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Trochu inak
Prevládajúca predstava o šťastí sa spája zväčša s mladosťou,
úspechom, uznaním, peniazmi a zdravím.
Zmysel existencie je však vzhľadom na naše prebývanie v čase
zrejme inde. Inak by život mimo obdobia mladosti nemal dôvod
na svoje pokračovanie. Kultúry, ktoré prežili, udržiavali úctu k deťom,
aj k starším. Dôstojný priestor pre všetky generácie
bol zdrojom ich budúcnosti.
Veľmi jasne som si to uvedomil,
keď som v otcovej pozostalosti našiel nasledujúci list:

Blahoslavení ste, ktorí máte pochopenie pre moju pomalú chôdzu
a roztrasené ruky, a nie ste netrpezliví,
keď zdĺhavo prechádzam križovatkou a neviem už pekne ísť.
Blahoslavení ste, ktorí rozumiete, že sa moje ucho musí namáhať,
aby som porozumel, a rozprávate sa so mnou pomaly a zreteľne.
Blahoslavení ste, ktorí vidíte, že moje oči sú zakalené,
moje myšlienky sú smutné a taktne mi pomôžete v tom,
v čom práve potrebujem pomoc.
Blahoslavení ste, ktorí sa pri mne zastavíte s prívetivým úsmevom
a máte čas trochu sa so mnou porozprávať
a nerobíte to so zhovievavou iróniou.
Blahoslavení ste, ktorí mi nehovoríte, že som starý „popleta“,
pretože stále niečo zabúdam a strácam.
Blahoslavení ste, ktorí viete vo mne vzbudiť pekné spomienky
na minulé časy a trpezlivo ma vypočujete,
keď si zaspomínam na svoju mladosť.
Blahoslavení ste, ktorí mi dávate najavo, že som stále ešte človek,
že nie som odpísaný a nie som úplne sám.
Blahoslavení ste vy všetci, ktorí mi uľahčujete dni mojej staroby
a samoty, ktoré mi ešte zostávajú prejsť po ceste do večného domova.
Keď budem doma, tak budem o vás rozprávať otcovi.
V. M.
Text potvrdzuje, že cesta k spokojnosti a šťastiu
nie je otázkou veku ani nahromadeného majetku.
Je o nastavení srdca a mysle, o vedomí presahu našej existencie.
Ten sa začína tam, kde druhý nie je pre nás konkurenciou
či nepriateľom, ale výzvou k porozumeniu a spolupatričnosti.
Skúsme vrátiť „blahoslavených“ medzi nás.
A najlepšie bude začať od seba.
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Už teraz myslíme na jar. V Trnave
ju privítame nevídaným množstvom kvetov
Život trvaliek zo záhonov na Trojičnom námestí a Námestí sv. Mikuláša sa s jeseňou nekončí.
Mestská samospráva im pridelila nové trvalé adresy, na ktorých môžu naďalej svojou krásou
a vôňou priťahovať nielen zrak okoloidúcich, ale aj motýle, čmeliaky, včely a drobné vtáctvo.
Monumentálna, zložením a množstvom v Trnave doteraz nevídaná bude aj výsadba jarných cibuľovín. Približne 196 000 rozmanitých kvetov začne už od skorej jari zdobiť nielen záhony, ale aj
trávnaté plochy v meste.
Veľkú príležitosť dostanú trvalky
na novo založených záhonoch
na Študentskej ulici. Doplnená
a osviežená bude trvalková výsadba na štvorcových záhonoch
v parčíku za daňovým úradom
a na Clementisovej ulici za malometrážnymi bytmi.
Minimálne päť, v dobrom prípade
aj desať rokov vydržia bez obnovovania výsadby aj cibuľoviny.
Novinkou v Trnave bude ich vysádzanie nielen do záhonov, ale
s pomocou špeciálneho prístroja
aj voľne do trávnikov, kde vytvoria
efekt prírodných kvitnúcich lúk.
Na trávnatých svahoch pod mestským opevnením v Sade Antona
Bernoláka ohlásia jar biele snežienky, po nich prevezmú štafetu
krókusy, modrice, modravky,
veternice a botanické tulipány.
Pri Guliverovom ihrisku rozkvitnú
žlté narcisy v kontraste s jemnými
hviezdičkami modraviek. Žlté,
biele a fialové krókusy ozdobia
trávnik vedľa cyklochodníka za
sochou M. R. Štefánika a trávnik
na Univerzitnom námestí. Okolo
sochy pápeža Jána Pavla II. bude
nežne pôsobiaca zmes bielych
krókusov a ružovo-bielych tulipánov, a na trávniku pred Fakultou
zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity privítame jar
vo fialovej a bielej.
Cibuľoviny budú mať na jar dôležitú úlohu tiež v trvalkových záhonoch, ktoré potrebujú viac času na
svoj nástup do plnej krásy. Vo farebnom koncerte zahrajú svoj part
aj jarné dvojročné kvety. Žltooranžovú zmes narcisov a tulipánov
za sochou M. R. Štefánika doplnia
fialky a ružové nezábudky. Vedľa

Trvalky opustili Trojičné námestie, ale ich život sa nekončí. Pridelili sme im nové trvalé adresy,
kde na budúci rok opäť vykúzlia malý raj nielen pre naše oči, ale aj pre motýle a množstvo
ďalších drobných tvorov. Aj takto sa do centra mesta vracia život.

pošty pri fontáne na Trojičnom
námestí zaznejú vo výsadbe tulipánov, modríc a nezábudiek
rôzne farebné tóny stupnice od
tmavofialovej po bledomodrú
s akcentmi bledožltých narcisov.
V kompozíciách na záhonoch sa
efektne uplatnia výškové rozdiely
v podobe okrasných cesnakov.
Úplnou novinkou v Trnave bude
nádherný bulharský cesnak dosadený do záhonov na Hviezdoslavovej ulici. V prvom a poslednom
záhone na korze zažiaria fakle
známe ako Kleopatrine ihly.
Štýl kvetinovej výsadby v Trnave
je v súlade s najnovšími trendmi.
Trvalkové záhony sa nemusia každoročne obnovovať a ich druhová
skladba môže byť prispôsobená
miestnym klimatickým podmienkam, s čím súvisia aj menšie
náklady na výsadbu a následnú

údržbu. Do neosobného a šedivého mestského prostredia vnášajú
zjemňujúce prírodné prvky a napĺňajú potrebu kontaktu s prírodou,
ktorý je jedným z ukazovateľov
kvality života obyvateľov miest.
Nemenej významný je prínos pri
zadržiavaní zrážkovej vody, zmierňovaní dopadu klimatických zmien
a podpore biodiverzity. Záhony
v kombinácii s krovinami a stromami však nerozširujú iba rastlinnú
biodiverzitu na území mesta, ale
tvoria aj útočisko pre rôzne druhy
hmyzu a semienka odkvitnutých
rastlín sú potravou pre vtáctvo.
Mestská samospráva sa chystá
aj na ďalšiu jesennú výsadbu
stromov všade, kde jej nebránia
inžinierske siete. V mnohých prípadoch budú nové stromy vysadené aj na základe podnetov od
občanov. 
november 2016
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Trnava bude bohatšia o ďalšie stovky stromov
Mestská samospráva plní sľub, že vysadí stromy všade, kde je to ešte možné. Na minuloročnú
najrozsiahlejšiu jesennú výsadbu v ponovembrovej histórii, počas ktorej v Trnave pribudlo takmer
tisícdvesto stromov atraktívnych listom, kvitnutím, tvarom koruny či jej veľkosťou, nadviaže
v tomto roku vysadením ďalších vyše tristo deväťdesiatich rôznych druhov a kultivarov vhodných
do trnavských klimatických podmienok. Na rad tento raz príde najmä severná časť Trnavy.
Okolie morovej kaplnky na Kopánke skrášli sedemnásť stromov. Budú to javory červené, lipy
zelené a krátku aleju popri chodníku vytvoria ružovo kvitnúce
okrasné višne.
Úlohou šesťdesiatich siedmich novo vysadených stromov
v športovom areáli Slávie bude
nielen skrášlenie prostredia, ale
aj zlepšenie klímy pre športujúcich občanov. Bežecký ovál
postupne zatienia rozložité brestovce južné, v menšom počte tu
budú zastúpené vtáčie čerešne,
okrasné slivky, gledíčie a ďalšie
zaujímavé druhy.

Výsadba sa uskutoční aj na Špačinskej ulici, kde by malo pribudnúť približne päťdesiat stromov.
Plánovaný počet však ešte môže
ovplyvniť reálne trasovanie inžinierskych sietí priamo na mieste
v úzkych zelených pásoch.
Stromy sa budú sadiť aj na zelenej ihriskovej ploche medzi ulicami Poštovou, Spojnou, Rovnou
a Saleziánskou v okolí oplotenia
materskej školy.
Nová výsadba má prispieť
k zlepšeniu životného prostredia aj na uliciach Kalinčiakovej
a Hospodárskej, kde pribudne
okolo sedemdesiatštyri stromov,

a v okolí okružnej križovatky na
diaľničnej ceste smerom k Peugeotu, kde sa počíta s tridsiatimi
javormi.
Samospráva uvažovala aj o výsadbe v Modranke. Žiaľ, napriek
požiadavkám občanov tam môže
pribudnúť len menší počet stromov, lebo nepriaznivé rozloženie
podzemného a nadzemného
vedenia inžinierskych sietí masívnejšiu výsadbu nedovoľuje.
Na základe požiadaviek občanov
sa bude sadiť aj v mnohých ďalších lokalitách, v rámci participatívneho rozpočtu sa uskutoční
výsadba na Coburgovej. 

(poko)

Na vianočných trhoch ekologicky, podiel
plastového odpadu klesne o šesťdesiat percent
Na Trojičnom námestí sa rozžiari vianočný strom 25. novembra, posledný piatok pred adventom.
V ten istý deň sa začnú Vianočné trhy v Trnave a potrvajú do 23. decembra.
Vianočné trhy v Trnave už dávno nie sú len o nákupoch, jedle
a pití. Ich neodmysliteľnou súčasťou sú desiatky podujatí na
pódiu – koncertov, divadelných
predstavení, detských vystúpení,
a podobne. V tomto roku k tradičnému programu na Trojičnom
námestí pribúdajú zaujímavé aktivity a podujatia mesta v Knižnici
Juraja Fándlyho, v Západoslovenskom múzeu alebo v aquaparku
Relax Aqua&Spa.
Cieľom je podľa organizátorov zabezpečiť pre návštevníkov z okolia
Trnavy a turistov zo vzdialenejších
končín Slovenska aj zahraničia
zaujímavý celodenný program
nielen na vianočných trhoch, ale
v celej vianočnej Trnave.
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Na hlavnom pódiu sa opäť vystriedajú stovky detí z materských a základných škôl, každý
večer je na programe koncert.
Sobotné dopoludnia spestrí
predaj domácich zabíjačkových
dobrôt, v nedeľu popoludní si
prídu na svoje rodiny s deťmi.
Budú pre nich pripravené detské
divadelné predstavenia.
Sobotné večery sú na vianočných trhoch už tretí rok vyhradené peknej tradícii zapaľovania
adventnej sviece. Na hlavnom
pódiu vtedy dostávajú priestor
trnavské farnosti, ktoré prichádzajú s vlastným kultúrnym
programom v podobe hudby
a spevu. Nechýba ani krátky príhovor kňaza.

udalosti
Kompletné informácie o programe nájdete na na plagátoch
alebo na internetovej stránke
vianocnatrnava.sk.
Už druhý raz bude veľkou atrakciou vianočnej Trnavy klzisko pred
radnicou na Hlavnej ulici. Umelá
ľadová plocha s rozmermi 20x10
metrov si už minulý rok okamžite
našla svoje miesto a zaľúbenie
u Trnavčanov aj návštevníkov
mesta. Klzisko bude v tomto roku
otvorené pre verejnosť od 11. novembra a jeho prevádzka potrvá
až do konca vianočných prázdnin
8. januára 2017. Otváracia doba
je stanovená denne od 10. do 20.

hodiny. Priamo na klzisku bude
k dispozícii bufet aj požičovňa
korčúľ.
Organizátori Vianočných trhov
v Trnave posilňujú boj proti nerozložiteľnému plastovému odpadu. Podiel plastov v odpadoch
klesne v roku 2016 približne
o 60 percent.
Už v minulých rokoch sa na trhoch v Trnave začalo uplatňovať
zodpovedné separovanie odpadu, v tomto roku prichádzajú
organizátori s ďalšími zlepšeniami. Návštevníci trhov budú
v podstatne vyššej miere konzumovať nápoje z ekologických

papierových pohárov, došlo
k zásadnému rozšíreniu papierových obalov jedla namiesto
plastových, ekologické majú byť
aj lyžičky. Rozšírená bude aj
ponuka keramických pohárov.
Zaujímavých noviniek v tohtoročnej vianočnej Trnave bude ešte
viac. Príjemným prekvapením
bude iste aj interaktívne zapojenie samotných návštevníkov
do diania na trhoch prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky
a smartfónov. O tejto, ako aj ďalších novinkách, si povieme viac
v decembrovom vydaní Noviniek
z radnice. 

(red)

Prvá komunitná záhrada na Prednádraží
sa rozrastá, pribudli v nej ovocné kríky

Pilotný projekt Komunitná záhrada a Jedlý park v Trnave, na ktorý sa podarilo občianskemu
združeniu Trnavská alternatíva.sk získať grant v rámci programu Zelené oázy 2016, nadobúda
reálne kontúry. K dvadsiatim jabloniam, trom hruškám, dvom čerešniam a trinástim aróniám,
ktoré vysadili dobrovoľníci na jar tohto roka, pribudli v októbri nové ovocné kríky.
Za priaznivých podmienok tu
už na budúci rok poskytne prvú
ukážkovú úrodu chutného ovocia
dvanásť kríkov malín a dvanásť
kríkov černíc, osem kríkov josty
– krížencov egreša a čiernej ríbezle, osem kríkov ríbezlí a šesť
stromčekových egrešov.
Komunitná záhrada na Prednádraží sa má stať malým rajom
nielen pre ľudí, ktorí si tu môžu
dopestovať vlastnú zeleninu,
bylinky či kvety, ale aj pre včely
a motýle. Lákať ich budú tri druhy
šalvie, medovka a ďalšie trvalky
vysadené do dvoch vyvýšených
záhonov. Nebudú chýbať ani
búdky a kŕmidlo pre vtáky. Desať
vyvýšených záhonov je už pripravených pre prípadných záujemcov
z radov obyvateľov, v najbližšom
čase pripravia dobrovoľníci ďalšie
políčka.
Menší záhradný domček bude
slúžiť ako sklad pre náradie.
Aj jeho nákup sa občianskemu
združeniu Trnavská alternatíva.sk

podarilo zabezpečiť z grantových
zdrojov.
Hlavným cieľom členov združenia
je nielen snaha obnoviť záhradu,
v ktorej sa sami ako žiaci učili
pestovať zeleninu a ovocie, ale aj
poskytnúť Trnavčanom možnosť

návratu k tradičným hodnotám
a prírode. Prví záujemcovia o prenájom políčka sa už prihlásili,
ďalší záujemcovia z radov obyvateľov sa môžu hlásiť na e-mail:
matej.lancaric@trnava.sk alebo
martin.uhlik@trnava.sk 
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Pri novom cyklistickom chodníku
v Kamenáči budú aj pásy kvitnúcej lúky

Ešte v tomto roku bude zrekonštruovaný chodník pre chodcov a cyklistov v Kamennom mlyne.
Práce sa začnú 3. novembra, za priaznivých klimatických podmienok potrvajú štyridsaťštyri kalendárnych dní.
Kompletná rekonštrukcia sa bude
týkať úseku od zadnej príjazdovej cesty na cintorín po odbočku
k reštaurácii v Kamennom mlyne.
Súčasný chodník je už z hľadiska
bezpečnosti v nevyhovujúcom
stave, jeho povrch je zvlnený,
poprepadávaný, čiastočne bez
vrchnej živičnej vrstvy, miestami
chýbajú aj záhonové obrubníky.
Vzhľadom na súčasné požiadavky je nevyhovujúca aj jeho šírka
od 2,2 po 2,7 m, lebo spoločný
chodník pre chodcov a cyklistov

musí byť minimálne tri metre
široký. Mestská samospráva sa
preto rozhodla pôvodný chodník
úplne odstrániť a vybudovať nový
na hranici ochranného pásma
lesoparku vo vzdialenosti 2,5 m
od jeho okraja, resp. minimálne
2,5 m od stredu kmeňov stromov
na okraji lesoparku. Cestička sa
tak posunie ďalej od frekventovanej komunikácie a zvýši sa
bezpečnosť chodcov aj cyklistov. Pás zelene medzi cestičkou
a komunikáciou bude slúžiť na

zachytávanie dažďovej vody,
umiestnenie nového verejného
osvetlenia a zvislého dopravného
značenia.
Súčasťou rekonštrukcie bude aj
úprava zelene, výsadba piatich
stromov a nového trávnika. Na
niektorých častiach pásu medzi
Kamennou cestou a novou cestičkou pre cyklistov a chodcov sa
počíta aj s kvitnúcou lúkou, ktorá
zadrží viac vlahy, zníži nároky na
údržbu a poskytne potravu pre
včely a motýle. 

(red)

Predvianočné tvorivé dielne pre deti
ponúknu originálne tipy na tvorbu darčekov

Predvianočné tvorivé dielne pre deti sa stali neodmysliteľnou súčasťou atmosféry očakávania
Vianoc v Trnave. Ich deviaty ročník sa začne v piatok 25. novembra o 15. hodine na Hlavnej ulici
„Pod stĺpami“.
Obľúbený festival detskej tvorivosti
každoročne pripravujú v predvianočnom čase animátori z Mestskej
rady mládeže v Trnave v spolupráci s Mestom Trnavou a Pedagogickou a sociálnou akadémiou bl.
Laury. Až do 18. decembra vždy
v piatok, sobotu a nedeľu od 15.
do 18. hodiny sú pre deti pripravené rozmanité tvorivé aktivity
s vianočnou a zimnou tematikou
obohatené zaujímavým kultúrnym
programom.
Snahou organizátorov je každý
rok deťom ponúknuť možnosť
vyskúšať si niečo nové. V ponuke
budú originálne tipy na výrobu
vianočných ozdôb na stromček
a do bytu, či rôznych drobností pre
potešenie ako napríklad záložky
či papierový betlehem. Nemôžu
chýbať ani tradičné predvianočné
činnosti ako pečenie medovníkov,
výroba sviečok a svietnikov, darčekov i pohľadníc. Deťom budú pri
4
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tvorbe pomáhať animátori z detských a mládežníckych organizácii, ktoré pôsobia v Trnave.
V spolupráci s občianskym združením Hojdačka budú dielne
obohatené aj ľudovoumeleckými
aktivitami a tradičnými technikami
ako drôtikovanie, prácou s textí-

liami a bavlnou, či využitím rôznych prírodnín a potravinárskeho
materiálu na výrobu dekoratívnych
predmetov a darčekov.
Organizátori nezabudli ani na obľúbené divadielka pre deti, ktoré
budú v programe vždy v sobotu
a nedeľu o 17.30 h. 
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Keď sa nám v novembri zachce ísť
do divadla, je to DIV

Zavládla jeseň, dni sa krátia, čoraz skôr padá na mesto tma. Mrholí, vlhkosť sa zráža do studených kvapiek stekajúcich po čiernom dáždniku. Cez hmlu, ktorá zmenila dôverne známe námestie
na tajomné bludisko bez konca a začiatku, zrazu zabliká teplá žiara. Je 18. november, v divadle
sa svieti, dvere sa otvárajú, už počuť vravu a smiech. Žiadny div, že sa nám žiada vstúpiť dnu,
do tepla, medzi ľudí? Práve naopak: Je to DIV, tradičný novembrový trnavský festival, ktorý už
takmer tri desaťročia láka do divadla milovníkov divadelného umenia, zábavy a inšpirácií. Nech
sa páči, vstúpte.
Hneď na začiatku v piatok o 19.
hodine sa vrátime v čase do päťdesiatych rokov 20. storočia. Vtedy
v Bratislave (a nielen tam) vládol
strach. Jeden z mnohých skutočných príbehov našej nedávnej
histórie nám vyrozprávajú herci
Slovenského komorného divadla
z Martina v dramatizácii autobiografického románu Žo Langerovej Vtedy v Bratislave (Môj život
s Oskarom L.), ktorý na Slovensku
vyšiel v roku 2007 dvadsaťosem
rokov po pôvodnom anglickom
vydaní a hneď sa u nás stal knihou
roka. Autorka prináša nezvyčajne
pôsobivé, nesentimentálne spomienky na život so slovenským
ľavicovým intelektuálom Oskarom
Langerom, ktorý sa stal jedným
z kľúčových svedkov vo vykonštruovanom politickom procese
so Slánskym a za toto vynútené
svedectvo dostal 22 rokov väzenia.
Príbeh v atmosfére rodiaceho sa
extrémizmu na Slovensku nadobúda zvláštnu aktuálnosť. Pre vnímavejších je varovnou správou o tom,
že návraty v čase nemusia byť vždy
len literárne alebo divadelné...
Náznak trpkosti z prvej divadelnej
inšpirácie festivalu spoľahlivo odstráni z našej mysle v sobotu 19.
novembra o 15. hodine Malý princ
so svojím posolstvom o základných životných hodnotách a podstate ľudského šťastia. Legendárne
dielo francúzskeho spisovateľa
Antoina de Saint-Exupéryho ožíva
na javisku v nevšednom spracovaní tvorivého tímu Divadla Jána
Palárika.
V sobotu večer konečne príde na
rad humor, hoci ani ten nebude

Jana Oľhová v úlohe Žo Langerovej

celkom bez sĺz. Agentúra Point
z Prahy nám totiž sľubuje, že
budeme plakať od smiechu na
slávnej one man show Caveman.
Táto obhajoba jaskynného muža,
ktorú napísal Rob Becker, bola
prvýkrát uvedená v divadle Helen
Hayes 26. marca 1995 a po svojej
399. repríze sa dočkala zápisu do
divadelných kroník ako najdlhšie
hrané predstavenie jedného herca
v histórii Brodway. Nuž, bez diskusie je najvyšší čas, aby Caveman
prišiel konečne aj do Trnavy.
V nedeľu 20. novembra o 19. hodine herci Štúdia L + S oznámia
všetkým, ktorí sledujú aktuálne
dianie, že Na východe nič nové.
A budú mať pravdu, lebo tak znie
názov komédie Jevgenija Griškovca
v réžii Eduarda Kudláča, ktorá nám
prináša brilantné dialógy dvoch
priateľov o všedných i nevšedných
pravdách života ako napríklad, kto
vymyslel žiarovku, telefón alebo
pivo, kde sme vlastne doma, načo
je nám sklo... Bola by škoda, keby

ste si pomysleli, že odpovede na
tieto zložité otázky poznáte a predstavenie vám už nemá čo povedať.
Inscenácia je totiž prešpikovaná
populárnymi Trnavčanmi, ktorých
na trnavských divadelných doskách často nevidíme: dramaturgom je Jakub Nvota, prvého priateľa hrá Tomáš Maštalír (druhého
Marián Miezga) a divadelnou inšpicientkou je naša jedinečná diva
Danka Gudabová.
Tohtoročný DIV nechce ostať nič
dlžný celému zneniu svojho názvu
Divadelné inšpiratívne vstúpenia.
Na vlastnej koži si môžu vyskúšať
náročnosť inšpiratívnych prístupov k divadelnej tvorbe účastníci
Divadelnej dielne v Základnej
umeleckej škole Mikuláša Schneidera Trnavského, kde budú pod
vedením bábkoherca Martina Žáka
cizelovať herecké emócie a oživovať predmety.
Je tu DIV 2016, srdečne vás pozývame. Predpredaj vstupeniek je
v Divadle Jána Palárika. 
november 2016
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Martin Jurčo, foto: archív P.Ž.

