1982) 7. - a6 (7. - Se7
8.Se3 0-0 9.De2 a6 10.0-0-0 Dc7
11.g4 Jd7 Fischer vs. Larsen, izt.
Palma de Malorca 1970; 11.Vhg1

šport
Jd7 12.g4 Jc5 13.Jf5 b5 14.Sd5 Sb7
15.g5 Sokolov vs. Salov, Nikolaev
1983) 8.f3 Ja5 9.Se3 Se7 10.g4 J:b3
11.a:b3 Jd7 12.Dd2 Sh4+ 13.Sf2 h5
14.0-0-0 S:f2 15.D:f2 h:g4 16.Dg3?!
Je5 17.f4 Jg6 18.Jde2 Dh4 19.Dd3
De7 20.Ja4?! Sd7 21.Jb6 (21.D:d6 D:
d6 22.V:d6 Sc6 23.Jac3 Ke7 24.Vd2
Vad8 25.V:d8 K:d8 26.Vg1 V:h2
27.V:g4 S:e4 28.J:e4 V:e2 29.Jd6
Ke7 30.J:b7 Vf2 31.Jc5 V:f4 32.V:f4
J:f4 33.J:a6 g5 s pravdepodobnou
výhrou čierneho) 21. - Vd8 22.Jc4
Sb5 23.De3 d5 24.Jd2 Vh3 25.Df2
S:e2 (25. - d:e4! 26.J:e4 Vf3 27.Dg2
Sc6 28.V:d8+ K:d8 29.Vd1+ Kc7
30.J2g3 Ve3 31.b4 D:b4 32.Dd2 D:
d2+ 33.J:d2 f5 34.Jb3 J:f4 35.Jd4
Ve5 -+) 26.D:e2 Dc7 (26. - Dh4
27.Vdf1 Dh6 28.f5 Jf4 29.D:g4 Vh4
30.Df3 d:e4 31.J:e4 Je2+ 32.Kb1
Jd4 33.Dg2 J:f5 34.Vf2 De3 35.Ve2
Db6 36.Vf1 Dc7 37.Df2 Vd5 -/+)
27.e:d5 V:d5 28.D:g4 Vh4 29.De2
(29.Dg3 V:f4 30.Jc4 V:d1+ 31.V:d1
Kf8 32.Jd6 Kg8 33.Kb1 e5 34.Jc4 b5
35.Je3 Vh4 36.Jg4 De7 37.Df3 De6
38.h3 e4 39.De3 Df5 40.Ve1 Df3
-/+) 29.- J:f4 30.De3 Ve5 31.Da7
Ve2 32.Jc4 Jd5 33.Vd2 V:d2 34.J:
d2 g6 35.h3 Kf8 36.Kb1 Kg7 37.Jf3
Vf4 38.Je1 Dc6 39.Dg1?! Jb4 40.h4
Dd5 41.Kc1 Vf5 42.h5 Ja2+ 43.Kb1
Dd1+ 0:1
Opäť sicílska obrana (B89) so
Sozinovým ťahom bielopoľným
strelcom, ale v poradí už v šiestom
v porovnaní s predchádzajúcou
partiou, kde však hral A. Lanč
s bielymi kameňmi. Ako remízový
sa ukazuje variant: 14.g:h5 V:h5
15.0-0-0 Se7 16.Kb1 Dc7 17.h4 b5
18.Jce2 Jf6 19.Jf4 Vh7 20.Jd3 e5
21.Je2 Sb7 22.Jc3 Vc8 23.Jb4 Da5
24.Jbd5 J:d5 25.J:d5 D:d2 26.V:d2
S:d5 27.V:d5 Kd7 atď. (14.Jdb5 S:
f2+ 15.K:f2 d5 16.e:d5 Jb6 17.Jd4
h:g4 18.d:e6 S:e6 19.Df4 Dh4+
20.Dg3 g:f3 21.J:f3 Dh7 22.Vac1
0-0 =, 14. - 0-0 15.g:h5 Je5 16.Jd4
Df6 17.Vg1 Sd7 18.f4 S:f2+ 19.D:
f2 Jc6 20.Jde2 Vfd8 21.0-0-0 Se8
22.Vd3 Dh6 23.Vdg3 Kf8 24.V:g7
Je7 25.Dh4 Vdc8 +/-). V 16. ťahu
partie mal biely aktivizovať svoju
bielu vežu a po: 16.Vhg1! Dh4
17.De3 Jf6 18.f:g4 J:g4 19.Dd2 e5