Spomínanie na pôrodníka Ladislava Žoldoša
K väčším pracoviskám trnavskej nemocnice patrilo aj gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Podľa
publikácie o dejinách trnavského zdravotníctva bolo založené už v roku 1939. Dovtedy túto starostlivosť vykonávalo oddelenie chirurgické. Prvým prednostom sa stal lekár Elemír Nemec, ktorý
bol jedným z prvých odborníkov – pôrodníkov na Slovensku. V povojnovom období, pre absenciu
prednostu, viedli toto oddelenie lekári z Bratislavy. Až 1. februára 1954 sa stal prednostnom tohto
oddelenia František Vaverčák. Bolo umiestnené na prvom poschodí interného oddelenia. Jedným
z významných lekárov spomínaného pracoviska bol Ladislav Žoldoš (* 31. december 1929 Cífer
– †16. september 2016 Trnava).
Ladislav Žoldoš bol obľúbený nielen u svojich kolegov, no najmä
medzi pacientkami ako pedantný
odborník a chápavý lekár. Mal aj
výtvarné a hudobné nadanie, takže
sa v mladosti rozhodoval, či sa dá
na dráhu medicínskych vied alebo múzického vzdelania. Aj svoju
manželku Gerti (zomrela v roku
2008) spoznal na koncerte. No zvíťazila medicína, a napokon bol aj
výborný študent. To však bolo len
jedným z predpokladov, že bude aj
dobrý lekár, keďže mal aj pozitívne
ľudské vlastnosti.
Takto si na Ladislava Žoldoša
spomína jeho kolega, gynekológ
a pôrodník Július Chramec: „Do
Trnavy som chodil za mojou budúcou manželkou v rokoch 1962
– 1967 ešte ako medik. Už vtedy
som počul o známom a uznávanom
odborníkovi Ladislavovi Žoldošovi.
V septembri 1967 som nastúpil ako
sekundárny lekár na gynekologické
a pôrodnícke oddelenie trnavského
Okresného ústavu národného zdravia (OÚNZ). No a tu sme sa stretli
už ako kolegovia. Po čase spoznávania sa stal mojím ľudským a profesionálnym vzorom. Imponovala
mi jeho skromnosť, tolerantnosť aj
všestranná vzdelanosť, a napríklad
aj jeho vzťah k hudbe. Za celé obdobie práce som nezaznamenal, že
by podľahol jednostrannosti, obmedzenosti, frázam, či povrchnosti.
Spĺňal kritériá Assafa Ben Brachiahua, že dobrý lekár je v prvom rade
človek, a potom profesionál,“ spomína Július Chramec. V 80. rokoch
bol aj primárom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia vtedajšieho
OÚNZ v Trnave. Ladislav Žoldoš
sa okrem dennej práci na oddelení
6
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a v ambulancii venoval aj cytológii.
Je to veda skúmajúca štruktúru
a funkcie živých buniek a je súčasťou histológie. V praxi sa využíva
dodnes.
„Onkocytologickej diagnostike sa
Ladislav Žoldoš venoval ako jeden
z prvých v odbore gynekológie na
Slovensku. Obhájil dizertačnú prácu v tomto subodbore a bol prvým
kandidátom vied v rámci Okresného ústavu národného zdravia
Trnava. Od roku 1982 do roku 1990
som bol jeho zástupcom. V tomto čase sme rozbehli diagnostiku
a liečbu onkogynekologických
ochorení, ako aj iné moderné diagnostické a liečebné metódy, napríklad endoskopiu,“ hovorí Július
Chramec a pripomína, že aj vďaka
neustálemu vzdelávaniu lekárov
a zdravotníckych pracovníkov sa
zvyšovali úspechy oddelenia a znižovali patológie.
Podobne si na Ladislava Žoldoša
spomína aj zdravotná sestra Daniela Poláčková, ktorá dlhé roky na
jeho oddelení pracovala ako vrchná sestra. „Spoznali sme sa v roku
1970, keď som začala pracovať
ako sálová sestra. Mala som preto
možnosť sledovať prácu lekárov,
ich rozhodovanie pri komplikáciách, ale aj ich prístup k rodičkám
a personálu. Ladislav Žoldoš patril
medzi vyhľadávaných odborníkov pre svoju obetavosť, zručnosť
a ochotu. Spomínané cytologické
vyšetrenie krčka maternice zaviedol nielen do ambulantnej praxe,
ale aj do preventívneho programu.
Po príprave materiálu na mikroskopické sledovanie ho sám aj vyhodnocoval, a po zistení pozitívneho
výsledku sa hneď začalo s liečbou.

Táto metóda sa využíva dodnes.
V roku 1982 bol vymenovaný za
primára II. ženského oddelenia
a úzko sme spolupracovali až do
roku 1995. Mal jedinečnú schopnosť odhadnúť, kto z pridelených
lekárov je schopný, chce sa vzdelávať a na sebe pracovať. Takto sa
pod jeho vedením stali odborne
erudovanými a jemu rovnocennými
spolupracovníkmi. Niektorí z nich
sa vypracovali natoľko, že zastávajú rôzne vedúce odborné miesta,
a jeden z nich, Ondrej Lachký, je
teraz primárom Gynekologicko-pôrodníckej klinky Fakultnej
nemocnice v Trnave,“ spomína
Daniela Poláčková, ktorá pracovala
v nemocnici do roku 2006.
Medzi ďalších známych trnavských
lekárov, ktorí vyšli z pracoviska
pod vedením Ladislava Žoldoša
patria napríklad aj Juraj Ugor, Ján
Varga či Alojz Štrbo.
Kolegovia Ladislava Žoldoša neraz
spomínali, že jeho písací stôl bol
vždy plný odborných časopisov,
kníh a skrípt, z ktorých sa vzdelával, alebo kde publikoval. Neváhal
vycestovať aj do iných nemocníc,
aby si overil nové metódy, ktoré

história
sa v tomto odbore používali. Uvedomoval si, že dobré pracovné
prostredie generuje lepšiu koncentráciu pri výkonoch a úspešná
práca motivuje k ešte väčším výkonom. Jeho odborné výstupy registrovala viac odborná ako široká
verejnosť, čo je asi údelom väčšiny
odborníkov vo svojich profesiách.
„Zaujímavé bolo, že niektoré pa-

udalosti
cientky chceli, aby bol pri ich pôrode, alebo aby ich operoval práve
Ladislav Žoldoš. No keďže pracovný čas má osem hodín, nie vždy sa
to dalo. Aj keď v jeho prípade nebol problém obetovať súkromie pre
prácu,“ dodáva D. Poláčková.
Ladislav Žoldoš odišiel z trnavskej
nemocnice v roku 1995, po krátkom
čase, keď sa zlúčilo II. gynekolo-

gické oddelenie s I. oddelením.
Potom ešte niekoľko rokov pracoval
ako lekár v súkromnej ambulantnej
praxi. V súkromnom živote mal
vzťah nielen k hudbe, ale aj k turistike. Najčastejšie si nabíjal baterky
vo Vysokých Tatrách, ktoré prešiel
krížom-krážom s horským vodcom
i s priateľmi Lacom „tatkom“ Janigom a Milanom Husárom. 

Martin Jurčo, foto: ik

Pamätník trnavskej posádky v Horných
Hámroch prešiel rekonštrukciou
Na konci obce Horné Hámre v časti Brod vpravo nad hlavnou cestou smerom na Veľké Pole stojí nenápadný pamätník. Na ňom sa dočítame, že tam 26. septembra v roku 1944 padli účastníci SNP, príslušníci guľometnej čaty trnavskej posádky. Náhodný turista môže byť prekvapený, kde sa v Kľakovskej
doline vzali Trnavčania. Vysvetlenie je jednoduché a viaže sa na udalosti spojené s vyhlásením Slovenského národného povstania. Jediným vojenským útvarom zo západného Slovenska, ktorý sa po vyhlásení SNP presunul na povstalecké územie, bola trnavská posádka. Od roku 1949 stojí vľavo na miestnom cintoríne pamätník padlým vojakom trnavskej posádky. Pamätník sa podarilo obnoviť a vďaka
pátraniu v archívoch aj doplniť o ďalšie mená.
Myšlienka obnovy pamätníka sa
zrodila ešte v čase osláv 70. výročia
ukončenia druhej svetovej vojny.
Prišiel s ňou predseda Oblastného
výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trnave
Jozef Petráš. Založilo sa neformálne
združenie zložené z obce Horné
Hámre, Trnavského samosprávneho
kraja a Mesta Trnavy pre združenie
finančných prostriedkov za účelom
rekonštrukcie a obnovy pamätníka.
Projekt sa podarilo zrealizovať a zrekonštruovaný pamätník slávnostne
odhalili 23. septembra.
„Na pomníku bolo vytesaných tridsaťjeden konkrétnych priezvisk
a mien príslušníkov trnavskej posádky a partizánov brigády Za slobodu
Slovanov oddielu kapitána Zemana
a sedem neznámych bojovníkov.
Pri bádaní vo Vojenských archívoch
v Bratislave, Prahe a Trnave sa podarilo zistiť mená a priezviská ďalších
ôsmich bojovníkov, ktorí padli v boji
proti fašizmu v inkriminovanej dobe
septembrových dní 1944,“ hovorí
Jozef Petráš.
Súčasťou slávnostného stretnutia
boli aj odborné prednášky na tému
SNP vo vzťahu k trnavskej posádke
a Horným Hámrom. Prednášali
riaditeľ Vojenského historického

ústavu Jozef Bystrický, historik
z Múzea SNP v Banskej Bystrici
Juraj Lepiš, generálny riaditeľ Sekcie
kultúrneho dedičstva MK SR Pavol
Šimunič a riaditeľ Vojenského archívu v Trnave Jozef Petráš. Trnavský samosprávny kraj vydal pri tejto
príležitosti aj monografiu s názvom
Trnavská posádka v SNP v okolí
Horných Hámrov, kde prvýkrát
v kompletnej podobe nájdeme
profily veliteľov a skladbu trnavskej
posádky, popis a priebeh udalosti
v Horných Hámroch a úlohu Mestského kaštieľa v Žarnovici, kde bolo
veliteľstvo trnavskej posádky. Pad-

lých účastníkov SNP si od roku 1974
pripomína Cykloturistický oddiel TJ
Slávia Trnava (dnes jazdu vyhlasuje
mesto Trnava a realizátorom je TJ
Elán Trnava, sídlisko Linčianska),
ktorý organizuje každoročne cykloturistickú nonstop jazdu Trnava
– Tatranská Lomnica so zastávkou
pri pamätníku SNP v Horných
Hámroch v miestnej časti Brod.
Pamiatku padlých si pripomínajú
aj žiaci Základnej školy a materskej
školy Župkov, ktorá v súvislosti
s vypálením obcí Ostrý Grúň a Kľak
organizuje Beh mieru z Kľaku až do
Horných Hámrov. 
november 2016
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Martin Jurčo. Foto autor a archív autora

Materiálovotechnologická fakulta má 30 rokov

Udeľovanie ocenení významným osobnostiam fakulty, ale aj slávnostné stretnutie domácich
a zahraničných spolupracovníkov. A, samozrejme, návrat späť i predstavenie súčasnosti vo forme
monografie a prostredníctvom panelov. Tak oslávila Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej
technickej univerzity so sídlom v Trnave 30. výročie svojho založenia. Najmä za posledných pätnásť rokov prešla výraznou modernizáciou a premenou, a dnes jej technológie patria medzi najmodernejšie nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Významný presah do praxe, Univerzitný vedecký park, Centrá excelentnosti, Campus Bottova Cambo. To je len niekoľko príkladov, ktoré posúvajú toto pracovisko dopredu. Dnes má fakulta okolo 2 300 študentov a ročne absolvuje niektorý
z odborov vyše 600 absolventov.
Materiálovotechnologická fakulta STU (MtF) vznikla 1. januára
1986 ako Strojárskotechnologická
fakulta Slovenskej vysokej školy
technickej so sídlom v Trnave.
História odborov fakulty sa však
začala písať už kdesi v roku 1939
odborom strojného a elektrotechnického inžinierstva, ktorý
sa potom v roku 1951 rozdelil
na Strojnícku a Elektrotechnickú
fakultu SVŠT. Jednotlivé odbory
vtedajšej vysokej školy technickej
sa pred tridsiatimi rokmi odčlenili a novovzniknutá MtF začala
pôsobiť v Trnave v priestoroch
po Pedagogickej fakulte UK
na vtedajšej Ulici gen. Ludvíka
Svobodu. Presun spomínanej
fakulty humanitného zamerania
do Bratislavy a administratívna
zmena sa nestretli s pozitívnymi
reakciami domáceho prostredia,
keďže pedagogické odbory mali
v Trnave vybudovanú tradíciu
a nadviazal na ňu až vznik Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v roku 1992. Za to však
vtedy nová a vzhľadom na rozvoj
priemyslu aj perspektívna fakulta
nemohla. Okrem budovy Pedagogickej fakulty pôsobila MtF aj
na Hviezdoslavovej a od roku
1990 aj vedľa knižnice na Rázusovej ulici, na Paulínskej a Hajdóczyho ulici. Súčasný názov má
fakulta od roku 1991.
Pri vzniku mala fakulta trinásť
katedier a tri študijné odbory:
strojárska technológia, ekonomika a riadenie strojárskych
výrob a automatizované systémy
8
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Dekan MtF Jozef Peterka, niekdajší pedagóg Marcel Žitňanský
a rektor STU Robert Redhammer.

riadenia výrobných procesov
v strojárstve. Dodnes vychovala
viac ako 20 tisíc absolventov.
Prvým dekanom fakulty bol Jozef
Adamka a výrazne ju ovplyvnil aj
nestor mechanických technológií
Jozef Čabelka. V roku 1988 sa
začala budovať nová časť študentského domova a tzv. ťažkých
laboratórií.
Vymenúvať všetky úspechy,
ktoré dosiahla MtF zlepšením
technológií a v oblasti spolupráce so zahraničnými partnermi,
to by vydalo na dlhý zoznam.
Spomeňme napríklad, že v roku
2009 vznikli dve Centrá excelentnosti, fakulta sa stala členom
Aliancie pre inovácie, v roku 2012
otvorila výskumno-vzdelávacie
centrum Ústavu bezpečnostné-

ho a environmentálneho inžinierstva a v roku 2014 campus
Cambo Bottova. „MtF je jednou
z najväčších fakúlt na Slovensku.
Materiály sú rozhodujúce pre
nové konštrukcie, zariadenia,
prístroje, či nové modely automobilov. Dôležitá je aj robotika
a automatizácia, ktorá ide viac
a viac dopredu. Dnes je v Európe
trendom venovať sa štvrtej etape
priemyselnej revolúcie. Predmetom práce tejto fakulty je automatizácia všetkého, čo sa v rámci
výroby dá automatizovať,“ hovorí
rektor STU Robert Redhammer
a pripomína, že požiadavka zamestnávateľov je oveľa vyššia ako
počet absolventov.
Aj súčasný dekan MtF Jozef Peterka je hrdý najmä na

história
campus Cambo vybudovaný
z európskych zdrojov. Ten je
umiestnený v priestoroch, kde
fakulta pred tridsiatimi rokmi
začínala. „Predovšetkým je jediným campusom na Slovensku,
ktorý spĺňa európske a svetové
štandardy. V predchádzajúcich
obdobiach sme investovali do
modernizácie okolo 90 miliónov
eur. Campus ponúka projekty
aj pre študentov v bakalárskych i inžinierskych študijných
programoch. Unikátne plazmové technológie budú tvoriť
minimálne päť až desať rokov
tzv. hi-technológie v oblasti
materiálov. Máme na excelentnej úrovni výrobné technológie
– špičkové CNC-stroje i zváracie
zariadenia, ktoré pracujú laserom a lúčovými technológiami.
Máme špičkové laboratóriá
spomínanej stratégie industry
for 4, teda bez človeka s robotmi,“ hovorí súčasný dekan Jozef
Peterka a pripomína prepojenie
fakulty s praxou. „Spolupráca
môže mať niekoľko podôb. Nemáme optimálny model spolupráce, ale na podmienky fakulty
je prepracovaný. Základom sú
diplomové a bakalárske práce.
Aspoň 50 % študentov má prácu
v podnikoch, teda ich témy sú
pripravované pre podmienky
praxe. S mnohými podnikmi
ideme do spoločných projektov,
kde je predpísaná spolupráca
výskumnej inštitúcie s priemyselným podnikom. V poslednom
období sme podali žiadosti na
jedenásť projektov s priemyselnými podnikmi. Radi by sme
spolupracovali s podnikmi a výskumnými pracoviskami aj v zahraničí. V regióne sú podniky,
ktoré potrebujú skôr stredoškolákov ako vysokoškolákov. No
máme už signály, že slovenské
podniky s materským sídlom
v zahraničí k nám majú dôveru, a tak začínajú presúvať výskumné kapacity na Slovensko.
To je pre nás výzva – dodávať
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Budova pôvodnej Pedagogickej fakulty UK, kde začínala v roku 1986 Materiálovo-technologic
ká fakulta STU so sídlom v Trnave.

absolventov aj pre takéto podniky.“
Na stretnutí k výročiu MtF spomínali aj pedagógovia a odborní
pracovníci, ktorí zažili prvé roky
fakulty ešte za čias plánovaného hospodárstva. Patrí k nim
jeden z dekanov Karol Polák,
ale napríklad aj niekdajší vedúci
katedry náuky o materiáli Marcel Žitňanský. „Nastúpili sme
do budovy na Hviezdoslavovej
ulici, kde je dnes cirkevné gymnázium. Pamätám sa, že som
viedol prvú katedrovú poradu
a v miestnosti bolo jedenásť
stupňov. Keď sa dnes na túto
fakultu pozerám, je to neskutočný a fantastický rozdiel, ako
sa všetko rozvinulo. Vtedy sa
mnohé veci dostali do pohybu
vďaka akademikovi Čabelkovi,
napríklad riešenie rôznych odborných úloh. Mal som ich niekoľko. Napríklad lopatky monokryštálov pre spaľovacie turbíny.
Ku koncu môjho pôsobenia som
robil výskum a vývoj bedrových
kĺbov s nebohým profesorom
Františkom Makaiom. Ako technik som bol zodpovedný za celý
proces. Podarilo sa nám urobiť
sedemdesiatpäť totálnych endoprotéz. Tie sú, žiaľ, umiestnené
v nemocnici na niekdajšej Šmid-

keho ulici (dnes Ružinovská).
Profesor František Makai totiž
zomrel a ja neviem v mojom
veku už vec posunúť ďalej. Aj
toto sú plusy a mínusy vedeckého vývoja na Slovensku,“ hovorí
Marcel Žitňanský a pripomína,
že vtedajšia spolupráca s praxou
bola na inej úrovni a odrážala sa
v nej centralizácia priemyslu do
veľkých celkov. „Spolupracovali
sme s podnikmi z Martina, Dubnice nad Váhom, Považskej Bystrice, zameranie týchto podnikov
sa potom od základu zmenilo.
No aj oni nás prijali ako partnerov, ktorí v tomto priemysle
môžu niečo užitočné urobiť. Aj
sme skutočne urobili. Prišli sme
napríklad s technológiou výroby
bezkyslíkovej medi. Bolo to na
to obdobie niečo úžasné. Akademik Čabelka totiž zariadil, aby
sme mali vákuovú pec. A v nej
sme robili experimenty. Napríklad odliatky do vysielacích
klystrónov, ktoré robila pražská
Tesla Vršovice. Takto sme premenili asi dvadsať ton materiálu
na klystróny. Mnohé projekty
sa, žiaľ, už do praxe nedostali,
aj kvôli rozdeleniu republiky,
pretože z pohľadu Prahy sme sa
zrazu dostali za hranice,“ dodáva Marcel Žitňanský. 
november 2016
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Jozef Kordoš, Trnavská univerzita, Katedra klasických jazykov.
Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XVIII.

Štefan Čiba: Od vzdelaného
básnika k vynikajúcemu rečníkovi
14. novembra uplynie 381 rokov
od historického momentu, keď sa
z Trnavy stali Atény Panónie, ako
sa mesto v súvekých literárnych
dielach obyčajne nazýva, nové
vzdelanostné a kultúrne centrum
Uhorska. Veď práve v tento deň
v roku 1635 odznela na historickej
Trnavskej univerzite prvá prednáška. Na pôde Filozofickej fakulty
ju predniesol profesor Martin
Palkovič na tému racionálnej, t. j.
aristotelovskej filozofie. Novozaložená Trnavská univerzita, ktorá
spočiatku mala len dve fakulty
– filozofickú a teologickú, ňou
odštartovala svoju takmer stopäťdesiat ročnú, nadmieru plodnú
existenciu a pôsobenie.
Kvalitný vzdelávací program nebol
zaiste tým jediným, čo univerzita
do kultúrneho života verejnosti
prinášala, podobne ako možnosti
vzdelania nezostali počas dlhých
rokov jej fungovania obmedzené
len na štúdium filozofie a teológie.
Okrem toho, že k Filozofickej a Teologickej fakulte neskôr pribudla
fakulta Právnická (1667) a napokon
aj Lekárska (1770), vznikol pri univerzite celý rad seminárov a kolégií, o ktoré sa pričinili viaceré významné osobnosti uhorských dejín pôsobiace v tom čase v Trnave.
Práve vzrast akademickej Trnavy
sa stal hlavným námetom v poradí
druhého diela vzdelaného jezuitu
Štefana Čibu, ktorý v rokoch 1706
– 1708 pôsobil na Filozofickej
fakulte Trnavskej univerzity ako
profesor poetiky a rétoriky.
Útla knižka s názvom TYRNAVIA
CRESCENS sive quinque Ungariae
antistitum de Urbe hac Academica,
literisque praecipue meritorum
gloriosa memoria panegyrice
celebrata, čo možno preložiť ako
„Vzrast Trnavy alebo v panegyriku
10
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velebený pamätník slávy piatich
predkov Uhorska, ktorí sa zaslúžili
o toto akademické mesto a predovšetkým o vzdelanosť,“ vyšla v roku 1707 pri príležitosti slávnostnej
promócie „novodoktorov“ v univerzitnej tlačiarni (typis academicis) Trnavskej univerzity. Dielo
venované pocte čerstvých tohoročných magistrov slobodných umení
a filozofie, ktorí práve v tom roku
ukončili svoje štúdium na filozofickej fakulte, patrí teda do početnej skupiny tzv. promočných tlačí,
ktoré sa pravidelne pri príležitosti
promócií vydávali. Promočné spisy
v mnohých smeroch predstavujú
špecifický a vysoko reprezentatívny súbor pôvodných literárnych
diel a veľmi dobre ilustrujú ako
súdobý literárny vkus vzdelaných
vrstiev, tak i univerzitný literárny
a kultúrny život.
Z titulného listu sa okrem názvu
diela dozvedáme, že tento „pamätník slávy piatich predkov Uhorska“
zasvätila, resp. venovala k „vavrí-

ľudia november
a udalosti
 1. 11. 1711 – V obci
Malé Lednice sa narodil
prírodovedec, fyzik, historik
a jezuitský pedagóg ŠTEFAN
GAŽO, riaditeľ kolégia v
Skalici a profesor univerzity
v Trnave, kde aj umrel (305.
výročie).
 4. 11. 1931 – V Trnave
sa narodil zaslúžilý majster
športu IMRICH STACHO,
futbalový brankár Spartaka
Trnava, dvojnásobný účastník
majstrovstiev sveta a nositeľ
Uznania za zásluhy o rozvoj
a reprezentáciu mesta Trnava
(85. výročie).
 7. 11. 1951 – V Čake sa
narodil herec VLADIMÍR
JEDĽOVSKÝ, ktorý po
začiatkoch v ochotníckom
divadelnom súbore
Vysokoškolák pôsobí v divadle
v Trnave až dodnes (65.
narodeniny).
 8. 11. 1916 – V Suchej
nad Parnou sa narodil
stredoškolský pedagóg JÚLIUS
LANÁK, riaditeľ Strednej
ekonomickej školy v Trnave,
autor učebníc a priekopník
zavedenia strojopisu ako
učebnej a praktickej disciplíny
na Slovensku (100. výročie).
 9. 11. 1866 – V Trnave
umrel farmaceut, ovocinár
a poľnohospodársky
odborník JÁN NEPOMUK
SIEBENFREUD, majiteľ lekárne
U zlatého jednorožca a
zakladateľ veľkého ovocného
sadu v Trnave, ktorého meno
nesie odroda slivky (150.
výročie).
 9. 11. 1931 – V Trnave
sa narodil meteorológ,
pedagóg a odborný
publicista FERDINAND
ŠAMAJ, v rokoch 1969
– 1991 riaditeľ Slovenského
hydrometeorologického ústavu
(85. výročie).

história
nom ovenčenej pocte magistrov
slobodných umení a filozofie
práve promovaných na živnej
arcibiskupskej Trnavskej univerzite Spoločnosti Ježišovej Rečnícka
zdatnosť“ (ab Oratoria Facultate
dicata) 30. augusta. V tento deň
teda prebehla slávnostná promócia a vavrínom magisterského
titulu ovenčil čerstvých absolventov emeritus, zaslúžilý profesor
Trnavskej univerzity Juraj Rajčáni
SJ, ktorého meno sa na titulnom
liste knihy tiež uvádza.
Nejde však pochopiteľne o autora diela. Rajčániho meno titulný
list udáva ako meno promótora
a čitateľ sa musí uspokojiť s tým,
že autor zostáva skrytý za slovným spojením Facultas Oratoria.
Ani po krátkom úvode sa jeho
totožnosť neodhalí, pretože pod
ten sa podpisujú Rhetores academici Tyrnavienses, trnavskí
univerzitní rečníci. V prvej vete
úvodu však autor predsa len niečo o sebe naznačuje, keď azda
trochu enigmaticky hovorí, že
uplynul rok, odkedy adresátom
diela blahoželal k získaniu prvého vavrínu filozofie, bakalárskemu titulu tak, že im z Parnasu
– horstva v starovekom Grécku,
ktoré bolo zasvätené Múzam a
obzvlášť priaznivým miestom pre
skladanie epických básní – zniesol kolísku rodiacej sa Trnavy.
Zjavne sa tu naráža na promočný
spis Tyrnavia nascens, epickú
báseň o vzniku Trnavy, ktorú
trnavská akademická tlačiareň
vydala v r. 1706 (tomuto dielu
sa venoval článok v aprílovom
čísle Noviniek z radnice 2015). Aj
tento spis je anonymný, a keďže
ide o básnické dielo, k jeho autorstvu sa hlási zbor trnavských
Múz, Musarum Tyrnaviensium
chorus. Pretože v tých časoch
bolo zaužívanou praxou, že
čerstvým absolventom štúdia
venoval takéto dielo ich profesor,
moderné bibliografie pripisujú
autorstvo obidvoch týchto prác
práve vtedajšiemu profesorovi
poetiky a rétoriky jezuitovi Štefa-

novi Čibovi. Mimochodom, čo je
to vlastne panegyrik? Treba podotknúť, že ide o slovo odvodené
od gréckeho panegyris, čo znamená slávnostné zhromaždenie.
Prejav, ktorý pred slávnostným
zhromaždením predniesol významný predstaviteľ obce, resp.
tým poverený rečník, sa nazýval
panegyrikos logos, „reč pred
slávnostným zhromaždením,“
z čoho vypustením slova reč (logos) vzniklo neskôr len panegyrik. Tyrnavia crescens teda predstavuje súbor takýchto oslavných
rečí, ktoré akiste naozaj odzneli,
a to pred slávnostným zhromaždením pri príležitosti promócií
čerstvých absolventov.
V úvode autor udáva základné
charakteristiky svojej práce. Keďže zrod Trnavy už oslávil v epickej básni pred rokom a jeho dielo
sa stretlo s priaznivým ohlasom,
rozhodol sa teraz pristúpiť k
opisu vzrastu akademickej Trnavy, čo sa mu zdá nanajvýš
vhodné, pretože o ten sa vlastným vzrastom na akademickom
a vzdelanostnom poli pričinili aj
samotní absolventi. Zdá sa teda,
že v súvekej praxi sa považovalo
za adekvátne osláviť promóciu
bakalárov dielom básnickým,
vyššiemu vzdelanostnému stupňu magistrov však zodpovedalo
dielo rečnícke. Keďže v prípade predchádzajúceho diela sa
mu podarilo kompenzovať jeho
nepatrný rozsah (tenuitas styli) vznešenou krásou námetu
(dignitas argumenti), môže autor
dúfať, že to bude tak aj v prípade
tejto jeho práce. Vzrast Trnavy
je totiž ešte vznešenejší námet
a séria rečí pred slávnostným
zhromaždením najvhodnejšou
formou, ako vyjadriť vďaku tým,
ktorí sa výrazne zaslúžili o vzrast
akademickej Trnavy a od ktorých
sa tak čerstvým absolventom
dostalo najväčšieho dobrodenia
– možnosť študovať a získať vynikajúce vzdelanie v kráľovskom
sídle múdrosti a vzdelanosti, v
panónskych Aténach. Je teda

ľudia november
a udalosti
 10. 11. 1946 – V Trnave bol
založený Horolezecký klub (70.
výročie).
 12. 11. 1926 – V Chtelnici
sa narodil lekár, univerzitný
profesor, odborný publicista,
básnik a Čestný občan mesta
Trnava KAROL KAPELLER, ktorý
študoval na trnavskom gymnáziu
a neskôr prednášal na Trnavskej
univerzite (90. narodeniny).
 13. 11. 1741 – V Trnave
umrel dramatik, teológ, profesor
a v rokoch 1733-35 aj rektor
Trnavskej univerzity ADAM
FITTER (275. výročie).
 14. 11. 1906 – V Trnave sa
narodil herec a režisér, zaslúžilý
umelec MARTIN GREGOR, člen
SND v Bratislave a v rokoch
1949 – 50 jeho riaditeľ, ktorému
roku 1998 bolo udelené Čestné
občianstvo mesta Trnava in
memoriam (110. výročie).
 14. 11. 2011 – V Bratislave
umrel akademický maliar a
grafický dizajnér JOZEF DÓKA
ml., rodák zo Serede, ktorý
pôsobil v Trnave, spoluzakladateľ
medzinárodného Trienále
plagátu Trnava (5. výročie).
 15. 11. 1931 – V Košiciach
sa narodil hudobník ERVÍN
KOVALČÍK, absolvent trnavského
gymnázia a dlhoročný kapelník
TAZ kvintetu v Trnave (85.
výročie).
 15. 11. 2001 – V Trnave umrel
spisovateľ, prekladateľ, publicista
a kňaz ŠTEFAN SENČÍK,
predstavený slovenských jezuitov
v zahraničí a vedúci slovenského
vysielania Vatikánskeho
rozhlasu, ktorý študoval na
gymnáziu v Trnave, kam sa po
návrate z exilu vrátil (15. výročie).
 18. 11. 1881 – Vo Viedni sa
narodil dlhoročný starosta mesta
Trnava JURAJ VYSKOČIL (135.
výročie).
 19. 11. 1816 – V Budapešti
umrel trnavský rodák ĽUDOVÍT
november 2016
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zrejmé, že z hľadiska literárnej
formy Tyrnavia crescens nie je
pokračovaním eposu, pretože je
to dielo prozaické.
Ako sa ukazuje už z názvu diela,
dobrodincov akademickej Trnavy,
ktorých sa autor rozhodol osláviť,
je päť. Menovite kardinál Peter
Pázmaň, ostrihomskí arcibiskupi Juraj Lippai (o ňom pozri tiež
článok v Novinkách z radnice
december 2015/január 2016) a
Juraj Selepčéni, kaločský arcibiskup Ján Telegdy a jágerský biskup
Ferdinand Pálffy. V skutočnosti
však oslavné reči nájdeme v knižke Tyrnavia crescens len štyri,
pretože posledná a najkratšia reč
má dvoch adresátov, Jána Telegdyho aj Ferdinanda Pálffyho. Prvý
a najdlhší panegyrik je venovaný
Petrovi Pázmaňovi za jeho najväčšiu zásluhu, ktorou je založenie
univerzity. V druhom sa oslavujú
zásluhy ostrihomského arcibiskupa Juraja Lippaia, dôležitej
osobnosti cirkevných dejín Uhorska. Autor ich vidí predovšetkým
v tom, že v Trnave založil seminár
na výchovu kňazov (Collegium
generale, tiež Rubrorum). Tretí
adresát, ostrihomský arcibiskup
Juraj Selepčéni, sa síce podobne
ako Juraj Lippai výrazne zaslúžil
o vznik právnickej fakulty, autor
ho však vo svojej reči chváli predovšetkým za to, že pre kňazov
a výchovu kléru zriadil v Trnave
Seminarium Marianum. Posledný,
štvrtý panegyrik prináša chválu
Jána Telegdyho, ktorý založil v Trnave Convictus nobilium, Šľachtický konvikt a daroval mu svoj
dom, a na Ferdinanda Pálffyho,
ktorý na vlastné náklady rozšíril
a prebudoval univerzitné budovy.
Ostáva uzavrieť, že Čibove panegyriky, pokiaľ ide o umeleckú
formu a štýl, svojou vysokou
úrovňou nijako nezaostávajú
za jeho prejavom básnickým.
Kvetnatý štýl, ktorý sa vyžíva
v dlhých a rozvitých periódach,
nijako reflektuje dobové požiadavky a celkom jasne sa v ňom
zrkadlí barokový duch a dobový
12
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vkus. Dnešný čitateľ si naozaj
len ťažko predstavuje, že takýto
prejav skutočne odznel, že odznel
v latinčine a že čerství absolventi
Filozofickej fakulty podobne ako
vzdelaná obec, ktorá sa slávnosti
zúčastnila, boli schopní reči nielenže porozumieť, ale aj náležite
oceniť rečnícke postupy a prvky,
ktoré autor do svojho prejavu
zakomponoval. Tie sú pochopiteľne celkom v súlade so súvekými rečníckymi teóriami, ako ich
poznáme z množstva učebníc
a manuálov rétoriky, ktoré vychádzajú z bohatej antickej rečníckej
tradície a ako hlavný vzor odporúčajú najväčšieho rímskeho
rečníka Marca Tullia Cicerona.
Štefan Čiba sa skutočne prejavuje
ako jeho nasledovateľ a tým, že
svoj veľký antický vzor vo svojich
prejavoch rešpektuje a imituje,
zaraďuje do stáročnej tradície,
ktorej korene siahajú až do starovekého Ríma, nielen seba ako
literáta a vzdelanca, ale aj kultúrne a literárne prostredie svojej
Alma mater. Historická Trnavská
univerzita tak aj prostredníctvom
svojej literárnej produkcie nemalou mierou prispela k tomu, že
Trnava sa plným právom nielenže
mohla nazývať Malý Rím, ale ním
aj skutočne bola. 
Literatúra:
Jozef Kordoš: Tyrnavia crescens (Tyrnaviae 1707) - panegyrik Štefana Čibu z
pohľadu súvekej rétoriky. In: Sambucus
6. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010.
Jozef Kordoš: Columna Lippaiana
- druhý panegyrik súboru Tyrnavia
crescens venovaný Jurajovi Lippaiovi.
In: Sambucus 11. - Trnava : Filozofická
fakulta Trnavskej univerzity, 2016.
Súťažná otázka:
Koľko slávnostných prejavov tvorí súbor
panegyrikov Tyrnavia crescens?
Správne odpovede zasielajte do 20novembra 2016 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 november
a udalosti
TEHEL, lekár, prírodovedec,
chemik a odborný publicista
(200. výročie).
 20. 11. 1971 – V Trnave
umrel dramatik a herec RUDOLF
DEBNÁRIK, v rokoch 1960 – 65
riaditeľ Krajového divadla a v r.
1965 – 1971 Stálej scény v Trnave
(45. výročie).
 22. 11. 1936 – V Trnave
slávnostne odovzdali svojmu
účelu evanjelický cintorín (80.
výročie).
 24. 11. 1876 – V Trnave umrel
hudobný skladateľ, profesor
Učiteľského ústavu a gymnázia
ALEXANDER KAPP, regenschori
v Dóme sv. Mikuláša, zakladateľ
a dirigent Trnavského mužského
speváckeho zboru (140. výročie).
 27. 11. 1641 – Cisár
FERDINAND III. zvolal do Trnavy
vyšetrovaciu komisiu, ktorá mala
rozsúdiť spory medzi mestom a
univerzitou (375. výročie).
 27. 11. 1946 – V Trnave sa
narodil akademický maliar,
grafik, ilustrátor a výtvarník
FRANTIŠEK BLAŽO (70.
narodeniny).
 28. 11. 1946 – V Trnave
sa narodil hudobník, novinár,
spisovateľ a pedagóg MARIÁN
MRVA, absolvent PdFUK v
Trnave, kapelník skupiny
Pramene, nositeľ Uznania za
zásluhy o rozvoj a reprezentáciu
mesta Trnavy za rok 2011 (70.
výročie).
 29. 11. 1206 – Narodil sa
uhorský kráľ BELO IV., ktorý
roku 1238 udelil Trnave ako prvej
na území dnešného Slovenska
výsady slobodného kráľovského
mesta (810. výročie).
 30. 11. 1911 – Vo Viedni sa
narodil stredoškolský profesor,
tréner športovej gymnastiky a
športový funkcionár JÁN NOVÁK,
ktorý pôsobil v Trnave (105.
výročie).
P.R. 
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Darina Fridrichová, Štátny archív v Trnave

Trnavské brány v stredoveku II.

Mestské brány boli v stredoveku základnými komunikačnými uzlami, ktoré na jednej strane regulovali externé vstupy do mesta a na strane druhej spájali mestské spoločenstvá s okolitým prostredím a krajinou. V predchádzajúcom článku sme sa venovali Lovčickej (známej v stredoveku aj ako
brána Panny Márie) a Malženickej bráne. Trnava však disponovala aj ďalšími dvoma hlavnými
bránami – Hornou a Dolnou bránou. Najstaršie písomné správy o nich tiež najskôr nachádzame
až v záznamoch z najstaršej trnavskej mestskej knihy z 90. rokov 14. storočia.
Dolná brána tu vystupuje pod
označením Lautenburger Tor1, čo
možno interpretovať ako „Brána
hlásneho hradu“2. (obrázok č. 1)
Táto brána bola teda posilnená

slúžiaci na napĺňanie vodnej
priekopy, ktorá obkolesovala celý
obvod mestských hradieb. V čase
nebezpečenstva do nich napustili
vodu z potoka a tým nepriateľovi

Aj na túto bránu nadväzovala
stará krajinská cesta, vedúca inou
vetvou z Modry, a to cez Budmerice a Ružindol. Spomína sa pri
vytýčení hraníc chotára Modry

1
Obrázok č. 1 - Záznam o vyplatení strážnikov pri Dolnej bráne (Bráne hlásneho hradu) z 90. rokov 14. storočia z najstaršej mestskej účtovnej
knihy Trnavy (1394-1530). Mestská kniha uložená v Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnava, Účtovné
knihy – Kniha príjmov a výdavkov 1394-1530.

vybudovaným vysunutým obranným zariadením s hlásnou funkciou. Barbakan tu zachytávajú aj
známe veduty mesta.3 (obrázok č.
2, 3) Práve do tejto mestskej brány
ústila stará a dôležitá komunikácia, vedúca z Modry, cez Cífer
a tunajšie mýto a Hrnčiarovce nad
Parnou. Táto cesta sa spomína
už pri ohraničení Modry v roku
1287.4 Dolná brána bola zbúraná
v roku 1820 spolu s Hornou bránou a úsekom hradieb na severnej strane.5 (obrázok č. 4)
Pokiaľ ide o Hornú bránu, tá
sa v stredovekých prameňoch
mestskej agendy objavuje pod
označením Grülpuchler tor (obrázok č. 5), Grilpuler tor (obrázok
č. 6), Grulpühler (obrázok č. 7)
či Grulpuhler tor6 (obrázok č.
8). Tá svojim názvom odkazuje
najskôr na tunajší vodný systém,

2
Obrázok č. 2 - Dolná brána na vedute z konca 18. storočia. Veduta zachovaná na výučnom
liste vydanom cechom čižmárov v Trnave 24. 5. 1866. Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív
Trnava, fond Cechy v Trnave – Čižmári.

znemožnili prístup k vlastnému
opevneniu. Nevieme, kedy presne
prehradením potoka severne od
mesta vznikol rybník, ktorý sa
v prípade potreby používal na zavodnenie priekop. Treba upozorniť, že pozostatkom po tunajších
vodných systémoch je napríklad
súčasný názov Rybníkovej ulice.

v roku 1347.7 Úsek tejto cesty, ktorý viedol z Trnavy do Ružindola,
zachytáva aj záznam v benefičnej
knihe trnavského farára Václava
z roku 1481, podľa ktorého trnavská meštianka zvaná Pecz Janku
odkázala trnavskej fare mlyn ležiaci na tejto ceste.8 Rovnako ako
stavba, aj zbúranie brány bolo

RÁBIK, Vladimír (ed.): Mestská kniha Trnavy (1392/1393) 1394 -1530. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,
2008, č. 363, 386, 536, 559.
2
KAZIMÍR, Štefan: K obchodu do konca 14. storočia. In: ŠIMONČIČ, Jozef a kol: Trnava 1988. Bratislava : Obzor, 1991, s. 34.
3
Pozri napr. veduty z rokov 1733, 1735, 1781; RADVÁNI, Hadrián: Stará Trnava v obrazoch. Trnava : Spolok svätého Vojtecha,
1994, s. 25, 27, 30-31.
4
TIBENSKÝ, Martin: Červenokamenské panstvo v stredoveku. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2011, s. 149.
5
KAZIMÍR, Štefan: Trnava v rokoch 1526-1849. In: ŠIMONČIČ, Jozef – WATZKA, Jozef: Dejiny Trnavy. Bratislava: Obzor, 1988, s. 99.
6
Pozri zápisy v RÁBIK, Vladimír (ed.): Mestská kniha Trnavy, č. 277, 339, 340, 355, 390, 405, 416, 431.
7
TIBENSKÝ, Martin: Červenokamenské panstvo, s. 149.
8
RÁBIK, Vladimír (ed.): Kniha farských účtov trnavského farára Václava. In: DOBROTKOVÁ, Marta (zost.): Studia Historica
Tyrnaviensia IV. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2004, s. 310, č. 308: „unum molendinum situm in
transitu ad Rosindel“.
1
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3
Obrázok č. 3 - Pohľad na mesto z konca 18. storočia. Veduta zachovaná na výučnom liste vydanom cechom čižmárov v Trnave 24. 5. 1866.
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív Trnava, fond Cechy v Trnave – Čižmári.

finančne náročnou záležitosťou.
V septembri roku 1818 získala
mestská rada súhlas komory
s podmienkou, že búracie práce
nepresiahnu sumu 600 zlatých.
Reálne náklady však dosahovali
až 11 886 zlatých, lebo pri Hornej
bráne bolo nutné nanovo vybudovať systém odtoku vody a postaviť
nad potokom most. Aj napriek
nesúhlasu viacerých občanov
i členov mestskej rady bola Horná
brána zbúraná v roku 1820 spolu
s časťou hradieb pri mestskej bráne.9 (obrázok č. 9, 10, 11, 12)
Okrem hlavných štyroch brán
existovali aj brány výlučne pre
potreby peších. Nazývali sa fortne. Dodnes využívanými fortňami
sú napríklad dnešná Bernolákova
brána (obrázok č. 13) a bránka

4

Obrázok č. 4 - Dolná brána na plánoch hlavného mestského stavebného majstra Antona
Grünna zo začiatku 19. storočia. Plány Antona Grünna uložené v Ministerstvo vnútra SR,
Štátny archív v Trnave, fond Magistrát mesta Trnava, Portae.