20.Jf3 Dh6 21.Jg5 f6 22.Jd5 D:g5
23.Jc7+ Ke7 24.J:a8 V:h2 25.D:g5 f:
g5 26.Jc7 Jf6 27.V:g5 Kf7 28.Vdg1
Vh7 29.Vf1 Vh4 30.Vfg1 Vh7 by
bol duel skončil s pozičnou remízou opakovaním ťahov. V 20. ťahu
bolo lepšie hrať najskôr dámou
a až potom jazdcom: 20.Dd4 f6
21.Db6 Dd8 22.Ja4 d5 23.D:d8+
K:d8 24.e:d5 e:d5 25.V:d5+ Ke8
26.Jb6 Vb8 27.Vc5 Sd7 28.Jd4 Sc6
29.J:c6 b:c6 30.V:c6 Kf7 31.Jd5 g3
32.f5 Je5 33.Vc7+ Kg8 34.h3 Jf3
35.Jf4 Vh4. Podľa našej analýzy
by súboj skončil o dvadsať ťahov
v remízovej pozícii. Aj ešte neskôr mohol úpornejšie bojovať P.
Kolesár o remízu: 39.Vg1!? Vh4
40.Vg3 Ve4 41.Df2 Db6 42.Df1 Vf4
43.De2 Df2 44.D:f2 V:f2 45.Jd3
Vf1+ 46.Ka2 Vf5 47.b4 e5 48.c4
Jb6 49.Kb3 Jd7 50.Ve3 Vh5 atď.
V šachu sa dá niekedy prehrať
jednou hrubou chybou (na rozdiel
od tenisu) a inokedy niekoľkými
slabými ťahmi, ako sa stalo aj
v tomto dueli.
Martin Jablonický (2318) – Bruno Steiner (2094)
1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6
5.Jc3 d6 6.Sc4 Jc6 7.Se3 Sd7 8.Sb3
Se7 9.f4 J:d4 10.S:d4 Sc6 11.De2 b5?
(11. - 0-0 12.0-0-0 Dc7 13.Vhe1 a6
14.Kb1 b5 15.g4 e5 16.Sf2 b4 17.Jd5
J:d5 18.e:d5 Sb5 19.De4 a5 20.c4 b:
c3 21.f:e5 Db8 22.a4 Sd7 23.Ka2 d:
e5 24.Sg3 Ve8 25.D:e5 D:e5 26.V:e5
c:b2 =/+) 12.0-0-0 b4?? 13.S:f6 S:f6
14.Jb5 Se7 15.J:d6+ S:d6 16.e5 Dh4
17.V:d6 D:f4+ 18.Kb1 De4 19.Da6
Sb7 20.V:e6+ Kf8 21.Dd6+ Kg8
22.Ve7 1:0
Do tretice sicílska obrana (B89)
z 5. kola. S čiernymi kameňmi
hral opäť Rakúšan Bruno. Prehral
zase v krátkom dueli ako s A. Lančom, keď už v 11. ťahu vykonal
pochybný pohyb pešiakom. Ak
by potiahol jeho susedom, mohol
vzniknúť zaujímavý variant: 11.
- a5 12.a4 0-0 13.Vd1 Dc7 14.0-0
Vfc8?? 15.e5! d:e5 16.f:e5 Jd7 17.V:
f7! K:f7 18.S:e6+ Ke8 19.Dh5+ Kd8
20.D:h7 Jf8 21.D:g7 J:e6 22.Sb6+
Sd7 23.Dg8+ Jf8 24.Jd5 D:b6+ 25.J:
b6 Sc5+ 26.Kh1 Kc7 27.J:a8+ Kb8
28.Dg7 K:a8 29.V:d7 J:d7 30.D:

d7 tiež s výhrou bieleho, ale po
14. - e5(!) by sa karta obrátila:
15.Sf2 Vac8 16.Df3 Kh8 17.Dd3 Jg4
18.De2 J:f2 19.V:f2 e:f4 20.V:f4 d5
21.e5 f6 22.J:d5 Sc5+ 23.Kh1 D:e5
24.D:e5 f:e5 25.Ve4 Vf2 26.V:e5
Sd4 27.Vee1 Vcf8 28.c3 V:b2 29.V:
d4 V:b3 30.Je7 V:c3 31.J:c6 b:c6 =/
+ . Za prehrávajúci môžeme označiť 12. ťah, keď mal čierny správne
hrať: 12. - Da5 13.e5 d:e5 14.f:
e5 Jd5 15.J:d5 S:d5 16.S:d5 e:d5
17.Kb1 0-0 18.Se3 Vad8 19.Vhf1
Dc7 20.D:b5 D:e5 21.S:a7 D:h2
22.Sd4 hoci s malou výhodou bieleho. Po inom ťahu dámou: 12. Dd7 13.f5?! e:f5 14.Sd5 S:d5 15.e:
d5 0-0 16.D:b5 a6 17.D:d7 J:d7
18.Vde1 Vfe8 19.Vhf1 g6 20.Kb1
Sf6 21.Vd1 Vab8 22.h3 Vb7 23.S:f6
J:f6 24.Vd3 Kg7 25.Vd4 Je4 26.J:e4
f:e4 27.Vc4 f5 28.Vc6 Veb8 29.b3
Vb6 30.Vc7 Kh6 s aktivitou čierneho na kráľovskom a bieleho na
dámskom krídle, ale po správnom:
13.e5! d:e5 14.f:e5 Jd5 15.Dg4 00 16.Je4 Db7 17.Jf6+ Kh8 18.Vhf1
Vad8 19.Vd3 s útokom bieleho.
Miniatúrne partie priťahujú pozornosť asi všetkých priaznivcov
kráľovskej hry, lebo sú ľahkou
šachovou múzou, ktorá pobaví,
ale neunaví. Možno sa tak stalo aj
v tomto prípade pre obdivovateľov
našej stálej šachovej rubriky.
Záver šachovej partie Mandák
vs. Doucha (T. Matliare 2019):
28. - S:d2! 29.D:d2 a4 (29. - Jg6
30.Vac1 Jf4 31.Vc4 Kf7 32.Va4 Vb8
33.Vf3 Da7 34.Vc4 Vb4 35.Dc2
Db7 36.Ve3 Ke7 37.Dd2 V:c4 38.d:
c4 Db4 39.Dc3 Da3 40.Dd2 a4
41.b:a4 D:a4 42.Vc3 Va8 43.Vc2
Da3 44.Vb2 Dd3 45.D:d3 J:d3
46.Vd2 Jb4 47.Sf3 g5 48.Kg2 J:a2
49.Se2 Jc3 50.Sd3 Va3 51.Sc2 Ja4
52.Sd1 Jb6 53.Vc2 Ke6 54.Se2 Ve3
55.Sf3 Jc8 56.Kf2 Va3 57.Sg2 =/+)
30.b:a4 Vb2 31.De3 Je6 32.Sf3 g6
33.Vf2 Jf4 34.Sg2 Da7 35.Vaf1 Kg7
36.g5 f:g5 37.Dg3 g4 38.V:f4 e:f4
39.D:f4 De7 40.D:g4 V:a2 41.e5
D:e5 42.Dc4 Va1 43.Df7+ Kh6
44.Se4 V:f1+ 45.D:f1 Vb2 46.Df8+
Kg5 s výhrou čierneho. Kráľovská
hra sa stala pre Ludviga Douchu
jeho celoživotnou záľubou. 
február/marec 2021
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pozvánky
Západoslovenské múzeum
Každý týždeň na facebooku
Západoslovenského múzea
 FOTKA NA STREDU
 PIATKOVÉ ČÍTANIE
Múzeum je od začiatku roka
2021 pre verejnosť zatvorené.
Svojim priaznivcom sa pravidelne pripomína z facebookovej
stránky múzea. Vo FB formátoch Fotka na stredu a Piatkové
čítanie si záujemci nájdu každý
týždeň nové príspevky písané
odbornými zamestnancami
z oblasti histórie, etnológie
a prírodných vied.
Pripravujeme nové výstavy, ktoré budú postupne inštalované
v marci a apríli:
 DETSKÝ SVET – v budove
ZsM na Múzejnom nám. 3
 SEDEMNÁSTE STOROČIE SLOVOM A OBRAZOM
– v Múzeu knižnej kultúry