5

Obrázok č. 5 - Záznam o vyplatení strážnikov pri Hornej bráne z 90. rokov 14. storočia z najstaršej mestskej účtovnej knihy Trnavy (1394 - 1530).

6
Obrázok č. 6 - Záznam o platbe manželke Petra Šmida (Kováča) bývajúcej pri Hornej bráne z 90. rokov 14. storočia z najstaršej mestskej
účtovnej knihy Trnavy (1394 - 1530).

7
Obrázok č. 7 - Záznam o vyplatení tesárov pracujúcich pri Hornej bráne z 90. rokov 14. stor. z najstaršej mestskej účtovnej knihy Trnavy (1394 - 1530).

za Bazilikou sv. Mikuláša – tzv.
„Hrubým kostolom“ (obrázok č.
9

14). Na západnej strane mestských hradieb od evanjelického

KAZIMÍR, Trnava v rokoch 1526 -1849, s. 99.
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kostola je zachovaná fortňa, ktorá
sa už dnes nevyužíva. Sú na nej

história

história

8

Obrázok č. 8 - Záznam o vyplatení dreva na Hornú bránu z 90. rokov 14. storočia z najstaršej mestskej účtovnej knihy Trnavy (1394-1530).

viditeľne zachované otvory po
kladkách, ktoré slúžili na spúšťanie padacej mreže a pätky na
zachytenie konštrukcie dreveného
mosta, prekrývajúceho vodnú
priekopu. Táto fortňa slúžila na
prepojenie mestského majera,
ktorý sa vo vnútri mesta hneď za
hradbami nachádzal už od stredoveku, a predmestského prostredia.
Trnava je zaujímavá aj tým, že jej
systém mestských brán možno
dať do celoslovenského kontextu.
Vo výskume, ktorý sa zaoberal
mestskými bránami všetkých stredovekých opevnených miest na
našom území (a treba zdôrazniť,
že územie dnešného Slovenska
predstavovalo z urbanistického
hľadiska najvyvinutejšiu časť bývalého Uhorského kráľovstva), sa
zistilo, že počet mestských brán
sa u jednotlivých miest podstatne
odlišoval. Pri vyjadrení absolútneho počtu sa podarilo celkom
zdokumentovať päťdesiatdva
stredovekých mestských brán
všetkých skúmaných mestských
sídlisk (Bratislava, Beckov, Trenčín,
Bánovce nad Bebravou, Žilina,
Trnava, Skalica, Nitra, Krupina,
Kremnica, Levoča, Spišská Nová
Ves, Kežmarok, Podolínec, Sabinov, Bardejov, Prešov, Košice). Treba však povedať, že len v prípade
dvadsiatich šiestich brán poznáme
aj ich autentický stredoveký názov,
či presnejšie konkrétny písomný
doklad o takomto názve. To predstavuje 48 % podiel zo všetkých
skúmaných mestských brán. Absencia ostatných názvov vyplýva
hlavne z tej skutočnosti, že príslušné písomné pramene sa alebo
nezachovali, alebo nie sú doteraz
dostatočne spracované, a teda
prístupné pre ďalší výskum.
Z hľadiska všetkých skúmaných
mestských brán možno konštatovať, že ich názvy potom možno

9

Obrázok č. 9 - Horná brána na vedute z roku 1781. Ministerstvo vnútra, Štátny archív
v Trnave, Zbierka máp a plánov.

10
Obrázok č. 10 - Ide o panoramatický pohľad na mesto zo začiatku 40. rokov 18. storočia.
Drevorez, vyhotovený Jozefom Jägrom, bol v druhej polovici 18. storočia skrátený kvôli
poškodeniam (chýba legenda k číslam). Takúto neúplnú vedutu poznáme z tlačeného
zoznamu Mestského magistrátu z roku 1781, ktorá je uložená v Štátnom archíve v Trnave
a pod vedutou sa nachádza dotlač: RESTAURATIO AMPLISSIMI MAGISTRATUS
LIBERAE REGIAEQUE CIVITATIS TYRNAVIENSIS ANNO M.DCC.LXXXI CELEBRATA
(Obnovenie magistrátu slobodného kráľovského mesta Trnavy v roku 1781). RADVÁNI,
Hadrián: Stará Trnava v obrazoch. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1994, s. 30-31.

rozdeliť celkom do dvanástich
osobitných a charakteristických
názvoslovných typov. Sú nimi:

1. Názvy typu Horná brána,
ktorých bolo celkom až šestnásť:
ide o najvyšší počet zo všetkých
november 2016
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skúmaných názvov mestských
brán. Mali ich mestá Bánovce,
Beckov, Kežmarok, Košice, Kremnica, Krupina, Levoča, Nitra, Podolínec, Prešov, Sabinov, Spišská
Nová Ves, Trenčín, Trnava a Žilina.
2. Názvy typu Dolná brána. Išlo
o opozitum prvého typu, ktoré sa
súčasne vyskytovalo vo všetkých
prípadoch vyššie uvedených
mestských sídlisk. Len v jednom
prípade (Bardejov) slúžil tento
názov aj ako alternatívny názov.
3. Názvy typu Malá brána.
Takéto mestské brány boli zistené
štyri (Bardejov, Košice – alternatívny názov, Kremnica a Prešov).
4. Názov typu Stará brána, ktorý je však zastúpený len jedným
prípadom v Bardejove.
5. Názov typu Nová brána. Aj
tento názov je doložený len v jednom
prípade, a to v meste Kežmarku. Tento typ názvu vyjadruje skutočnosť,
že mestské brány sa nie vždy stavali
súčasne, ale existovala pritom aj istá
chronológia a postupnosť.
6. Zamestnanecký názov. Ide
o názov odrážajúci remeselnú
a zamestnaneckú, respektíve
služobnú charakteristiku. Takéto
prípady boli zistené celkom štyri
(Bardejov – Obručnícka, Bratislava
– Rybárska, Kežmarok – Kušnierska, Košice – Mlynská).
7. Názov odvodený od sakrálnej stavby, jej patrocínia. Išlo
teda o mestské brány v blízkosti
takýchto stavieb, ktoré v stredovekom meštianskom prostredí zohrávali významnú, aj identifikačnú
úlohu. Takéto brány sa podarilo
identifikovať len v troch prípadoch,
z toho v dvoch v Bratislave a jeden
v Trnave (tu ale v pozícii alternatívneho názvu, no doloženého historickým dokladom).
8. Toponymický názov – názov
je odvodený od pomenovania
iných sídlisk. Takýchto prípadov bolo možné doložiť celkom
osem. Z uvedeného počtu tri takéto názvy odrážali vzťah miest
k ich blízkym poddanským alebo

história

11
Obrázok č. 11 - Horná brána a okolie z roku 1818. Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v
Trnave, Zbierka máp a plánov.

12

Obrázok č. 12 - Horná brána na plánoch hlavného mestského stavebného majstra Antona
Grünna zo začiatku 19. storočia. Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, fond
Magistrát mesta Trnava, Portae.

z hľadiska napojenia na cestnú
sieť inak dôležitým sídliskám
(dvakrát Trnava – odkaz na poddanskú dedinu Horné Lovčice
a cestnú križovatku a mýtnu lokalitu v Malženiciach, a jedenkrát
Bratislava – odkaz na Vydricu).
V štyroch prípadoch sa názov
odvodzoval od dôležitých krajinských centier (Spišská Nová Ves
– odkaz na Rožňavu a Košice,
Kremnica – odkaz na Banskú

Bystricu, Levoča – odkaz na Košice) a odrážal tak aj ekonomické
prepojenia uvedených meštianskych komunít. Osobitným typom je tu názov mestskej brány
v Skalici, ktorý odkazuje na blízku
Strážnicu. Tá však už ležala za
hranicami Uhorského kráľovstva,
a to v Moravskom markgrófstve.
Uvedená situácia vyplývala z osobitného postavenia Skalice na
uhorskom pohraničí.10

HLAVÁČKOVÁ, Miriam: Skalica. In: ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján a kol.: Lexikon stredovekých miest na Slovensku. Bratislava: Historický ústav SAV, 2010, s. 425.
10
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9. Názvy podľa orientácie
svetových strán. Takýchto prípadov je doložených celkovo päť
(Bardejov, trikrát Spišská Nová
Ves, Trenčín). Predovšetkým išlo
o určenie základného komunikačného smeru takýchto miest v línii
východ – západ, no doklady sú aj
na určenie podľa orientácie smerom na juh a sever.
10. Názvy odvodené od mien
mešťanov. Išlo zrejme o významné osobnosti mesta, ktoré navyše
mohli nejakým spôsobom prispieť
k stavebno-technickej údržbe,
prípadne aj priamo k výstavbe
brán, alebo hradobného úseku či
blízkej hradnej priekopy. Takéto
brány sa podarilo zdokumentovať
len v troch prípadoch (dvakrát
Bardejov, Levoča), čo potvrdzuje
raritný spôsob použitia tohto typu
pomenovania.
11. Podľa špecifickej výrazovej
charakteristiky. Takéto prípady
ilustrujú len dva názvy mestských
brán, sú nimi tzv. Maľovaná brána
v Košiciach a Hlásna brána (Brána
hlásneho hradu) v Trnave, čo je
pre nás osobitne významné.
12. Názov odvodený od prináležiacej ulice. Tento prípad však
spoľahlivo možno doložiť len
v prípade Košíc, a to v názve brány odvodenej od Hnilnej ulice. Tu
však treba upozorniť, že aj v prípade zamestnaneckých názvov
(typ č. 6) môže ísť v niektorých
prípadoch o také názvy, ktoré
skôr vyplývali zo zamestnaneckého názvu prináležiacej ulice
a v názve mestskej brány sa tak
ocitli až druhotne.11 

14

Obrázok č. 14 - Plán mesta od Štefana
Nemečkaya z roku 1871. Zachytáva malú
bránku – portula capitularis za Bazilikou sv.
Mikuláša. Archív rímsko-katolíckej farnosti
sv. Mikuláša v Trnave.

11 FRIDRICHOVÁ, Darina: Cestná sieť na základe názvov mestských brán. Bakalárska práca. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra
histórie, 2015, s. 50-52.
V prvej časti článku Trnavské brány v stredoveku bol text patriaci k obrázku
č. 8 priradený k nesprávnemu obrázku. Otextovaný mal byť tento obrázok:

8/Ojedinelý záznam z mestskej knihy z 90. rokov 14. storočia, ktorý dokladá alternatívny
názov pre Lovčickú bránu – Mestská brána Panny Márie.

13
Obrázok č. 13 - Dnešná Bernolákova
brána zobrazená na vedute z roku 1781.
Ministerstvo vnútra, Štátny archív v Trnave,
Zbierka máp a plánov.

november 2016

17

história
Adriana Kondlová

Židovská komunita v Trnave kľúčovou dierkou I.
Dejiny menšín na Slovensku sú stále málo známe. Pritom hovoria nielen o tých, ktorí ich tvorili, ale aj
o tých, ktorí s nimi ako väčšina spolunažívali. Nie vždy to bolo jednoduché „spolužitie“, preto je potrebné si tieto dejiny pripomínať... Možno aj táto esej môže prispieť k tomu, aby sa nezopakovali.
O najstaršej histórii trnavských
židov vieme len veľmi málo, priame
písomné doklady sa objavujú až
v stredoveku. Časť názorov historikov spája príchod židov na územie
Slovenska s príchodom rímskych
légií ako zajatcov Rímskej ríše po
zničení Jeruzalemského chrámu
v roku 70. Ján Mlynárik napríklad
ich príchod priamo spája s postupom XV. rímskej légie, pre ktorú
stavali infraštruktúru a kanály. Ich
pobyt dokazujú archeologické nálezy v Stupave zviazané s rímskym
osídlením.1 S istotou však vieme, že
prvé komunity sa usádzali hlavne
v obchodných centrách – mestách. Najstaršie náboženské obce
na území Slovenska sa nachádzali
v Nitre, Bratislave a v Trnave.
Neskoršie migračné vlny na Slovensko smerovali hlavne z Čiech,
Nemecka a Rakúska v 11. storočí,
v súvislosti s pogromami a so zhoršujúcim sa postavením tamojších
židov. Typickým bolo tiež usádzanie
sa emigrantov v blízkosti hraníc.
Takto mohli kontinuálne udržiavať
náboženské, komunitné a jazykové spojenie so svojimi pôvodnými
židovskými náboženskými obcami.
Prvá písomne doložená židovská
náboženská obec na území Slovenska bola bratislavská, koncom 13.
storočia. Ďalšia výrazná migračná
vlna prišla na naše územie z Moravy, Haliče, Bukoviny a Dolného
Rakúska v priebehu 17. a 18. storočia na pozvanie uhorskej šľachty.
Keďže Trnava bola odpradávna
významným obchodným a remeselným centrom na prieniku dvoch
významných obchodných ciest, aj
u tunajšej židovskej komunity môžeme predpokladať hlboké korene.
V roku 1238 získala Trnava privilégiá a stala sa prvým slobodným
kráľovským mestom. Odvtedy sa
1
2

jej postavenie ešte posilňovalo.
V roku 1238 sa tiež spomína „niekoľko rodín na Judengasse“, čo
možno chápať ako prvú zmienku
o gete v meste. Nachádzalo sa
s najväčšou pravdepodobnosťou
na úrovni dnešnej Jeruzalemskej
ulice a od mesta bolo oddelené
potokom na úrovni dnešnej Hornopotočnej ulice, ktorý zároveň tvoril
prirodzenú deliacu hranicu. Neskôr sa však územie geta rozšírilo
na oba brehy potoka, v súvislosti
s rozvojom tohto miesta (konali sa
tu príležitostné trhy a jarmoky).2
Geto malo aj svojho židovského
richtára. Bol ním jeden z prísažných mešťanov, teda nie žid, a zastupoval ich v právnych otázkach
navonok ako „prefekt“, o ostatných
veciach rozhodoval rabín.
Už v tomto období bola Trnava
mnohonárodnostným mestom.
V roku 1236 boli na jej územie
pozvaní a natrvalo sa tu usadili nemeckí kolonisti, čiže hostia, ktorí tu
žili spolu s maďarským a slovenským etnikom. Mesto bolo silným
cirkevným centrom. Svedčí o tom
aj skutočnosť, že už v tom čase
malo štyri kostoly – benediktínsky,
františkánsky, sv. Mikuláša a sv.
Jána Krstiteľa.
Pomer zloženia obyvateľstva v meste výrazne ovplyvnil Belo IV., ktorý
prevzal zákon cisára Fridricha II.
o židoch (1251). Ten im vytváral
vhodné podmienky na usadenie
a hospodársku aktivitu. Z hospodárskeho hľadiska totiž ich príchod
na naše územie považoval za nevyhnutný pre rozvoj mesta, a to
napriek tomu, že sa pre tento názor
dostal do sporu priamo s pápežom. Za možnosť usadiť sa platili
tunajší židia zvláštne tolerančné (či
ochranné) dane, ktoré boli významným príspevkom do kráľovskej

pokladnice. Aj keď boli v meste
spoločensky najnižšou skupinou,
mali zaistenú ochranu a postavenie
služobníkov kráľovskej komory.
Písomné zmienky o židoch na
území Trnavy v 14. storočí svedčia o tom, že sa tu židia venovali
obchodu, v ktorom konkurovali
tunajším mešťanom. Ako to bolo
uvedené v jubilejnej knihe Trnava
1238 – 1938: „Žid tu vykonával
najťažší obchod. Nielenže bol
sprostredkovateľom obchodov medzi panskou, meštianskou triedou
a robotujúcim ľudom na vidieku,
ale svojou vynaliezavosťou prinášal
z ďalších krajov tovar lacnejší, za čo
bol z pochopiteľných konkurenčných dôvodov meštianskou triedou
nenávidený.“
Ich najväčšou konkurenciou v meste sa neskôr stali srbskí a grécki obchodníci, ktorí do mesta prichádzali
spočiatku hnaní tureckou expanziou v rokoch 1398 a 1690, a neskôr
tu vytvorili prosperujúcu komunitu
kupcov a obchodníkov. Na rozdiel
od židov oni tvorili súčasť majority. Mohli sa združovať v cechoch
utváraných v tom čase na rýdzo
náboženskom základe (bývali organizované pod patronátom svätého,
pričom vstup do cechu znamenal
zároveň prísľub dodržiavať tradičné
kresťanské hodnoty, preto nemali
do ich štruktúry židia prístup).
Jednou z prvých informácií je tiež
záznam o zavraždení Izraela, syna
Chajimovho, v roku 1340. V období
stredoveku mali židia za hradbami
svoj cintorín (na základe najnovších
archeologických nálezov ho možno určiť v blízkosti južnej brány
mesta) a synagógu, ktorá bola
počas pogromu pravdepodobne
zničená, lebo po ich návrate koncom 18. storočia už nejestvovala.
Podľa panujúcich pravidiel obývali

Mlynárik, Ján: Dějiny Židů na Slovensku. Akademia, Praha, 2005, s. 16.
Encyklopédia židovských náboženských obcí. Múzeum židovskej kultúry, Edícia Judaica Slovaca, 3. zväzok.
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okraj mesta. Usádzali sa v blízkosti
hradieb, časť názorov predpokladá
ako prvé miesto usadenia komunity na dnešnej ulici Dolné bašty,
v blízkosti ktorej bol potvrdený aj
židovský cintorín za hradbami (pri
tzv. židovskej bráne pri klariskom
kláštore), možno práve preto, že sa
často venovali povolaniam súvisiacim s výberom mýta.
K prvému významnejšiemu stretu
majority so židovskou komunitou
došlo v priebehu 15. storočia v súvislosti s príchodom bratríckych vojsk. Mesto bolo z nepokojov finančne
vysilené a mnohí jeho obyvatelia si
v záujme svojho prežitia požičiavali
peniaze od židovskej komunity.
Ako je to uvedené v pamätnej knihe
k výročiu mesta: „Trnave a okolitým
obciam poskytovali úver trnavskí
a bratislavskí židia... Židia s povolením kráľovského dvora inkasovali
si úroky priamou exekúciou a od
svojich dlžníkov odvážali si titulom
nezaplatených úrokov úrodu poľa,
najmä víno, ktoré vymeriavali v Trnave. Z toho povstali nepokoje.“ Keď
sa situácia vyostrovala, kráľ Ladislav
V. v roku 1456 odpustil mešťanom
úroky z dlhov a v tom istom roku
(24. apríla) nariadil trnavským židom, aby kráľovskú daň zaplatili
mestu Trnave.
Spory eskalovali v roku 1486 v súvislosti so sporom židov s mešťanmi v súvislosti s dovozom cudzieho
vína do Trnavy. Už o dva roky neskôr (v roku 1488) mesto postihol
veľký požiar, ktorý nútil mešťanov
požičiavať si od židov na úrok peniaze na opravu svojich domov, ale
veľakrát už bolo splatenie dlhov
problematické. V tejto súvislosti Jozef Šimončič uvádza aj informáciu,
že: „Kráľ Ladislav V. dňa 24. apríla
1456 nariadil trnavským židom ...,
aby kráľovské poplatky a dane ...,
ktoré platili spolu s budínskymi
židmi do kráľovskej pokladnice,
poukazovali Trnave na obnovu
mesta...“3 Neskôr aj kráľ Matej nariaďuje židom odpúšťať polovicu
úrokov, ale objavuje sa aj správa,
že tento panovník v roku 1490 za3
4

Falzum z 19. storočia o pogrome z roku 1494

kázal úroky vôbec. 7. apríla v roku
1490 kráľovná Beatrix a Ján Huňady
vzali trnavských židov do ochrany.
Neskôr museli zasiahnuť kráľovná
Alžbeta a Ján Korvín, ktorí nariadili mešťanom, aby sa na židoch
v žiadnom prípade nedopúšťali násilia. Kameňom úrazu boli následné
exekúcie majetku, pred ktorými
niektorí mešťania dokonca utekali
z mesta, a úroky, ktoré boli v tom
čase chápané ako úžera (obohacovanie sa bez vlastnej práce).
V tejto súvislosti je nutné podotknúť, že finančníctvo patrilo od
stredoveku na našom území do
oblasti pôsobnosti židovskej komunity z dôvodu náboženského
(podľa tézy, že dobrý kresťan by sa
mal živiť len tvrdou prácou svojich
rúk – požičiavanie peňazí alebo
obchodovanie sa chápalo ako obohacovanie sa na úkor práce iných,
za získavanie peňazí bez práce),
ale aj praktického (židovská komunita mala s bankovníctvom a obchodom bohatšie skúsenosti). Už
v jednej z piatich kníh Mojžišových
(Levitikus) sa nachádza zmienka
o finančníctve v súvislosti s pomocou chudobným izraelitom: „Neber
od neho úroky a nepýtaj od neho
viac... nepožičiavaj mu peniaze na
úrok a živobytie mu nedávaj tak,
aby si tým získal.“

Z 15. storočia vieme o tunajšej židovskej náboženskej obci
prostredníctvom pôsobenia výraznej osobnosti, rabína Ajzika Tyrnau
(Izák Trnavský), ktorý zostavil do
príručky Minhagin liturgické obyčaje, ktoré boli následne zavedené
v synagógach v Čechách, na Morave, v Uhorsku a Rakúsku.
Situácia židovského obyvateľstva
sa po roku 1492 skomplikovala.
Kráľovná Izabela a Ferdinand Kastílsky vykázali židov zo Španielska
a o tejto situácii sa čoskoro hovorilo aj v Trnave. Vyhnanie židov zo
Španielska odzrkadľovalo mocenský boj, v rámci ktorého často slúžili pôžičky židovských bankárov
aj oponentom Ferdinanda Kastílskeho. V tomto období sa začala
tiež tzv. španielska inkvizícia, ktorá
„nevznikla jednoznačne ako nástroj potierajúci herézu, skôr bola
výrazom silnejúceho antisemitizmu
na Pyrenejskom polostrove“.4 Už
v roku 1494 bolo v meste na podnet občanov upálených desať židov
a dve židovky po obvinení z rituálnej vraždy kresťanského chlapca.
Za zmienku stojí, že prenasledovanie v súvislosti s krvavými rituálmi
a vraždou dieťaťa sa uplatňovalo
aj na kresťanov v rímskej ríši.
Útoky rovnako iniciovali najnižšie
sociálne vrstvy v ríši a podporo-