Galéria Jána Koniarka
Aktuálne výstavy sú prezentované
prostredníctvom videí a fotografií
na gjk.sk. Pevne veríme, že si
všetky výstavné projekty budete
môcť pozrieť čo najskôr aj naživo.
Koppelova vila
 Julián Filo – FILOZOFIA
GESTA
Retrospektívna výstava významného slovenského maliara a grafika k príležitosti 100. výročia jeho
narodenia. Koncepcia výstavy
je postavená ako komplexná
prehliadka jeho maliarskej aj
grafickej tvorby od expresívnej
maliarskej polohy a asamblážnych intervencií do maľby v 60.
rokoch, cez skladbu fragmentov
48

Novinky z radnice

kultúra
mestských výjavov, airbrushových malieb až po náboženské
a reklamno-konzumné motívy 90.
rokov. Vystavené diela zohľadňujú referenčné body jeho tvorby
nielen v maľbe a grafike, teda
v médiách, s ktorými je spájaný
v rámci umenovedného diskurzu,
ale aj v monumentálnej tvorbe do
architektúry a s ňou spojených
prípravných skíc, koláží, priestorových analýz, a účinkovania
v krátkom experimentálnom filme
Kurátor: Filip Krutek
Nové krídlo Koppelovej vily
 Adam Šakový – NERAST

Adam Šakový formou aktuálnej
výstavy Nerast opätovne redefinuje
vlastný umelecký program, ktorý
poháňa fascinácia maliarskym médiom a systematické uvažovanie o
stratégiách zobrazovania a vyhodnocovania vizuálnych informácií.
Kurátor: Michal Stolárik

 Margaréta Petržalová –

MAKE IT NONCHALANT
Výstava predstavuje súčasné
smerovanie v tvorbe Margaréty
Petržalovej. Jej prekvapivo
konzistentná tvorba púta
pozornosť organicky divokými
maliarskymi výjavmi zobrazujúcimi
banálne momenty a neprikrášlené
záchvevy reality, koketujúce
s lacnou krásou a vedomým
premýšľaním o gýči
Kurátor: Michal Stolárik

Knižnica J. Fándlyho
MAREC V KNIŽNICI ONLINE
https://www.kniznicatrnava.sk/
https://www.facebook.com/
kniznicatrnava/
https://www.youtube.com/
kniznicatrnava
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH
KNIŽNÍC
1. – 5. marca 2021

 1. marca o 10.00 h
TESLA A PRIATELIA
Online prestavenie divadla SpozaVoza pre deti. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
 2. marca OSEMSMEROVKA
Online tajnička pre čitateľov
 3. marca o 17.00 h
FIGURÍNY NEPLAČÚ
Pokračovanie cyklu Trnavská
poetika. Hosť: Miroslav Danaj.
Hudba a spev: Jana Andevska.
Moderátori: Pavol Tomašovič
a Štefan Kuzma. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia. Online
vysielanie
 3. marca
PREDSTAVUJEME SA VÁM
Virtuálna prehliadka oddelenia pre
deti spojená s tipmi na čítanie.
 3. marca TRÉNING PAMÄTI
Zaujímavé online cvičenia
a zaujímavé tipy, ktoré hravou
formou aktivizujú a posilňujú
pamäť, pozornosť a ostatné
poznávacie funkcie.
 4. marca
PRVÝ SLOVENSKÝ VČELÁR
JURAJ FÁNDLY
Online prezentácia k 110. výročiu úmrtia Juraja Fándlyho,
patróna knižnice, spojená s výstavou v priestoroch knižnice.
 5. marca LITERÁRNE
INŠPIRÁCIE NA VÍKEND
KNIŽNICA, KNIHA A VESMÍR
Esej Pavla Tomašoviča na motívy poviedok nositeľa Nobelovej
ceny za literatúru Jorgeho Luisa
Borgesa. Esej je inspirovaná
jeho knihami Babylonská knižnica a Kniha z piesku.
 9. marca OSEMSMEROVKA
Online tajnička pre čitateľov