Šimončič, Jozef: Židia v Trnave v stredoveku. In Acta Judaica Slovaca 2, 1995, s. 83 – 99.
www.wikipedia.org, heslo Inkvizícia.
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vali klebety o krvavých hostinách
spojených s pojedaním ľudského
mäsa detí pri večeriach kresťanov
(lebo prijímali telo a krv pánovo),
tiež ich robili zodpovednými za
prírodné katastrofy (lebo neobetovali oficiálnym bohom) a z nenávisti k ľudstvu (preto im Nero
pripísal aj vypálenie Ríma, ktoré
sám zapríčinil). Ich postavenie sa
zmenilo až tolerančným ediktom
cisára Konštantína v roku 313, keď
bolo kresťanstvo zrovnoprávnené
s ostatnými kultmi v ríši.
Židovská komunita na území Slovenska si na ten svoj tolerančný
patent musela počkať do záveru
18. storočia. Keďže žila izolovane,
neznalosť a strach z neznámeho
vyvolávali prenasledovanie, ktorého
zámienkou bola rituálna vražda
chlapca, ktorého krv vraj rabíni použili do macesov (pritom kóšer pravidlá zakazujú prijímať v mäse krv,
lebo je určená len na obetu Bohu,
lebo v nej sídli duša zvieraťa). Povera o vraždení detí zostala v povedomí majority až do 19. storočia.
12. marca 1516 Hedviga, vdova po
palatínovi Štefanovi Zápoľskom,
nariadila mestskému magistrátu,
aby židom ponechal staré privilégiá. O tom, že z mesta v tomto
čase ešte židia neodišli, informuje ďalšia zachovaná listina z 20.
mája 1522, v ktorej palatín Juraj
Zápoľský žiadal Jakuba Schafflera (židovského richtára), ktorého
chcú trnavskí židia za sudcu, aby
súdil spravodlivo. Tiež to dokladá
listina, ktorou 19. februára 1527
zobral Ján Zápoľský trnavských židov do ochrany a žiadal magistrát
mesta, aby zachoval starú zmluvu
uzavretú medzi mestom a židmi.
V tomto čase sa situácia v meste
komplikovala, o čom svedčí aj zásah Ferdinanda I. z roku 1528, keď
poslal Trnave pomoc proti vzbúrencom. V roku 1538 (19. februára)
už povolil Trnave vyhnať z mesta
všetkých židov. Proces so židmi
bol klasickým inkvizičným procesom, v ktorom zohrávalo úlohu
obvinenie židov zo zodpovednosti
5
6

za spomínanú vraždu kresťanského chlapca moravským židom
Mojžišom, ktorý bol v Hlohovci
zatknutý, vypočúvaný podľa postupov inkvizičných súdov a väznený (uväznenie mohlo byť v rámci
inkvizície časovo neobmedzené,
aj doživotné). Ako uvádza Jozef
Šimončič, „kráľ Matej sa zastal
židov, keď ich Trnavčania chceli
vyhnať z mesta, za čo mu darovali
drahocenný pancier; on ho potom
daroval Kostolu sv. Mikuláša“.5
Dôvetkom tohto súdu bolo spísanie majetku židovskej komunity
Albertom de Peregom (prefektom
Uhorskej komory), ktorému komunita za tento čin darovala priestory
synagógy (Jozef Šimončič túto
synagógu situoval v Židovskej ulici, smerom k južnej časti, medzi
domami žida Nisela a žida Izáka
z Nitry, aj so všetkými priľahlými
stavbami a úžitkami, ktoré k synagóge odpradávna patria).6
Židia, ktorí neboli popravení, boli
vypovedaní z mesta južnou, tzv.
Lausserovou bránou nasmerovanou na Šintavu, Vyšehrad a Stoličný Belehrad, ktorú po ich odchode
zamurovali a uložili na ňu stĺp
s podobizňou „zavraždeného“
kresťana, ale až za vlády Habsburgovcov (30. roky 16. storočia).
Habsburgovci totiž v krajinách,
kde panovali, schvaľovali tvrdé
postihy voči židovskej komunite
(ich nepriazeň k židom bola živená
silným antisemitizmom nemecky hovoriacich krajín a snahou
posilniť vzťahy s pápežom, ktorý
predchádzajúcim panovníkom
vytýkal práve ústupky voči židom).
Ich postoj k iným cirkvám demonštruje tiež listina z 3. septembra
1553, v ktorej Ferdinand I. žiadal
trnavský magistrát, aby nedovolil
vyučovať v meste iné náboženstvo
ako katolícke. K zmene náhľadu na
židov významne prispel až Druhý
vatikánsky koncil (1959 – 1966),
v ktorom bol prehodnotený vzťah
kresťanstva k iným náboženstvám
a zrušená bola téza o vine židov
na umučení Krista (nový postoj je

tolerantnejší a berie židov ako bratov pre kresťanov a hľadá to, čo je
v oboch náboženstvách spoločné).
Je to veľmi tolerantný postoj v protiklade s postojom stredoveku, keď
mohol žid vystupovať v legende
ako dobrý človek len za predpokladu, že prestúpil na kresťanskú
vieru.
Židia z Trnavy odišli po vyhnaní do
Heinburgu, Stupavy a do mestečiek na Žitnom ostrove. Trnavský
pogrom bol jedným z najväčších
v Uhorsku. Od tohto času mesto
nepovolilo vo svojom chotári
ubytovať sa židom (dané privilégium bolo neskôr potvrdené aj
panovníkmi Ferdinandom I. v roku
1539 a Leopoldom v roku 1686).
Jediným ústupkom bolo povolenie
z roku 1717 umožňujúce židovským obchodníkom za peňažný
poplatok cestovať cez mesto, avšak
s podmienkou, že tu nesmú prenocovať. Bol to úspech vyjednávaní
bratislavskej židovskej náboženskej obce, na základe ktorého sa
Šimon Michael, pradedo Henricha
Heineho, dohodol s mestom na
možnosti prechádzať cez Trnavu
za poplatok.
Vstup do mesta mala židovská
komunita povolený až na základe
nariadenia Jozefa II. z roku 1783.
Prvým tu osadeným židom už
v tomto roku bol Jozef Júda Wolf
zo Šaštína so svojimi troma synmi
a zaťom. Nevraživosť magistrátu
mesta voči židom ilustruje fakt, že
magistrát protestoval voči akémukoľvek ústupku voči židom v celej
krajine (napr. ostro vystúpil aj proti
stavbe synagógy v Budíne). Južná
mestská brána bola opätovne otvorená v roku 1800 a stĺp s podobou
zavraždeného kresťana bol na nej
nahradený sochou Panny Márie,
ktorá bola po zbúraní brány (1862)
v roku 1866 prenesená k múru klariského kláštora, kde sa nachádza
v prestavanej kaplnke kalvárie dodnes. Iný prameň však uvádza, že
v blízkosti klariského kláštora sa socha zavraždeného kresťana nachádzala ešte v rokoch 1848 – 1850. 
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Miroslava Trogová, Trnavská univerzita

Nové poznatky o živote a diele trnavského rodáka Jána Sambuca:

Rodisko, kariéra a celoživotné priateľstvá

Napriek tomu, že o humanistovi Jánovi Sambucovi má väčšina Trnavčanov len veľmi skromné
informácie, tento významný trnavský rodák sa počas celého svojho života k Trnave hrdo hlásil a
podpisoval sa menom Ioannes Sambucus, Pannonius Tyrnaviensis – teda, Ján Sambucus, Trnavský Panónčan. Bol jednou z najvýznamnejších osobností latinského humanizmu vôbec a patril
medzi špičkových básnikov svojej doby. Zanechal po sebe dielo jedinečnej veľkosti a šírky záberu – vyše 70 vlastných, pôvodných a editorských diel. Zbieral rukopisy, knihy, mince, umelecké
predmety a vlastnil jednu z najvýznamnejších dobových knižníc, ktorá dnes tvorí podstatnú časť
fondov Rakúskej národnej knižnice vo Viedni.
Slovenská renesančná a humanistická literatúra sa vyvíjala za veľmi
nepriaznivých podmienok. Vývin
humanizmu na našom území bol
ovplyvnený vojnovým stavom,
nízkou úrovňou vzdelanosti a, nepochybne, absenciou univerzity. Po
krátkej existencii Academie Istropolitany založenej r. 1467 zásluhou
Mateja Korvína, ktorý sa za pomoci
vzdelancov snažil do Uhorska prenášať nové humanistické myšlienky
a názory z Talianska, nejestvovala
v Uhorsku až do 17. storočia žiadna
iná domáca univerzita. Humanizmus sa tak na našom území presadzoval pomerne ťažko a študenti
mohli vyššie vzdelanie nadobúdať
výlučne štúdiom v zahraničí, čo
si nepochybne vyžadovalo veľké
finančné náklady. Ján Sambucus
podporovaný otcom dostal príležitosť získať vzdelanie a už vo veľmi
mladom veku opustil Trnavu, aby sa
mohol venovať štúdiu na popredných univerzitách vtedajšej Európy.
Identifikovať národnú príslušnosť
trnavskej rodiny Sambucovcov je
pomerne zložité. Okrem maďarského pôvodu sa im prisudzoval
i slovenský, nemecký a francúzsky
pôvod. Jánov otec Peter pricestoval
do Trnavy z maďarského mestečka Zamboc po bitke pri Moháči r.
1526. Sambucovci boli obchodníckou rodinou a vlastnili krásny
renesančný dom, druhý vľavo od
trnavskej radnice. Tu sa v r. 1531
narodil jediný syn trnavskej rodiny
Sambucovcov – Ján. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia bol
však tento dom zbúraný a v súčasnosti stojí na jeho mieste obchodný objekt „Pod stĺpami“. Ján Sam-

bucus sa v Trnave narodil, prežil tu
svoje detstvo a vždy sa k nej hrdo
hlásil, o čom svedčí i báseň Tirnaviae patriae meae arma venovaná
rodisku v jeho najúspešnejšej básnickej zbierke Emblemata. Úryvok
z nej sa nachádza i na pamätnej
tabuli venovanej pamiatke Jána
Sambuca, umiestnenej na priečelí
trnavskej radnice:

Zbrane Trnavy, mojej rodnej vlasti
V Panónii vyrástlo mestečko, získalo preslávnu povesť,
kráľovské výsady má, Trnava nazval ho ľud.
Belo, od ktorého žiaden nebol bohatší, mesto
hradbami obohnal vôkol, vežami
dodal mu lesk.
Zrodila ma a dopriala uvidieť nebeské svetlo,
ľúbezná rodička, ona dala mi života hlt.
Povestné koleso z oboch strán je
strážené poslom
nebeským, v bezpečí vďaka Kristovej ochrane bdie.
Tak, ako bolo by bez viery neisté
úplne všetko,
tak isto koleso spevni, voľne nech
nelieta voz.
Ona až doposiaľ ustála nájazdy
ukrutných Turkov,
len čo sa protivník zjavil, vrhla sa
do jeho rúk.
Tak, ako obchodník bohatý na
víno, oplýva žňami,
právom sa ujíma zbrane, zbožnosť
jej pridáva česť.
Kristus, chráň ju, v zdraví a bezpečí po dlhé roky,
na tomto mieste nech hneď je rozbitý Turecký des.

Zoznam vlastných Sambucových
diel predstavuje 34 položiek. Za
jeho hlavné práce sa pokladajú
zbierka rečí a básní Démégoriai
(Bazilej, 1552), básnická zbierka
Poemata (Padova, 1555) a spomínaná úspešná zbierka básní Emblemata, t. j. Emblémy (Antverpy,
1564). Zvláštnosťou Emblémov
je kombinácia veršovaného textu s vyobrazením. Básne majú
trojčlennú kompozíciu – motto,
obrázok a sprievodný krátky básnický text. Ján Sambucus ako jeden
z mála básnikov prešiel k náročnému, v danom období modernému
a vysoko cenenému žánru – k emblému. V emblémoch podáva
akúsi náuku o živote jednotlivca
v spoločnosti, podanú umeleckými prostriedkami, ktorú nazýva
učenosťou v mravoch. Prostredníctvom daných básní interpretuje
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svoje názory na všeľudské témy,
ale i svoje nevšedné umelecké
nadanie a rozsiahlu znalosť filozofie, antickej mytológie, lekárstva
a mnohých iných oblastí vedy, do
ktorých nahliadol počas študijných rokov.
Už ako jedenásťročný sa Ján
Sambucus zapísal na univerzitu
vo Viedni. Odchádzal z Trnavy
s vedomím, že sa domov v krátkom čase nevráti. Jeho otec Peter
sa totiž druhý raz oženil a Ján
pokladal sa vhodnejšie vzdialiť
sa z rodičovského domu, lebo so
svojou macochou nemal dobrý
vzťah. Okrem Viedne študoval
v nasledujúcich rokoch na univerzitách v Lipsku, Wittenbergu,
Ingolstadte, Strassbourgu, Paríži
a pravdepodobne i v Dôle. Zápal
pre štúdium, ktorý si priniesol
z Trnavy, nebol chvíľkový. A práve jeho vlastná básnická činnosť
mu umožnila hlásiť sa k domovu
s hrdosťou. Vo Viedni sa zoznámil s profesorom Ritthaymerom,
u ktorého sa priučil gréčtine.
Na univerzite v Lipsku sa stretol
s ďalším vychýreným humanistom
– Joachimom Camerariom, ktorý
sa venoval filológii. Na Sambucovu básnickú prax veľmi významne
vplýval taktiež Amerbach, gréčtinár na univerzite v Inglostadte,
ktorý opravoval jeho verše a učil
ho používať zložitejšie metrá. Titul
majstra slobodných umení získal
r. 1552 na univerzite v Paríži, kam
putoval po odchode od vtedajšieho najlepšieho humanistu – pedagóga Európy, Johanna Sturma.
Zaujímavým je taktiež Sambucovo
obdobie pôsobenia v Padove.
Ostrihomský arcibiskup Mikuláš
Oláh poslal Jána Sambuca do
Padovy ako vychovávateľa svojho
synovca Juraja Bonu a príbuzného
Štefana Istvánffyho. Pre Sambuca
to bolo ideálne miesto – Taliansko
bolo zasľúbenou zemou humanistov, miloval pedagogickú činnosť
a na dráhu vychovávateľa sa vlastne po celý čas pripravoval. Okrem
toho, byť vychovávateľom synovca
takej vplyvnej osobnosti, akou bol
Oláh, znamenalo aj významný
krok na ceste k dvornej kariére vo
22
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Viedni. Padova bola však v tomto
období významným strediskom
lekárskych štúdií, čo Sambucus
využil a r. 1555 získal i lekársky
titul – tzv. licenciát lekárskych
štúdií. Svoju vďaku profesorom
za odovzdané vedomosti vzdával
predovšetkým prostredníctvom
venovaní v rámci svojich básní,
z ktorých väčšina má svojho konkrétneho adresáta. S mnohými
profesormi ho spájali celoživotné
priateľstvá, čoho dôkazom je i zachovaná bohatá korešpondencia.
Téma dôležitosti vzdelania a oslava priateľstva sú dve najčastejšie
sa vyskytujúce témy básní v zbierke Emblemata. Jedným z príkladov je báseň Consilium (Rada),
v ktorej vyzýva k úcte k vedám
a oslavuje múzy, bohyne umenia,
ako nositeľky vzdelanosti.

Rada
Všetko labilne stojí bez zákonov,
uctiac si vedy,
spravuj vždy s rozvahou mier,
spravuj vždy nestranne boj.
To, čo zostrojíš rozvážnym duchom, nech zmluvy sú iba,
zanikne všetko však, hoci prinútiš
k pohybu voj,
Moc má jedine vojenská stratégia
svätý tiež senát,
pretože jedine v istom bezpečí
vydrží dom.
Pozor si daj, keď z priateľstva krátkeho nenávisť stála
vznikne a roztržka hnevom naplní
druhovu hruď.
Attika do rúk Perikla zverila vojenské žezlo,
Sparta zas Tyrtea a Sofokla na čele
má.
Pokoj prospieva všetkým, dav
o milosť ťa žiada,
ty naše duše vždy tíšiš, bez teba
smutný je lán.
Nech teda žije vzdialené Kadmovo,
vzdelané sestry,
takisto ostatní, ktorým osoží učená
reč.
Do nového prostredia Ján Sambucus údajne vždy prenikol aj
zásluhou otvorenej, veselej povahy,
naklonenej priateľstvám a zdalo sa,
že nikde nemal nepriateľov. Keď sa

r. 1564 vrátil do Viedne, rozhodol
sa usadiť a založiť si vlastnú rodinu. V r. 1565 zomrel jeho otec Peter a Ján sa stal jediným dedičom
otcovho majetku. Oženil sa s Trnavčankou Kristínou Egererovou,
predal svoj rodný dom pri trnavskej radnici a kúpil si dom vo Viedni a vidiecke sídlo v Mannersdorfe.
Od r. 1565 pôsobil ako cisársky
historiograf, venoval sa profesorskej činnosti na Viedenskej univerzite a vykonával lekársku prax.
Nikdy však nezastával významnejší
akademický úrad a aj o prednášky
musel tvrdo zápasiť. Vo Viedni sa
totiž paradoxne stretol s mnohými
neprajníkmi, ktorí mu napokon v r.
1577 jeho kariérny postup zmarili.
Dá sa povedať, že mal viac priateľov na západoeurópskych univerzitách než na viedenskej. Jeho
sklamanie odzrkadľujú mnohé
básne v zbierke Emblemata, ktorými preniká ironický podtón a bezmocnosť. Sklamanie z pretvárky
vyplýva napríklad z básne Fictus
amicus (Falošný priateľ):

Falošný priateľ
Priateľu, čo sa tak zaliečaš odetý
v kožuchu líščom?
Prečo ma v priateľstve dávnom
toľkokrát oklamať chceš?
Neverím, dávno si cítil nenávisť,
pravicou klameš,
zatiaľ čo ľavica tvoja, učí ťa stiahnuť zas chvost.
V tienistých lesoch ma vôbec tak
nedesí nijaký lotor,
ako ma v priateľstve desí falošná,
zákerná lesť.
Ona ma stíha všade, zbraňami
bežne mi hrozí.
Bránim sa proti tej ľsti, k boku si
pripínam meč.
Tým, ktorých trápi nenávisť slepá
a nijaká úprimná vôľa,
sotvaže uniknúť môžeš, hocako
odvrátiš zlo.
Posledné roky života Jána Sambuca
strpčovali nielen finančné problémy, ale taktiež neustále intrigy
dvora. Po r. 1578 slabne i jeho
editorská činnosť. Ján Sambucus
zomiera v r. 1584 nielen v biede,
ale aj v izolácii. 
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Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

Príbeh fotografov Kabáthovcov v Trnave
Súčasť výskumnej práce Trnavské fotoateliéry 1860 – 1948

Vincencz /Vincze /Vince /Vincenc /Vincent Kabáth, maliar a fotograf, vo Viedni začal s novým
storočím aj nový život. V Trnave sa objavil už v roku 1900. V polovici marca roku 1901 uverejnil
v týždenníku Nagyszombati Hetilap obsiahlu reklamu svojho ateliéru, kde okrem iného informoval, že ho presťahoval z Hrubej ulice do záhrady domu na Nagy Lajos utca 557 (na rohu Hviezdoslavovej a námestia).
Predstavil sa ako akademický
maliar a fotograf, ktorý prijíma
objednávky na olejomaľby, akvarely, pastely, fotografie, kolorované
fotografie a platinotypie. Okrem
portrétnych fotografií ponúkal aj
fotografie interiérov a exteriérové
fotografie architektúr. Uviedol, že
na výstave v roku 1897 dostal za
kolekciu fotografií kúpeľného mesta Baden bei Wien zlatú medailu.
V reklamách na zadnej strane fotografií mal okrem Trnavy uvedenú aj
filiálku ateliéru v Pörtschach am S.
Kúpeľné mestečko Pörtschach am
See sa nachádza na juhu Rakúska
neďaleko Klagenfurtu, na brehu
jazera Wörthersee, asi 450 km od
Trnavy! Takáto vzdialená filiálka
fotografického ateliéru bola skôr
výnimočná, no – ako uvidíme neskôr – mala svoje opodstatnenie.
Ateliér Kabáth sa udržal v Trnave
až do obdobia druhej svetovej
vojny, teda vyše 40 rokov.
Pozrime sa trochu bližšie, kto
vlastne bol Vincent Kabáth v čase,
keď do Trnavy prišiel. V starých
rodinných albumoch sa jeho fotografie nachádzajú v hojnom počte,
ako fotograf sa dostal rýchlo do
povedomia Trnavčanov možno
aj preto, že v rokoch 1901 – 1903
boli v Trnave iba dva fotoateliéry.1
Postupom času sa asi vytratila
vedomosť o jeho maliarskej profesii, lebo Trnava ho v monografii
mesta z roku 1938 neevidovala ako
trnavského maliara. V čase jeho
príchodu do Trnavy to však muselo
byť všeobecne známe, lebo dostal
objednávku od evanjelickej obce,
na základe ktorej namaľoval v ro-

Rodina z Chtelnice, okolo roku 1901, Vincze
Kabáth, zdroj: zbierkový fond ZsM

Svadobná fotografia, r. 1906, Vincze Kabáth,
zdroj: zbierkový fond ZsM

Miesto fotoateliéru vyznačené na mape z roku 1895, keď tam ešte nebol fotoateliér

Fotografické ateliéry v Trnave v rokoch 1901 – 1903: Štátny archív v Trnave, MG Trnava, Daňový register 1901 a 1902: János
Vykopal a Vincze Kabáth, Daňový register 1903: Hermann Schiebert a Vincze Kabáth. V roku 1904 k nim pribudol tretí fotograf
Viliam Wietz.
1
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koch 1902 – 1904 sedem portrétov.
Signatúrou V. Kabáth je označených sedem olejomalieb, ktoré sa
nachádzajú na evanjelickej fare
v Trnave v malej výstavnej miestnosti. Ide o tri dvojice manželských
portrétov. Podľa archívnych informácií by mohlo ísť v jednom prípade o manželov Truszik. Datované
sú rokom 1902. Lujza Truszik, rod.
Pösch, dala v roku 1893 postaviť
kaplnku na evanjelickom cintoríne. Druhá dvojica manželských
portrétov datovaná rokom 1904
zobrazuje Moritza Szulovínyiho
a manželku Theresu, rod. Dorflér.
Ako majitelia domu na rohu námestia a Hviezdoslavovej ulice (kde
mal Kabáth svoj ateliér), odkázali
testamentom túto nehnuteľnosť
evanjelickej obci.2 Tretia dvojica
zobrazuje zatiaľ nám neznámy
manželský pár. V. Kabáth je ešte
autorom portrétu evanjelického
cirkevného hodnostára datovaného
rokom 1903.
Pri bádaní po koreňoch Vincenta Kabátha nás stopa zaviedla
okľukou cez Viedeň na Záhorie.
Viedenská galéria Albertína uvádza, že istý maliar Vincent Kabát
(nar. 1852, Kobila) sa učil maľovať
vo Viedni a pôsobil v Mödlingu
(časť Viedne) ako maliar, kopista
a reštaurátor. Ukážkou z tvorby je
akt akvarelom (popis: V. Kabáth:

Pri pátraní po rodine Szulovínyi
v matrikách online sme našli dva údaje:
27. 8. 1851 v Trnave sa narodil Lajos
Gyorgy Szulovínyi (Ludwig) – syn
Moritza Szulovinyi a Teresy Dörflér.
V poznámke je uvedené, že chlapec
zomrel v kúpeľoch Karlove Vary 26. júla
1863 (ako dvanásťročný) Druhý zápis
je z 1. 8. 1952, keď sa v Trnave narodil
Samuel Edvárd Szulovínyi (Eduard), ich
druhý syn. Pri zápise je v poznámke
uvedené, že chlapec zomrel 2. februára
1853 (ako polročné bábätko). Manželia
Szulovínyi teda prišli o dvoch synov.
Možno sa rozhodli, že bez vlastných
dedičov prejde po ich smrti majetok do
vlastníctva evanjelickej cirkvi. Viac by
hádam prezradil testament, ktorý by
mohol byť uložený v archíve trnavskej
evanjelickej fary.

Vpravo dom, kde vo dvore bol fotoateliér Vincze Kabátha, zdroj: Jozef Benko

Ruth, ženský portrét, 1894) a tiež
kópia jedného z Rembrandtových
autoportrétov.3 Matriky potvrdili
narodenie Vincentia Kabátha 2. 7.
1852 v Radošovciach (okres Skalica), na adrese „Kobilan 143“ (majer
Kobyľany) rodičom Joannesovi Kabáthovi (správca) a Katarine, rod.
Karger. Keď vezmeme do úvahy
faktografický údaj, že syn Vincenta
Kabátha, fotografa a maliara v Trnave Viktor sa narodil 5. 5. 1893
v Mödlingu, mohli by sme stotožniť maliara Vincze Kabátha spomínaného v Albertíne s fotografom
Vincze Kabáthom, ktorý sa objavil
okolo roku 1900 v Trnave.

Portrét Moritza Szulovínyi, Vincze Kabáth, 1904,
evanjelická fara v Trnave, foto Tomáš Vlček

2

Reklamy Vincze Kabátha z fotografií (okolo 1901 a okolo 1919), zdroj: zbierkový fond ZsM

zdroj: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, hrsg. von Ulrich Thieme und Felix
Becker, Bd. 1-37, Leipzig: E.A. Seemann, 1907 – 1950; Nachdruck: München: Deutscher Taschenbuchverlag, 1992
3
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Viktor Kabáth je teda druhou generáciou fotografov Ateliéru Kabáth
v Trnave, čo spôsobilo v minulosti
zmätok aj skúsenému Ľudovítovi
Hlaváčovi, autorovi dosiaľ jedinej
publikácie o dejinách slovenskej
fotografie. Obaja Kabáthovci: otec
Vincent aj syn Viktor používali
podpis V. Kabáth a prezentovali sa
pod značkou Ateliér Kabáth. Hlaváč uviedol v knihe pri fotografovi
Vince Kabáthovi aj aktivity jeho
syna Viktora mysliac si, že ide iba
o jednu osobu.4
Viktor Kabáth narodený v roku
1893 v Mödlingu mal asi 7 rokov,
keď prišiel jeho otec do Trnavy.
V šk. roku 1906/1907 je meno Kabáth Győző / Viktor (kalvínske vierovyznanie) zaznamenané medzi
študentmi 3. ročníka trnavského
gymnázia a v školskom roku 1908/

Portrét Ireny Koristka, Vincze Kabáth, zdroj:
zbierkový fond ZsM

Manželia Kalendovci, Vincze Kabáth, zdroj:
zbierkový fond ZsM

Reklama fotoateliéru Kabáth, Nové Slovensko 15. 7. 1924, s.10

1909 sa objavil prvýkrát ako študent 5. ročníka evanjelického lýcea
v Bratislave a býval v internáte. Na
začiatku svetovej vojny mal 21 rokov
– vek, keď mohol byť povolaný ako
vojak do vojny (1914 – 18). V roku
1920 bol už Viktor Kabáth uvedený
v daňovej knihe Trnavy ako fotograf
spolu s otcom na Hviezdoslavovej

1 (Vincze Kabáth ateliér a Viktor
Kabáth fotograf). V praxi pôsobili
spolu v jednom ateliéri bez toho,
aby svoju prácu odlíšili používajúc zhodnú signatúru V. Kabáth.
Asi začiatkom tridsiatych rokov si
otvoril fotoateliér na Masarykovej
20 s výveskou Foto Kabáth, pričom
Ateliér Kabáth na Hviezdoslavovej

Fotografia na legitimáciu (Karol Bogsch),
zdroj: archív rodiny Günther

1 stále fungoval. V rámci Živnostenského spoločenstva mal Viktor
zaevidovanú vlastnú živnosť a od
roku 1930 aj zmluvy s minimálne
trinástimi učňami. Posledná je podpísaná v roku 1944.
Hlaváč vo svojej knihe spomenul
pôsobenie V. Kabátha vo filmovej
továrni Sascha – filmfabrik. Firma

„Kabáth Vincent. Trnavský fotografista prvej polovice 20. storočia. Pochádzal z Holíča na Záhorí. V mladosti pracoval
vo filmovej továrni Sascha – filmfabrik vo Viedni, majiteľom ktorej bol Alexander Kolowrat. Pravdepodobne sa tam priučil
aj fotografii. Koncom storočia začal fotografovať v Trnave, kde v roku 1900 získal živnostenské oprávnenie. Ateliér mal na
Hviezdoslavovej ulici, r. 1934 sa presťahoval do nového, moderne vystrojeného štúdia na vtedajšej Masarykovej ulici. Ešte za
svojho pobytu vo Viedni si udržiaval filiálny fotoateliér v Rakúsku v mestečku Portschach am See, kam sa v 40. rokoch 20.
storočia presťahoval.“ In: Hlaváč, Ľudovít. 1989. Dejiny slovenskej fotografie. Vydavateľstvo Osveta. Martin, 1989, s.105
4
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Alexandra Kolowrat – Krakowského produkovala filmy vo Viedni od
roku 1912 až do roku 1934, aj keď
v roku 1927 jej majiteľ zomrel. Nie
Vincent, ale práve Viktor Kabáth,
v čase založenia takmer dvadsaťročný mladík, v nej mohol istý čas
pracovať.5
Firmu Ateliér Kabáth prevádzkovali
Vincent a Viktor Kabáth spolu. Po
otcovi prevzal medzi r. 1936 – 40
Viktor obe prevádzky – na Hviezdoslavovej i Masarykovej ulici.
Živnosť fotografickú má zapísanú
v registri 18. 8. 1936. Či pracoval
Viktor Kabáth aj ako maliar, to
presne nevieme. Zachovali sa len
dve pohľadnice s motívom Trnavy,
ku ktorým namaľoval akvarelovú
predlohu. Kostol sv. Heleny a Trnava – bašty sú signované jeho
celým menom Viktor Kabáth.
V zbierke Západoslovenského múzea v Trnave sa medzi olejomaľbami nachádza portrét predstavenej
uršulínskeho kláštora datovaný
rokom 1936 a signovaný V. Kabáth.
Skôr ide ešte o dielo Vincenta Kabátha, portrétna maliarska tvorba
Viktora nie je známa.
Tvorbu Viktora a Vincenta Kabátha
nevieme niekedy s úplnou istotou
rozlíšiť. Skúmali sme vyše stopäťdesiat fotografií. Fotografie do roku
1920 môžeme prisúdiť Vincentovi,
no tvorba z dvadsiatych rokov 20.
storočia je Vincentova aj Viktorova. Napríklad tablá abiturientov
trnavských škôl (1926 – 32), ktoré
sú doplnené maľbou a signatúrou
rukou, mohli robiť obaja. Ich tlačené značky sa líšia takto: ak je horná nožička písmena K pretiahnutá
nad ďalšie písmená v priezvisku
– ide o Vincenta Kabátha spolu
s reklamou Ateliér Kabáth, Trnava / Pörtschach am S. Ozdobné
K v mene Kabáth a reklama Foto
Kabáth Trnava patria Viktorovi
Kabáthovi. Vincent je asi autorom
moderných fotografických portrétnych snímok z druhej polovice 30.
rokov 20. storočia technikou brómovej tlače, ktoré možno pokojne

zaradiť k slovenskej umeleckej
fotografickej tvorbe medzivojnového obdobia. Na zadnej strane
niektorých sa nachádza ceruzkou
poznámka, že ich spracoval M.
Raška. Mikuláš Raška je zapísaný
v rokoch 1929 – 38 ako pomocník
vo Vincentovom ateliéri.6 Viktor
fotografoval na objednávku mesto,
nové budovy či významné udalosti, napríklad návštevu prezidenta
Beneša v Trnave v roku 1936.
Pri sčítaní ľudu v roku 1940 bývala
rodina Viktora Kabátha na Hlinkovom námestí č. 9. (to je stále ten
istý dom ako v roku 1901 – Nagy
Lajos 557, či Hviezdoslavova 1)
Zapísaní tam vtedy boli: Kabáth
Viktor, fotograf, nar. 5. 5. 1893
(v Mödlingu) nemeckej národnosti,
evanjelik, Kabáthová Elena, fotografka (3. 6. 1908 v Tenke), maď.,
r.-k.) a Kabáth Viktor, fotograf (4.

Zachovaná podobizeň Viktora Kabátha,
fotografia kresby uhľom od autora
Griesslera, 1926, zdroj: zbierkový fond ZsM

Foto Kabáth na Masarykovej ulici, detail z pohľadnice 1930 – 40, zdroj: Jozef Benko

7. 1921, nem., ev. a. v.). Nevieme
presne, čo sa stalo s jeho otcom
Vincentom, či zomrel, alebo z Trnavy odišiel, no v roku 1940 ho už
sčítanie ľudu v Trnave neevidovalo.

Jeho posledná zmluva s učňom
bola v rámci živnostenského spoločenstva podpísaná v roku 1936.
Sčítanie uviedlo v dome ešte tieto
mená: Kellner Klementis, inžinier

Sascha Kolowrat a jeho továrna na sny. In: Výhledy č. 8, 21. 4. 1993. Dostupné na internete: http://rodopisna-revue-online.t
ode.cz/clanky-obory/sassa.pdf
6
Mikuláš Raška - živnosť fotografická 25. 4. 1939, prevádzka: Trnava, Hornopotočná 24. In: Štátny archív v Trnave.
Živnostenské spoločenstvo, Remeselné živnosti 1924 – 51, kniha 29
5
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(4. 9. 1890, nem., r.-k.) a Kabáthová Marta, domáca (15. 11. 1879,
nem., ev. a. v.).
Ateliér Kabáthovcov v dome na
rohu námestia a Hviezdoslavovej
popísal pamätník MVDr. Július
Molnár takto: „Za bránou (dnes
do poisťovne) bol hlboký forhaus
a vchod na nádvorie. Po pravej
strane lemovalo dvor pavlačové
krídlo jednoposchodovej budovy,
ktorej okná viedli z druhej strany
k Medzijatkám (dnes je na tomto
mieste OD Jednota). Po ľavej strane bol iba múr dvora susedného
domu. Fotoateliér stál na konci
dvora oproti forhausu a rovnobežne s priečelím do Hviezdoslavovej
ulice. Začiatkom štyridsiatych rokov bol fotografom Viktor Kabáth,
vysoký pán okolo päťdesiatky
s okuliarmi. Priatelil sa s maliarom
Jozefom Baloghom (roč. 1896),
s ktorým sa podelil o svoj ateliér,
keď sa prisťahoval do Trnavy. Jeho
ateliér bol pravidelnou zastávkou
sochára Jána Koniarka i skladateľa
Mikuláša Schneidera Trnavského. S Kabáthovcami bol rodinne
spriaznený vysokopostavený pán
z Coburgu Ing. Kellner. Jeho syn
Fritz (Fridrich) narodený niekedy
v rokoch 1920 – 23 v Trnave bol
neskôr povaľačom vo Viedni. Kabáthovci sa z Trnavy odsťahovali
asi na konci vojny.“
Stopy Kabáthovcov v Trnave nájdeme na trnavskom evanjelickom cintoríne v podobe náhrobného kameňa s nemeckým nápisom: Hermine
Kabath geb. Lerch 1858 – 1939
a Fritzi Kellner geb. Kabath 1886
– 1936. Podľa dát mohlo ísť o matku Viktora a manželku Vincenta
(Hermína Kabáthová) a jej dcéru
a Viktorovu sestru Fritzi, vydatú za
Kellnera. Inžinier Klementis Kellner
z Coburgu, ktorého spomínajú Dr.
Molnár aj sčítanie ľudu z roku 1940,
mohol byť jej manželom a Fritz
synom. Ďalšou Viktorovou sestrou
mohla byť Marta Kabáthová, uvedená v sčítaní ľudu ako domáca.
Fotografovanie sa stalo profesiou
pre jednu líniu rodiny Kabáthovcov, venovali sa mu tri generácie:
Vincent Kabáth, maliar a fotograf,
ktorý prišiel do Trnavy v roku

12. Reklama Foto Kabáth (Viktor Kabáth), Reklamná kniha Trnava, 1932

Pohľadnica s Kostolom sv. Heleny, Viktor Kabáth, zdroj: Jozef Benko

Pohľadnica s baštou za domom na Františkánskej ulici, Viktor Kabáth, zdroj: Jozef Benko

1900, jeho syn Viktor st. (nar. 1893
v Mödlingu) a aj vnuk Viktor ml.
(nar. 1921), ktorý sa však ako fotograf v Trnave už nestačil vyprofilovať. Za fotografku bola vyučená
aj Elena (nar. 1908 v Tenke), ktorá

bola v rokoch 1936 – 38 učnicou
Viktora Kabátha, avšak podľa dát
nemohla byť matkou Viktora ml.
Z iných zdrojov vieme, že istá Elena, dcéra Eugena Gasselsedera,
hudobníka a pomocníka Mikuláša
november 2016
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Reklamy Vincze Kabátha z fotografií okolo r 1920 – 30, zdroj: zbierkový fond ZsM
Portrét abatiše uršulínok v Trnave (Mária
Uršula Brandlová), V. Kabáth, 1936, zdroj:
zbierkový fond ZsM

Reklamy na celofánových vreckách na fotografie, cca 1930 – 40, Foto Kabáth (Viktor
Kabáth), zdroj: zbierkový fond ZsM

Portrét pani Diamantovej, brómová tlač,
foto Kabáth, okolo r. 1935, spracovanie M.
Raška, zdroj: zbierkový fond ZsM

Obal na fotografie s reklamou Foto Kabáth (Viktor Kabáth, 1930 – 44),
zdroj: zbierkový fond ZsM

Portrét pani Fuksovej, manželky zubára v Trnave,
Foto Kabáth, zdroj: zbierkový fond ZsM
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Schneidera Trnavského, sa vydala
za fotografa Kabátha. V hudobných dejinách Trnavy sa spomína,
že v tridsiatych rokoch 20. storočia
spievala Elena sólo na koncertoch
Trnavského slovenského spevoko-

lu. Kedy presne Kabáthovci odišli
z Trnavy a prečo, to zatiaľ nie je
úplne známe (dátum zániku živnosti Viktora Kabátha je dodatočne
zapísaný 29. 1. 1948). Zrejme to
súvisí s ich nemeckou národnosťou

história
a udalosťami v Európe na sklonku
druhej svetovej vojny. Čosi o tom
naznačuje aj zmienka zo zápisnice
Rady MNV z februára 1946, kde
istý Trnavčan žiada mesto o pridelenie pozemku po fotografistovi
Kabáthovi, keďže ide o bývalý
nemecký majetok. V zbierke Západoslovenského múzea sa nachádza
zaujímavý dokument z tridsiatych
rokov 20. storočia vzťahujúci sa
na pôsobenie rodiny Kabáthovcov
v mestečku Pörtschach am See. Ide
o propagačný materiál penziónu
Haus Kabáth, ktorý ponúkal ubytovanie a stravu v sezóne i mimo
nej a rôzne aktivity kúpeľného
charakteru i zábavy. Ide o modernú dvojposchodovú kúpeľnú vilku
pri jazere Wörthersee podobnú
niektorým piešťanským funkciona-

Portrét Dr. Lenárta, zubára v Trnave na
Hviezdoslavovej ulici, Foto Kabáth, zdroj:
zbierkový fond ZsM

listickým kúpeľným stavbám z prvej
republiky. Je možné, že Kabáthovci
v nej paralelne prevádzkovali penzión aj fotoateliér, a práve sem prišli
po odchode z Trnavy.
Tesne pred uzávierkou tohto článku sme získali informácie o pôsobení maďarského fotografa Victora
Kabatha od roku 1940 v Chile.
V roku 1960 bol jedným z fotografov veľkej fotografickej výstavy
Zrkadlo národnej duše, ktorá

Portrét Jána Koniarka, V. Kabáth, 1936,
zdroj: zbierkový fond ZsM

Sestry Marianna a Katarína Winterové
v holandskom kroji, dcéry Imricha Wintera,
predsedu Piešťanskej muzeálnej spoločnosti,
Foto Kabáth, zdroj: zbierkový fond ZsM

Propagačný leták penziónu Haus Kabáth v rakúskom Pörtschach am See, zdroj: zbierkový fond ZsM

prezentovala Chile najskôr doma
a nasledujúce roky v zahraničí.7
Nevieme zatiaľ s istotou povedať,
či išlo o Viktora Kabátha st., alebo
jeho syna Viktora. 
Zdroje:
Zbierkový fond Západoslovenského
múzea v Trnave
Matriky online na https://familysearch.org/
Štátny archív v Trnave. MG Trnava. Daňové registre 1901 – 1920
Štátny archív v Trnave. MG Trnava. Sčíta-

cie hárky 1940
Štátny archív v Trnave. Živnostenské spoločenstvo, registre živnostníkov a učňov
1926 – 1951
HLAVÁČ, Ľudovít. 1989. Dejiny slovenskej
fotografie. Vydavateľstvo Osveta. Martin,
1989. ISBN: 80-217-0086-6. 511 s.
Za informácie ďakujem evanjelickému
námestnému farárovi v Trnave Mgr. Kristiánovi Kosteckému a Trnavčanovi MVDr.
Júliusovi Molnárovi.
Za doplňujúce informácie o rodine Kabáthovcov ďakujem genealógovi RNDr.
Petrovi Nagyovi, CSc.

Výstava El Rostro de Chile bola otvorená 13. októbra 1960 a jedným z jej hlavných organizátorov bol čilský fotograf Antonio
Quintana (1904 – 1972). Súčasťou skupiny vystavujúcich čilských fotografov boli aj Rakúšan Ignacio Hochhäusler a maďarský
fotograf Victor Kabath. Výber veľkorozmerných fotografií z tejto výstavy prešiel do roku 1969 veľa štátov sveta. Dostupné na
internete: http://www.nuestro.cl/notas/rescate/foto_expo_rostros_chile1.htm
7
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Martin Jurčo, foto autor a archív

Bohuslav Novotný sa zaslúžil aj o univerzitu

Aj keď významný český a slovenský archeológ Bohuslav Novotný (*3. október 1921 Polabec – †31. október 1996 Bratislava) pochádzal od mesta Poděbrady, väčšiu časť svojho života prežil na Slovensku. S
Trnavou je spojené najmä finálne obdobie jeho bohatého pracovného a životného obdobia, no bolo o to
významnejšie. Bol pri založení novodobej Trnavskej univerzity a za päť rokov práce, až do náhlej smrti, stihol vybudovať slušné základy dnešnej Katedry klasickej archeológie. Aj preto si dvadsať rokov po
jeho smrti a pri 95. výročí narodenia naňho jeho trnavské pracovisko rado spomína.
Bohuslav Novotný študoval na
pražskom Českom vysokom učení
technickom (ČVUT) práve v čase,
keď sa Prahou prehnali známe
študentské udalosti 17. novembra
1939. Po vojnových peripetiách
(zúčastnil sa aj na Pražskom májovom povstaní), spolupracoval
s múzeom v Kolíne i Poděbradoch.
Výrazne ho ovplyvnili českí archeológovia Jan Filip a Jaroslav Böhm.
Štúdiá napokon dokončil až v roku
1948 na pražskej Karlovej univerzite. Dovtedy mal za sebou prácu
v pražskom mestskom múzeu, ktoré
opäť sprístupnil verejnosti a obnovil
knižnicu. Výstavba hutného kombinátu v Košiciach ho priviedla ako
odborníka na Slovensko, kde sa
podieľal na rozsiahlom výskume.
V tomto období sa zoznámil aj so
svojou neskoršou manželkou Máriou Lackovou (dnes Novotnou).
„Bolo to na výskume na Ungelte.
Bola som začínajúca študentka
a on už hotový archeológ. Prišiel
na Slovensko v dobe, keď nebolo
možné zohnať v Prahe byt. Práve
kvôli bývaniu sme sa presťahovali,
pretože v Bratislave sme mali rodičovský dom. Vtedy sa mu rysovala
práca v Bratislave, keďže vznikala
novodobá Slovenská akadémia
vied i archeológia na Univerzite
Komenského. Z bývalého malého
štátneho archeologického ústavu
vzniknutého počas vojny v Bystričke pri Martine vznikal Archeologický ústav ako jedna zo zložiek
SAV. So svojimi zamestnancami sa
mal presunúť do Bratislavy. Preto
bol veľký záujem, aby manžel prišiel z Prahy. Ani odtiaľ ho nechceli
pustiť, no napokon to naše bývanie
rozhodlo,“ spomína dnes Mária
Novotná, ktorá na trnavskú univerzitu prišla ako pedagogička až po
smrti manžela. „V ten deň, keď sa
30
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definitívne hlásil ako zamestnanec
SAV, mu so smútkom oznámili, že
Archeologický ústav bude v Nitre.
To bola pre nás veľká rana, pretože
sme sa presúvali pre byt, a napokon to bolo celkom inak. Vtedy
však začínalo aj nové pracovisko
na UK. Od roku 1950 sa otvorilo aj
samostatné štúdium archeológie,
kde študovali každý druhý rok
zhruba dvaja študenti. Tam začal
manžel prednášať a od roku 1956
tam začal pôsobiť natrvalo,“ hovorí
M. Novotná.
Profesorom archeológie sa Bohuslav Novotný stal v roku 1965.
Významne spolupracoval s nitrianskym Archeologickým ústavom
SAV a na svojom domovskom
pracovisku na univerzite rozširoval knižnicu, ktorá mala pri jeho
odchode 23 tisíc jednotiek. Všetko
bolo treba budovať, keďže archeologická práca a dokumentácia na
Slovensku sa začala rozvíjať oveľa
neskôr ako v Česku a obdobie vojnového slovenského štátu prerušilo
kontinuitu. Podobne rozbiehal
terénne výskumy, vychovával nielen študentov, ale aj technikov, čo
bolo pre prácu priamo pri výskume
veľmi dôležité. Ako však pripomína
Mária Novotná, nie všetci na bratislavskej univerzite mu boli pozitívne naklonení. „Niektorým prekážalo, že je Čech, aj keď bol príliš
vzdialený tomu, že by mal nejaké
nacionalistické tendencie. A jemu
bolo zvláštne, že niekto ho môže
posudzovať v týchto kategóriách,
navyše, keď vyrastal vo veľmi tolerantnom prostredí.“
Do Trnavy prišiel Bohuslav Novotný hneď po vzniku novodobej
univerzity v roku 1992. Jeho bývalý
žiak Michal Slivka ho oslovil, či by
neprišiel prednášať. Bol odborne
i morálne fundovanou autoritou,

preto si ho aj prvý rektor univerzity
Anton Hajduk zvolil za prvého prorektora a mesiac pred ukončením
svojho mandátu ho aj požiadal,
aby viedol univerzitu. Bohuslav
Novotný zastupoval Trnavskú univerzitu na rôznych fórach, v nadväzovaní kontaktov so zahraničím.
Tešil sa, že onedlho odovzdá funkciu prorektora a bude sa venoval
len odbornej práci. Žiaľ, poznačil
ho zápas o univerzitu a mocenské
i politické boje, ktorým musel aj
on čeliť v smutne známom období mečiarizmu 90. rokov. Aj to sa
podpísalo pod jeho náhlu smrť
krátko po oslavách 75. narodenín.
Jeho duch je však na univerzite
v Trnave prítomný dodnes pri každom z archeologických výskumov.
„Jeho vedecké práce siahajú na

kultúra
územie Čiech i Slovenska, venoval
sa najmä neolitu a neolitickému
umeniu. Slovenské umenie praveku porovnával s európskym
a svetovým, a tým ho spropagoval.
Venoval sa aj Rimanom v oblasti
stredného Podunajska a kontaktom Slovenska s rímskou ríšou. Pre
mňa ako klasického archeológa je
významná kniha Slovom a mečom,
v ktorej populárnou formou spolupracoval rímske a germánske ume-

nie. Táto kniha nachádza uplatnenie nielen medzi študentmi, ale
aj medzi laickou verejnosťou. Jeho
predstavou bolo založiť na tejto
univerzite na Slovensku dovtedy
neexistujúci odbor klasickej archeológie, a to sa mu aj podarilo,“
hovorí Erik Hrnčiarik z dnešnej
Katedry klasickej archeológie FF
Trnavskej univerzity.
Bohuslav Novotný sa zapísal aj do
vedomia laickej verejnosti najmä

Encyklopédiou archeológie z roku 1986. Vyšla v tridsaťtisícovom
náklade a vypredala sa za dva
mesiace. Žiaľ, ponovembrová
likvidácia vydavateľstva Obzor
a administratívne problémy prekazili prípravu obnoveného vydania
encyklopédie. V roku 2004 vydali
na Filozofickej fakulte Trnavskej
univerzity spomienkový zborník
Bohuslav Novotný 1921 – 1996,
ktorý zostavil jeho syn Ľubomír. 