 10. marca
TRÉNING PAMÄTI
Zaujímavé online cvičenia a zaujímavé tipy, ktoré hravou formou
aktivizujú a posilňujú pamäť,
pozornosť a ostatné poznávacie
funkcie.
 11. marca
TVORIVÁ DIELŇA PRE DETI
Somárske uši do kníh nerobíme!
Výroba záložky do knihy
 16. marca DEŇ ĽUDOVEJ
ROZPRÁVKY
Čítanie rozprávky rozprávkara
Pavla Dobšinského
 16. marca
OSEMSMEROVKA
Online tajnička pre čitateľov
 17. marca
TRÉNING PAMÄTI
Zaujímavé online cvičenia a zaujímavé tipy, ktoré hravou formou
aktivizujú a posilňujú pamäť,
pozornosť a ostatné poznávacie
funkcie.
 19. marca
LITERÁRNE INŠPIRÁCIE
NA VÍKEND
STROJE AKO JA
Online reflexia Pavla Tomašoviča
na román známeho britského
spisovateľa Iana McEwana, držiteľa Bookerovej ceny, odkrýva
paradox, na ktorom je postavený
dej pútavého príbehu s tajomným
kriminálnym pozadím
 22. marca
SVETOVÝ DEŇ VODY
Tematická výstava kníh spojená
s videom Hókus Pókus s vodou
 23. marca
OSEMSMEROVKA
Online tajnička pre čitateľov.
 24. marca
TRÉNING PAMÄTI
Zaujímavé online cvičenia a zaujímavé tipy, ktoré hravou formou
aktivizujú a posilňujú pamäť,

pozornosť a ostatné poznávacie
funkcie.
 30. marca
OSEMSMEROVKA
Online tajnička pre čitateľov
 31. marca
TRÉNING PAMÄTI
Zaujímavé online cvičenia a zaujímavé tipy, ktoré hravou formou
aktivizujú a posilňujú pamäť,
pozornosť a ostatné poznávacie
funkcie
 1. apríla
LITERÁRNE INŠPIRÁCIE
NA VÍKEND
VZKRIESENIE
Veľkonočná inšpirácia Pavla Tomašoviča nad románom Leva Nikolajeviča Tolstého, ktorá napriek
času, iným dobovým reáliám a životným podmienkam obnovuje
vieru v ľudskosť a túžbu po dobre
a spravodlivosti
 1. apríla
TVORIVÁ DIELŇA
PRE DETI
Vyrobíme veľkonočného zajačika

MALÝ BERLÍN
 13. marca o 19.00 h,
Facebook – Malý Berlín
Online koncert: LUPTÁK &
LENKO | b minor
V cykle komorných koncertov
hudby 20. a 21. storočia sa tento
raz predstavia Jozef Lupták (violončelo) a Boris Lenko (akordeón)
s pestrým programom zloženým
nielen z vlastných kompozícií
a skladieb slovenských skladateľov, ale aj židovských či rómskych
piesní. Ich spoločné pôsobenie je
už známe z projektov Chassidic
songs, After Phurikane, Uspávanky či 10 simple melodies Braňa
Dugoviča
 18. marca o 19.00 h,
Facebook – Malý Berlín
Online literárny večer:
MARTIN M. ŠIMEČKA

Rozhovor so spisovateľom a novinárom Martinom M. Šimečkom.
Jeho najnovšia kniha, zbierka
esejí s názvom Telesná výchova,
vznikla v prostredí Muránskej
planiny uprostred prírody. Šimečka prináša úvahy o športe a úlohe
pohybu v živote človeka
 20. marca o 19.00 h,
Facebook – Malý Berlín
Online divadlo: DEMOSCÉNA
– ZLÁ ČIARA
Obaly, nálepky, škatule, jednorazové nádoby, do ktorých balíme
životy iných, vždy boli a budú
prítomné. Autorské predstavenie
o predsudkoch a ich rôznych formách poukazuje na tento faktor
ako na novodobého influencera,
ktorý rečami a škatuľkami ovplyvňuje život jednotlivca. Sú ľudia
schopní zbúrať pomyselné bariéry
medzi sebou? Alebo je to pre ich
život nebezpečné?

Trnavské osvetové stredisko
 VERNER SCHEIBENREIF
– výber z tvorby
Autorská výstava fotografií a výtvarných diel v rámci projektu
KreaTiviTa 2020
 RUDOLF RYPÁK – výber
z tvorby
Výstava výtvarných diel piešťanského autora v rámci projektu
KreaTiviTa 2020
 TRNAVA – KRÁĽOVSKÉ
MESTO V OBRAZOCH
Prezentácia výtvarnej tvorby 19 autorov z trnavského regiónu, výstava je súčasťou projektu KreaTiviTa
2020, ktorého hlavným partnerom
je Fond na podporu umenia
 TRNAVSKÁ PALETA 2020
52. ročník súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby
okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec 
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