Peter Radványi

Kniha zaujme aj trnavských lokálpatriotov

Čitateľov, ktorí sa zaujímajú o históriu Slovenska, nedávno potešila nová kniha s názvom Slovacikálni
študenti na vysokých školách technických v Čechách v rokoch 1918 – 1939. Ako už tento siahodlhý názov sľubuje, vyše tristostranová novinka veľkého formátu vydaná Slovenskou technickou univerzitou v
Bratislave prináša monografický súpis 3 548 študentov zo Slovenska, ktorí počas prvej Československej
republiky študovali na dvadsiatich siedmich vysokých školách technických v Čechách. Súpis obsahuje
okolo 35 tisíc faktografických údajov a 440 údajov o narodení overených v matrikách. Túto náročnú,
precíznu a doslova mravčiu prácu vykonal autorský kolektív pod vedením Trnavčanom dobre známeho
odborného publicistu a vysokoškolského pedagóga Ing. Milana Petráša, PhD., bývalého riaditeľa Západoslovenského múzea, ktorý prednáša na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave.
Nie je to len suchý lexikografický
súpis. Nová kniha na prvých štyridsiatich stranách ponúka aj krátke
kapitoly o vysokých školách v novovzniknutom Československu, osvetľuje čitateľovi zaujímavú situáciu,
ktorá nastala v školstve po roku 1918
na Slovensku, kde sa na rozdiel od
Čiech dovtedy jestvujúce vysoké školy technického zamerania jednoducho zrušili alebo zmenili na stredné
školy, pripomína márne snahy o slovenskú techniku, prináša zoznam
technických vysokých škôl, odborov
a oddelení v Čechách v skúmanom
období, zoznam študentov, z ktorých sa neskôr stali stredoškolskí
a vysokoškolskí profesori, je tam
aj krátka kapitolka o študentských
spolkoch, časopisoch i o systéme
udeľovania štipendií, atď.
Trnavských lokálpatriotov určite zaujme a poteší, že v uvedenom súpise je
celý rad našich rodákov, absolventov
trnavského gymnázia, či v Trnave
bývajúcich a neskôr aj pôsobiacich
absolventov českých technických
vysokých škôl a univerzít. Narátali
sme ich skoro pol stovky. Okrem nich
mnoho ďalších z Hlohovca, Piešťan,
Galanty, Serede, Bolerázu, Šúroviec,
Chtelnice, Križovian, Siladíc, Suchej
nad Parnou, Bieleho Kostola, Červe-

níka, Abrahámu, a ak k nim prirátame aj študentov z ďalších mestečiek
a obcí z terajšieho Trnavského kraja,
dostaneme sa až k sto päťdesiatim
siedmim menám, ktoré tvoria skoro 5
percent celého súpisu. Medzi nimi sú
také známe osobnosti ako architekt
Štefan Lukačovič z Trnavy, hlohovský rodák, chemik a bývalý rektor
Univerzity Komenského v Bratislave
František Valentín, pôvodca myšlienky a spoluautor projektu sústavy
vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros na Dunaji, vodohospodár Peter
Danišovič, rodák z Bolerázu, zakladateľ vedeckého výskumu chemického spracovania dreva, vynálezca
a profesor SVŠT František Kozmál
z Chtelnice či metalurg. akademik
Jozef Čabelka, holíčsky rodák, ktorý
bol dokonca nominovaný na Nobelovu cenu za fyziku, ďalej profesor
Slovenskej vysokej školy technickej,
o ktorej založenie sa zaslúžil, architekt a akademik SAV Emil Belluš,
projektant vežového vodojemu
a budovy automatického veľkomlyna v Trnave, kolonádového mostu
v Piešťanoch a mnohých ďalších
stavieb na celom Slovensku alebo
ďalší architekt a staviteľ Michal Milan
Harminc, projektant budovy, v ktorej
dnes sídli Knižnica Juraja Fándlyho

v Trnave, a takto by sa dalo pokračovať ešte dlhú chvíľu. No neboli
to len samí muži, ktorí študovali na
technických školách v Čechách. Nová
publikácia uvádza aj celý rad študentiek zo Slovenska. Medzi nimi aj prvú
slovenskú inžinierku chémie – Irenu
Kachničovú, ktorá učila na Obchodnej akadémii a na Priemyselnej škole
chemickej v Bratislave. Pri listovaní
knihou sa čitateľ dozvie aj to, že
mnohí študenti technických odborov
sa neskôr venovali umeniu, literatúre,
histórii, a pod. Napríklad známy kultúrny historik Anton Augustín Baník,
ktorý svojho času pôsobil aj v Trnave
ako knihovník, archivár, redaktor
a kustód Múzea F. R. Osvalda v Spolku sv. Vojtecha, študoval na technike
v Brne. Medzi tými, ktorí sa presadili
v úplne iných povolaniach, sú nielen
politici, spisovatelia, novinári, ale aj
evanjelický biskup, bankár, hudobný
skladateľ, maliar, dramatik, fotograf,
scénický výtvarník, režisér, riaditeľ
rozhlasu, organizátor bryndziarskeho
priemyslu na Slovensku alebo vinársky odborník.
Tieto a mnohé iné zaujímavé informácie ponúka knižná novinka, ktorá
rozširuje naše poznanie a nepochybne poslúži ako pramenná práca pre
ďalší výskum uvedenej tematiky. 
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Budúcnosť slávneho zboru Cantica nova je neistá
Trnavský študentský spevácky zbor Canticanova má takmer
päťdesiatročnú tradíciu. Vznikol v roku 1969 z podnetu profesora na trnavskom gymnáziu Jána Schulza. Zaiste vtedy ani on
netušil, do akej miery sa rozvinie tento jeho smelý nápad. Zbor
zaznamenal mimoriadne úspechy a dostal sa aj v časoch socializmu na západ. Mnohí si ešte pamätajú krásny veľkolepý spomienkový koncert, ktorý sa uskutočnil v roku 2009 v trnavskom
divadle. Oduševnenie pre zborový spev, spojené s generáciou
gymnaziálnych študentov v rokoch osemdesiatych, deväťdesiatych, či ešte skôr, zrejme nadobro vyprchalo. Ak sa nestane
malý zázrak, budúcnosť legendárnej Canticy, ikony zborového
spevu na Slovensku aj v zahraničí, je neistá. O neveselej situácii
sme sa porozprávali s jej zbormajstrom i pedagógom a riaditeľom trnavskej Základnej umeleckej školy M. Sch. Trnavského
Gabrielom Kalapošom.
rých klasická komorná hudba
 Oslavy štyridsiatky vášho
zboru dodnes rezonujú a svietia nie je atraktívna?
v spomienkach mnohých Trnav- -Situácia odráža aj súčasnú realitu, pokiaľ ide o hudobnú orienčanov, a napriek tomu ste čoraz
táciu a výučbu estetiky a hudby.
skeptickejší. Prečo hasne toto
Na gymnáziu sa tieto predmety
svetielko?
nevyučujú a na osemročnom
- Vtedy prišli na oslavy napríklad
gymnáziu je hudobná výchova
sólista SND Pavol Remenár, Kamil
v dvoch ročníkoch. To je odraz
Mikulčík, ktorý hviezdi na heposledných pätnástich rokov,
reckom i hudobnom nebi, stálica
keď sa hudbe a estetike, výchove
operného spevu v Nemecku Lucia
Duchoňová, a mnohí, mnohí ďalší. umením v rámci štátnych vzdelávacích programov na gymnáziách,
Väčšina z nich potvrdzovala, že
nevenovala prakticky žiadna poúčinkovanie v zbore Cantica nova
zornosť. Keď sa stretávame s naim dalo vo svojom odbore ďalšie
šimi kolegami, dirigentmi, všetci
životné smerovanie. Ako študent
nám potvrdzujú, že členov zborov
som bol členom zboru od roku
ubúda. Mladí ľudia už majú iné
1976 do roku 1980 a pamätám si,
priority. Za to obdobie, čo vediem
že nás bývalo okolo päťdesiat –
päťdesiatpäť členov. Dokonca v ro- Canticu, prešlo cez zbor okolo
šesťsto mladých ľudí, a nikdy neku 1977, keď som bol s Canticou
bola taká situácia ako dnes. A to
na mojom prvom zahraničnom
už členmi nie sú len gymnazisti,
zájazde v Belgicku a Holandsku,
ale študenti všetkých trnavských
išli sme dvomi autobusmi. V roku
stredných škôl.
1983 som prišiel ako zbormajster.
 Aká je vaša komunikácia so
Vtedy sa nám darilo držať počty
študentmi, ktorí by mohli byť
okolo šesťdesiat – sedemdesiat
členov. V dnešnej dobre, posledné novými členmi zboru?
- Za desať rokov som urobil tzv.
tri – štyri roky, napriek tomu, že
hudobný výskum. Bol to vlastne
členmi sú študenti všetkých trnavnábor do zboru. Asi osemdesiat
ských stredných škôl, začíname
percent chlapcov nemá ani zápociťovať stratu záujmu o spievakladný hudobný sluch. U tých,
nie a členstvo v zbore.
ktorí ho mali, prevážili mimohu Je to dané menším hudobdobné kontexty. Prváci sa totiž
ným talentom v populácii alebo
jednoducho súčasným životným v škole snažia zorientovať v kolektíve. A v triede neraz zamiešajú
trendom mladých ľudí, pre kto32
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karty tí kápovia alebo mienkotvorcovia kolektívu. Stačilo, aby
niekto povedal, že chodiť do zboru
je hlúposť, že je to scestné, a deti
to hneď odradí. Jednoducho – sú
pod tlakom kolektívu. Niektorí sa
dokonca k tomu po rokoch priznali. Voľakedy to bolo presne naopak
– členstvo v zbore Cantica nova
znamenalo istý status úspešnosti.
 Základným problémom však
asi je, že žiaci dnes majú veľmi
ďaleko ku klasickej hudbe, divadlu, aj keď nemožno všetkých
hádzať do jedného vreca.
- Kontakty s hudbou a umením sú
slabé. Nedávno som počul o jednom prieskume, kde sa hovorilo
o tom, že niekde v Európe dávajú
študentom 500 eur na kultúrne
aktivity, na návštevu koncertu či
divadla. U nás sú to 4 eurá na
kultúrny poukaz. Potom sa v ankete medzi štvrtákmi pýtali, ako
často chodia do divadla či na
koncerty a či poznajú umelcov.
Výsledky boli mizerné. Väčšia časť
z dnešných mladých študentov
nebola nikdy na koncerte ani na
divadelnom predstavení.
 Aké máte ďalšie plány na
zvrátenie tejto situácie?
- S blížiacim sa 50. výročím súboru Cantica nova som mal predstavu o tom, že by bolo dobré
získať aspoň tridsať záujemcov,
aby sa postupne vycibrili. Táto

kultúra
prvácka generácia by teda mala
byť základom zboru, ktorý sa
predstaví pri jubileu. Preto sme
so súčasnými členmi pripravili
pätnásťminútový film o zbore, čo všetko členstvo prináša.
Teda nielen spievanie, koncerty,
zájazdy, ale aj partiu, rodinu,
súdržnosť, dobrodružstvo. Boli
ukázané všetky stránky týchto
aktivít – od spievania až po spoločenské udalosti. Na troch gymnáziách bolo asi dvestopäťdesiat
prvákov, ktorým sme premietli
film a súčasní členovia zboru
hovorili o svojich skúsenostiach.
Výsledkom bola účasť len štrnástich študentov na konkurze,
z toho dvoch chlapcov a dvanástich dievčat. Ledva som si z nich
vybral desať. Čiže – tento zámer
nevyšiel. Chcel by som ešte raz

osloviť riaditeľov stredných škôl,
dať im materiály o zbore, prebrať
to s nimi aj na triednických hodinách, prípadne ešte raz sa so
žiakmi porozprávať o zbore, aby
sa deti namotivovali. Chcel by
som prostredníctvom sociálnych
sietí poprosiť aj bývalých členov,
aby rozhodili siete a viac zaangažovali, motivovali a zburcovali
mladých ľudí v Trnave.
 Čo ak sa nepodarí zohnať
dostatok členov – plánujete meniť repertoár alebo sa nejakým
spôsobom transformovať?
- Cantica nova ešte pred dvomi
rokmi získala prvé miesto na medzinárodnom festivale speváckych
zborov v Merpelte. Neprešli dva
roky a zostalo nás dvadsaťšesť.
Maturanti odchádzajú na vysoké
školy a mizivé percento z nich

má počas štúdia na vysokej škole
čas dochádzať na skúšky. Počet
členov automaticky klesá. Aká je
vyhliadka do roku 2019? Ťažko
predpokladať. Pri nedostatku
chlapcov v priebehu roka pretvoriť zbor na dievčenský. Aj keď
Cantica nova chcela byť vždy miešaným študentským speváckym
zborom. A takisto by mi bolo ľúto,
že by to z roka na rok matematickým klesaním odišlo niekde
do úzadia. Druhá vec je, že zbor
si po celých 47 rokov udržiaval
latku na jednej úrovni a darilo
sa mu. Ale v boji s existenčnými
problémami a nedostatkom členov
sa nedá udržať ani to. Dúfam, že
spomínaná iniciatíva s bývalými
cantičiarmi bude úspešná. Uvidíme o pol roka, akým smerom sa
to bude uberať... 

(red)

November v Berlineri DKP
Do Trnavy sa po roku
vracia festival spisovateľov

Pod názvom YPSALON sa v Trnave uplynulý rok udomácnil
festival spisovateľov, ktorého
druhý ročník sa bude konať od
štvrtka 24. novembra do soboty 26. novembra v Synagóge
– Centre súčasného umenia na
Halenárskej 2.
Hneď v úvode štvrtkového
programu sa môžu návštevníci
tešiť na zaujímavú diskusiu so
zakladateľmi vydavateľstva Absynt, ktoré na slovenský trh prináša svetové a oceňované reportážne knihy. V podobnom duchu
bude festival pokračovať, keďže
pozvanie prijal i reportér a dokumentárny fotograf Andrej Bán.
V piatok 25. novembra program
vyvrcholí predstavením a krstom knihy Chlapec s očami ako
hviezdy od trnavského prozaika
a básnika Pera Le Kveta. O tom,
ako táto kniha, ktorá nie je ani
zďaleka len pre deti, vznikala,
príde porozprávať aj ilustrátorka
Martina Matlovičová.
V nedeľu určite netreba premeš-

kať multimediálnu prednášku
Dušana Tarageľa o jednej z
najvýznamnejších osobností modernej literárnej histórie, Petrovi
Pišťankovi. Návštevníci si v bohatom programe festivalu nájdu aj
množstvo besied s obľúbenými
autormi, medzi ktorými nebude
chýbať napr. finalista ceny Anasoft litera za rok 2014 Peter Balko,
poeti Michal Habaj a Katarína
Kucbelová, trojnásobná finalistka
súťaže Poviedka, Vanda Rozenbergerová, taktiež oceňovaní
mladí scenáristi a spisovatelia
Zuska Kepplová a Ján Púček, či
aforista Tomáš Ulej.
Programom budú divákov
sprevádzať dvaja naslovovzatí odborníci na literatúru – už
spomenutý Pero Le Kvet a Dado
Nagy. Program, navyše, každý
deň ukončia výnimočné koncerty.
Prvý večer bude pódium patriť
známemu spisovateľovi, vydavateľovi a hudobníkovi Pištovi
Vandalovi. V piatok oslávime
krst knihy koncertom oceňovanej
kapely Saténové ruky a v sobotu
príde na rad speváčka a sklada-

teľka Ivana Mer so svojou krehkou a lyrickou hudbou čerpajúcou z tradícií rôznych zahraničných krajín, ktoré precestovala.
Permanentky na celý program vo
výhodnej cene nájdu návštevníci
v predpredaji v kníhkupectve AF
na Štefánikovej 5. Okrem toho
nebude chýbať ani možnosť zakúpiť si jednodňové vstupenky
na mieste konania festivalu.

Autor v Berlineri DKP

Po úspechu komédie Chutilo
vám, páni? sa do Berlineru DKP
na Pekárskej ulici 40 vráti v sobotu 12. novembra jej autor Pavol
Seriš s novou inscenáciou. Hoci
divákov naposledy zaujal skvelým stvárnením viac ako dvoch
desiatok rôznych postáv, tentoraz
sa bude venovať osudu len jednej divadelnej postavy – autora
hry.
Autor – čo je meno postavy aj inscenácie – totiž predstavuje pracujúceho tvora, ktorý musí vytvoriť originálny zábavný program,
inak príde o všetko. Je to divadlo,
v ktorom hrá herec viac za seba
november 2016
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ako za postavu a zároveň osobná
výpoveď o úskaliach tvorby.
Pavol Seriš, ktorý komédiu napísal i v nej sám hrá, je absolventom ateliéru pohybového divadla
na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. So svojimi
hrami pravidelne vystupuje na
Slovensku, v Česku a v zahraničí.
Za svoje autorské inscenácie zís-

kal mnoho ocenení, medzi inými
aj Poctu Objev roku na festivale
„…příští vlna/next wave… 2014“ v
Prahe, Cenu za najlepší herecký
výkon na festivale FITUA 2015
v marockom Agadire či Hlavnú
Cenu na European Young Theatre 2015 v talianskom Spolete.
Na inscenácii Pavol Seriš spolupracoval s českým divadelným a

filmovým režisérom Břetislavom
Rychlíkom.
Kapacita sály je len 40 miest,
vstupenky sa dajú rezervovať
e-mailom na adrese rezervacie@malyberlin.sk.
Festival finančne podporili Mesto
Trnava, Nadácia Eset, Zväz vydavateľov a kníhkupcov SR a Fond
na podporu umenia. 

Martin Jurčo, foto Archív RTVS

Na javisku bude herec Martin Gregor

Samozrejme, len v spomienkach, ako hlas z početných rozhlasových nahrávok dramatických i zábavných relácií a vo forme rozprávania jeho súčasníkov. Významný slovenský herec, dlhoročný
člen Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, odišiel z tohto sveta v júni v roku 1982,
no stále žije aj vďaka reprízam mnohých filmov, televíznych inscenácií i rozhlasových relácií.
A spomínať sa na Martina Gregora bude v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika 16. novembra
o 18. hodine v pásme nazvanom Na javisku Martin Gregor.
Okolo 190 postáv v divadle, medzi nimi aj slávni Zlatí chlapci,
televízne inscenácie Americká
tragédia, Zaprášené histórie,
dodnes známy dabing detského
kresleného seriálu Tip a tap (lietajúci strýko Fedor) a filmy ako
napríklad Vrah zo záhrobia, Páni
sa zabávajú, Niet inej cesty. Aj
to všetko si spájame s hercom
Martinom Gregorom. Tento rok si
kultúrna verejnosť pripomína 110
rokov od jeho narodenia.
Trnavský rodák mal skutočne
bohatý divadelný život a životné
peripetie ho vôbec neobchádzali. Pôvodne sa volal Martin
Guttmann a divadelné dosky
úspešne okúsil ešte v medzivojnovom období. Tragické obdobie
vojnového slovenského štátu ho
poznačilo takmer fatálne, bol v
niekoľkých koncentračných táboroch, a svoj životný príbeh si
akoby zahral aj v roli Katza zo
slávneho oscarového filmu Obchod na korze. Po vojne sa jeho
divadelná práca rozbehla naplno,
vrátil sa do divadla. No len načas. Podobne niekomu prekážal
aj v pohnutých rokoch päťdesiatych, keď musel z divadla odísť.
Našťastie ho privinul rozhlas,
kde začínal a kde mal stále svoje
zázemie. Po dvoch rokoch sa
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mohol vrátiť do divadla, no rozhlasu zostal verný až do smrti.
Založil tam napríklad Rozhlasový
herecký súbor, ktorý v rôznych
podobách existoval až do roku
2004. A rozhlas rád využíval hlasové i herecké prednosti Martina
Gregora. Možno to dokumentovať v desiatkach rôznych rozhlasových postáv v komediálnom i
tragickom žánri. Ukážky z týchto
hier a relácií odznejú aj priamo v
programe: Ovocie hnevu, Prišiel
som vás zabiť, Ujo Váňa, Očistec, Zalamejský richtár, Útrapy z
rozumu a ďalšie.
Spomienkový program Na javisku Martin Gregor je zostavený z
ukážok z rozhlasových relácií a
spomínania hostí. Účasť prisľúbili syn Martina Gregora lekár
Peter Gregor, niekdajší dramaturg
Činohry SND v Bratislave Anton Kret a teatrológ a divadelný
historik Karol Mišovic. Zaspomínať by si mal prísť aj niektorý z
Gregorových hereckých kolegov.
Súčasťou podujatia bude aj sprístupnenie výstavy o hercovi z
Divadelného ústavu. Vypočujeme
si aj ukážky z dvoch kníh manželky herca Magdy Gregorovej,
ktorá nielen na Trnavu svojho
manžela, ale aj na spoločnú púť
spomínala v knihách Môj kome-

diant a Môj komediant a ja.
Spomienkový večer je verejnou
nahrávkou Rozhlasu a televízie
Slovenska pri príležitosti výročia
narodenia umelca a 90. výročia
od začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku. Odvysielaná
bude počas Vianoc na okruhu
Rádio Regina. V programe nebude chýbať ani hudba. A keďže
Trnava, umenie, rozhlas a životné peripetie v mnohom spájajú
Martina Gregora aj s hudobným
skladateľom Karolom Elbertom
– v hudobných predeloch si budeme môcť vypočuť ukážky známych melódií tohto vynikajúceho
hudobného skladateľa, autora
populárnych pesničiek i orchestrálnych melódií. 

kultúra
Martin Jurčo, foto: René Miko

Ak sa chcete zapojiť do inscenácie, príďte
do divadla na Sluhu dvoch pánov

Carlo Goldoni: Sluha dvoch pánov. Preklad Blahoslav Hečko, réžia: Juraj Bielik, dramaturgia Miro
Dacho, scéna: Ján Zavarský, kostýmy Katarína Žgančíková, hudba Juraj Bielik, svetelný dizajn
Juraj Jakabčin. Hrajú: Peter Trník a. h., Vladimír Jedľovský, Tatiana Kulíšková, Silvia Holečková,
Tibor Vokoun, Tomáš Mosný, Petra Blesáková, Michal Jánoš, Lucia Bugalová a. h. a Martin Križan. Premiéra: 15. októbra 2016 v hlavnej sále Divadla Jána Palárika.
Milan Kiš, Zora Kolínska, Leopold Haverl, Eva Rysová a ďalší.
To sú herci, ktorí sa predstavili
v slávnej komédii Carla Goldoniho
v Krajovom divadle v Trnave pred
päťdesiatimi tromi rokmi. Dnes
sa súčasné Divadlo Jána Palárika
k tejto slávnej komédii vracia –
v novej úprave a aj so živou hudbou na javisku. V českom a slovenskom kontexte je popri desiatkach iných uvedení známa najmä
verzia činohry Národného divadla
v Prahe s hlavnou postavou Miroslava Donutila, ktorá sa hrá už
22 rokov a tento rok by mala byť
aj jej derniéra. Na Slovensku sa
od 50. rokov objavila na javisku
viac ráz, napríklad v SND v Bratislave hral hlavnú postavu Oldo
Hlaváček alebo v Astorke Marián
Zednikovič.
Hra má jednoduchý príbeh. Hlavný hrdina Truffaldino sa zhodou
okolností a vďaka chamtivosti
stane sluhom dvoch pánov. Čo
pri tom zažíva a ako sa musí
snažiť, aby to druhý pán nezistil
– to všetko je zdrojom zápletky
a humoru. „Hru sme upravovali
najmä vo forme rôznych škrtov
alebo jazykových úprav. Preklad
Blahoslava Hečka má veľa rokov
a porovnávali sme ho s inými
českými a slovenskými prekladmi.
Blahoslav Hečko hru prekladal
niekoľkokrát, prvýkrát v päťdesiatych rokoch. Naposledy to bolo
v roku 1975, a z tejto verzie sme
vychádzali aj my. Základom bolo,
aby sa zachovali gagy a humor,“
hovorí dramaturg Miro Dacho.
Jedným z účinkujúcich je režisér
Juraj Bielik, ktorý hrá na viacerých
hudobných nástrojoch a koordi-

nuje samotné hudobné hranie na
javisku. „Dívali sme sa na to ako
na divadlo v divadle. Predstavovali sme si, ako nejaká herecká skupina prišla zahrať toto predstavenie. Z toho vyplynulo, že hudba
musí byť naživo ako všetko, čo sa
na javisku udeje. V rámci nášho
voľného princípu sa to stalo nevyhnutnosťou. Väčšina hercov vie
hrať aj na hudobných nástrojoch,
čo sme využili už viac ráz. Vždy
to zaujímavým, príjemným spôsobom obohacuje inscenáciu,“
hovorí režisér, autor hudby a hudobník na javisku Juraj Bielik.
Laškovania, zaľúbenia, scény,
plač i smiech. Aj to má možnosť
na javisku zažiť jedna z hosťujúcich herečiek divadla Lucia
Bugalová, ktorá sa predstavuje
v roli Claricinej slúžky Smeraldiny.
„Pre mňa to nie je len hranie na
javisku, ale aj hranie na husliach,
ktoré som po mnohých rokoch
vytiahla zo zásuvky,“ hovorí

s úsmevom Lucia Bugalová.
O tom, že je to najznámejšia
Goldoniho komédia, svedčí aj
doterajšia skúsenosť hlavného
hrdinu Truffaldina, Beatricinho
a Florindovho sluhu v podaní
Petra Trníka a. h., ktorého sme
mohli ako hosťa divadla vidieť vo
viacerých inscenáciách – Mandragore, Troch letuškách v Paríži,
Inkognite či Dobrodružstve pri
obžinkoch. „S režisérom a dramaturgom sme vedeli presne,
do čoho ideme, keďže to nebola
prvá moja spolupráca s týmto
realizačným tímom. Spoločným
úsilím sme sa snažili zo situácií
vytlačiť maximum. Sám Goldoni
v autorskom texte prosí hercov
stvárňujúcich Truffaldina, aby
sa vyvarovali vulgárnosti a aby
boli vkusní. Počíta, že herec vloží
do postavy aj svoj vklad a bude
primerane improvizovať v medziach, ktoré mu určuje text,“
hovorí Peter Trník.
november 2016
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Autor v tomto prípade predpisuje
aj väčšiu komunikáciu s divákom
a tvorcovia sa rozhodli, že to využijú. „Myslím, že pre divákov je
veľmi atraktívne, keď ich zapojíme
do samotného diania inscenácie.
Diváci majú možnosť odpovedať
na otázky hlavného hrdinu, súcitiť s ním pri tom, ako slúži dvom
pánom. Mal som veľmi dobrú, až
prekvapujúcu skúsenosť, keď sme
najprv skúšali do prázdna, a potom prišla generálka a premiéra,“
hovorí Peter Trník. Sám totiž videl
tento titul v Národnom divadle
v Prahe, kde Truffaldina hrá Miroslav Donutil. Napríklad, keď pečatí
list, povie: Moja mama pečatila

listy aj chlebom, nemáte niekto
chlieb? V tejto situácii boli pražskí
diváci už vycvičení a hádzali mu
na javisko chlieb. O to väčšie bolo
moje prekvapenie, keď som sa to
isté spýtal na trnavskom javisku.
Na generálke, ktorú zväčša navštevujú seniori a študenti, mi na
javisku pristáli oškvarkový pagáč
alebo chlieb so šunkou,“ hovorí
s úsmevom Peter Trník a pripomína, že všetko sa nedá narežírovať. Záleží vraj od herca, ktorý
Truffaldina hrá, aký má cit pre
komunikáciu s publikom, aby bola
dodržaná v rozumnej miere.
Ako sa dozvedáme z programového bulletinu, Carlo Goldoni

(1907 – 1793) bol rodený Benátčan a napísal svoju prvú hru už
ako deväťročný. Študoval filozofiu i právo, ale slávu si získal
predovšetkým svojimi hrami.
Napísal ich viac ako dvesto. Boli
to prevažne komédie, ale písal
i tragédie, intermezzá a libretá k operám. Vo svojich hrách
zobrazil všetky vrstvy benátskej
spoločnosti – feudálov, mešťanov
i prostých ľudí. Jeho komédie sú
napísané šťavnatým benátskym
dialektom, rečou drobných ľudí,
gondolierov, slúžok, práčok, prefíkaných sluhov i zručných remeselníkov, ktorí museli denne bojovať o svoje miesto pod slnkom. 

(sj)

Advent v múzeu: Návšteva vianočne
vyzdobeného bytu v minulom storočí

Západoslovenské múzeum v Trnave pripravuje už tradične podujatie pod názvom Advent v múzeu. Tento rok je jeho súčasťou aj výstava s vianočnou tematikou. Vernisáž výstavy sa uskutoční
v nedeľu 27. novembra o 15.00 h v Západoslovenskom múzeu na Múzejnom námestí v Trnave.
Centrum výstavy tvorí interiér
bytu štylizovaný do obdobia
šesťdesiatych rokov 20. storočia s
nábytkovými kusmi a doplnkami
aj zo staršieho obdobia. Rodiny
mávali vtedy bežne v byte staršie i
novšie nábytkové kusy pohromade. Interiér má vianočnú náladu,
vianočný stromček je ozdobený
dobovými ozdobami. Vo výstavnej
miestnosti sú ešte vystavené historické i ľudové betlehemy zo zbierok múzea, slamené i šúpoľové
ozdoby na stromček, či tradičné
formy na pečenie a iné zaujímavé
predmety súvisiace s Vianocami.
Osobitný priestor tvoria dobové
pohľadnice s vianočnou a novoročnou tematikou z prvej i druhej
polovice 20. storočia. Zaujímavým
doplnkom sú dobové fotografie
v rámoch dokumentujúce najmä
deti na Štedrý večer či počas vianočných sviatkov s darčekmi.
Výstava je prístupná v rámci otváracích hodín múzea od 8.00 do
17.00 h a cez víkendy od 11.00 do
17.00 h. Pre návštevníkov Vianočných trhov v Trnave je pripravený
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jeden vstup denne okrem pondelka
zdarma od 29. 11. do 23. 12. 2016 v

čase od 15.00 do 15.30 h.
Výstava potrvá do 8. januára 2017. 

kultúra
Miroslava Kuracinová-Valová

Spolupráca priezračná ako sklo
Aj tak by bolo možné nazvať výstavu Konjunkcie / Časová zhoda, ktorá
práve prezentuje diela umeleckého sklára Pala Macha vytvorené v spolupráci a vzájomnej inšpirácii s inými umelcami v Galérii Jána Koniarka.
Sklo patrí medzi úžitkové materiály,
ale na Slovensku vďaka voľakedajšiemu zázemiu viacerých sklární sa
výrazne rozvinulo aj na materiál umelecký, ktorý má mnoho zjavných aj
skrytých významov (čistota, priezračnosť, ale aj technologická náročnosť
vyhotovenia). Tie samotné prispievajú
k obľúbenosti medzi tvorcami, ktorí
sa neľakajú výziev. Medzi takýchto
umelcov určite patrí aj Palo Macho
(nar. 1965), v súčasnosti dobre známy
na domácej aj zahraničnej umeleckej
scéne i medzi zberateľmi. Výstava
v Kopplovej vile však neponúka divákovi len jeho „autorskú tvorbu“, ale
diela vytvorené v rôznych „presahoch“
do tvorby ďalších významných slovenských výtvarníkov.
Ivan Csudai, Rudolf Fila, Ľudovít Fulla,
Jana Hojstričová, Jozef Jankovič, Svätopluk Mikyta, Laco Teren, to sú mená
osobností, ktoré svojou tvorbou do
oblasti umeleckého skla nezasiahli,
v očiach Pala Macha však pre ňu mali
potenciál. Potenciál, čo sa dal využiť
rôznym spôsobom v tvorbe tabuľového i fúkaného skla, v maľbe na sklo
a do skla, ktorej sa venuje... Jednoducho v konceptuálnej tvorbe nových
sklárskych príbehov s pretaveným
posolstvom spolupráce, ktorá sa postupne začala rozvíjať už v roku 2002.
Povýšenie citácie, deformácie, výpožičiek tvarových i farebných akcentov
z ich tvorby do skla vytvára nové obrazové príbehy s mimoriadnou príťažlivosťou. Takou, ktorá kladie mnohé
otázky o autenticite a o estetike,
o spojení a prestupovaní, kde sa stráca
individualita, aby nastúpila krása.
Tak kde sa začína vklad Pala Macha,
kde sa končí „výpožička“? Maliari
Ivan Csudai, Rudolf Fila, Ľudovít Fulla, fotografka Jana Hojstričová, sochár
Jozef Jankovič a výtvarníci Svätopluk
Mikyta a Laco Teren dosahujú v čírosti skla celkom iný účinok. Odrazu
sú „neopozeraní“, vtip sa strieda
s hĺbkou, ale hravosť stretnutia nedovolí odtrhnúť oči – možno by sa

dal tento príbeh nazvať aj postmoderným, keby sme preň potrebovali
vytvoriť nejakú „kolónku“. Ale skôr
zostáva „súčasným“ v tom zmysle, že
od každého autora preberá to živé,
životaschopné, čo z jeho tvorby pretrváva a pretrvá – osloví. Čo je čitateľné, aktuálne a transformovateľné do
„nového jazyka“ bez ujmy, ba práve
preto, že prostredníctvom neho má
tiež čo povedať.
Ak bola otázka na začiatku spolupráce sklára Pala Macha s oslovenými

Svätopluk Mikyta

tvorcami (s Fullom už len in memoriam, ale o to zaujímavejšia) položená
tak, čo tento „preklad“ z jednej výtvarnej techniky do inej dokáže, odpoveď na ňu je jednoznačná – transparentnosť, svetlo, živosť ťažiskovej
myšlienky tvorby, jej nadčasovosť
a príťažlivý vizuálny potenciál.
Výstava pod kurátorskou gesciou
filozofa Petra Michaloviča potrvá do
nedele 27. novembra 2016. Kurátor aj
autor pozývajú záujemcov o bližšie
oboznámenie s potenciálom výstavy
Konjunkcie / Časová zhoda na komentovanú prehliadku spojenú s neformálnou diskusiou, ktorá sa bude
konať vo štvrtok 24. novembra 2016
o 17.00 h. Vstup na toto podujatie do
Galérie Jána Koniarka, Kopplovej vily
na Zelenom kríčku 3 bude voľný. 

Jozef Jankovič
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Jaroslav Lieskovský, foto: klubový zdroj

Pod vysokou sieťou opäť extraligovo
Najvyššia volejbalová súťaž žien sa v Trnave vrátila do mestskej športovej haly, v novembri tu
budú dva extraligové zápasy

Začiatky gymnaziálneho volejbalu
v našom meste siahajú do roku
1921. Z masovej podoby najmä
školských smečov sa naplno vykľula organizovaná forma až v druhej polovici štyridsiatych rokov.
Súťažnú štafetu niesli družstvá
SSM a TŠS. V ďalšom desaťročí šírili dobré meno volejbalovej Trnavy
predovšetkým muži Telovýchovnej
jednoty Sokol Kovosmalt. Od sezóny 1959 sa dianie pod vysokou
sieťou presťahovalo do Slávie. Hoci
mužské celky, oproti ženským
zostavám, už poväčšine ťahali za
kratší koniec, trnavským odchovancom bol napríklad reprezentant
Jozef Labuda. Ten sa dokonca
dostal do olympijského výberu
ČSSR pre Tokio 1964, no počas OH
v krajine vychádzajúceho slnka mal
neskutočnú smolu. „Celú olympiádu som kvôli žltačke preležal v tokijskej nemocnici,“ povedal nám
ako hosť jedného z trnavských
žiackych festivalov Kalokagatia.
V slovenskom Ríme mal teda roky
navrch ženský volejbal, vrátane
úspešného ťaženia v podnikových
súťažiach. Koncom šiesteho desaťročia sa Trnava dokonca mohla
popýšiť dvojnásobným zastúpením
v ligových zápoleniach žien. Kolektív Štartu Tatrachema trénersky
kormidloval Milan Netoušek a celok TJ VŠ, pôsobiaci na pôde pedagogickej fakulty, bol v réžii Jozefa
Lukoviča. Masovému volejbalu
dali zelenú najmä v TJ SZM Fortuna. Na prelome sedemdesiatych
a osemdesiatych rokov sa ženské
tímy etablovali v novovzniknutej TJ
Slovšport a predovšetkým v spartakovskom telovýchovnom subjekte.
To už riadiace zložky natrvalo presunuli ligové zápolenia z antukových ihrísk pod strechu. Trnavské
ženy, koučované Mariánom Hujčíkom a Milanom Urbanovským,
úspešne účinkovali aj na palubovkách najvyššej slovenskej súťaže,
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Nováčik ženskej extraligy, volejbalové družstvo Hit UCM Trnava so svojimi trénermi.

hoci tomuto športu sa venovali
v amatérskych podmienkach. Ba
dokonca v prvoligovom ročníku
1994/95 získali červeno-čierne
pre spartakovskú vitrínu historické
tretie miesto. Pred nimi skončili
v tabuľke iba dva profesionálne
kluby, Slávia UK Bratislava a SPASA
Žilina. O dve sezóny neskôr však
volejbalový oddiel Spartaka zanikol. Súťažné dianie sa presťahovalo
z telocvične SOU energetického
a neskôr z trnavskej športovej haly
Družba do školskej telocvične na
Spartakovskej. V tamojšej ZŠ sa
darilo najmä projektu spoločných
športových tried, do ktorých zaradili volejbalové (dievčatá) a hokejové talenty (chlapci).
Čerstvý vietor pod vysokou sieťou
opäť naplno zadul až po založení VK Hit Trnava (2001). Agilný
manažment klubu dokázal počas
pätnástich rokov úctyhodné napredovanie. Čerešničkou na torte je
aktuálny postup žien do najvyššej
súťaže. Pravda, nováčikovské účinkovanie trnavských vysokoškoláčok
medzi slovenskou elitou si žiada
svoj čas na adaptáciu. Ukázal to aj

jarmočný víkend v MŠH. Turnajový
test štyroch extraligových družstiev
O pohár primátora mesta Trnavy
presvedčivo vyhrali volejbalistky
UKF Nitra. Okrem domácich dievčat zostali na ich štíte aj hostky
z VTC Pezinok a VKKP Brno.
Trnavskí priaznivci ženského
volejbalu môžu v aktuálnom mesiaci sledovať v hale na Rybníkovej ďalšie dva extraligové duely
domáceho družstva Hit UCM.
Zverenky trénerského tandemu
Pavel Bernáth – Rastislav Filípek
si zmerajú sily so zvolenskou Sláviou TU (sobota 12. 11. o 18.00 h)
a o dva týždne neskôr (sobota 26.
11. o 19.00 h) privítajú bratislavskú
Sláviu EU.
Volejbalový oddiel Hit Trnava
prihlásil v aktuálnom ročníku do
majstrovských súťaží aj ďalšie kolektívy: B-družstvo žien (1. liga),
juniorky (2. liga), kadetky, staršie
žiačky, mladšie žiačky a dva celky tzv. midi (štvorkový volejbal).
Dovedna ide o vyše osemdesiat
hráčok. Vskutku úctyhodný počet.
Niet pochýb, že ambiciózny klub je
na dobrej ceste. 
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Jaroslav Lieskovský, foto: archív autora

Manželia v osídlach kráľovnej športov

Jozefína a Peter Líškovci píšu v trnavskom prostredí úspešné atletické state na pretekárskom,
funkcionárskom, trénerskom i rozhodcovskom poli
Atletika v Trnave naplno ukrajuje
zo svojej druhej storočnice. Bohatú
históriu tohto olympijského odvetvia v našom meste tvorili stovky
zanietených ľudí. Tiež prítomnosť
ponúka dlhý menoslov verných
služobníkov kráľovnej športov. Od
roku 1978 patria doň manželia J.
a P. Líškovci. Vtedy totiž rozšírili
atletické rady trnavskej TJ Slávia.
Okrem pretekárskeho záberu
sa upísali aj funkcionárskemu,
rozhodcovskému a trénerskému
prostrediu.
Podrobnejšia analýza jednotlivých
statí nie je možná z priestorových
dôvodov. A tak aspoň okrajovo
načrime do niektorých kapitol.
Ing. Petrovi Líškovi, pôvodom
z Nových Sadov (*14. 8. 1952),
učarili dlhé bežecké dištancie,
počnúc piatimi kilometrami a končiac maratónom. V sedemdesiatom siedmom roku, počas základnej vojenskej služby v Dukle
Písek, sa pričinil o krosový triumf
ich družstva v armádnych majstrovstvách ČSSR. Tej jesene, po
príchode do civilu, vyhral celoslovenskú ouvertúru Trnavskej hodinovky na dráhe PdF UK. Ďalšia
sezóna ho ovenčila striebornou
pozíciou v Malokarpatskom maratóne. „Dobeh pred vysokoškolským
areálom na okraji Prednádražia
mám dodnes v pamäti, veď cieľovou métou som prešiel iba štyri
sekundy za víťazom,“ spomenie.
Pretekárske úspechy bratislavskej
rodáčky (*4. 10. 1952) registrovali
atletickí priaznivci ešte pod jej
dievčenským priezviskom Hallová. Jozefínina medailová bilancia
z vrcholných celoštátnych súťaží
žien je vskutku obdivuhodná. Prehliadnuť nemožno predovšetkým
šesť titulov majsterky ČSSR, päťkrát
bola strieborná a štyri razy bronzová. V slovenskom šampionáte
atlétok získala dovedna dvadsaťdva medailí (15-2-5). „Rada si pripomínam predovšetkým na ženskú

Všestranná atlétka Jozefína Líšková-Hallová
pri skoku do diaľky. Fotoobjektív ju zvečnil
počas Športových hier pracovníkov jadrových
elektrární v Trnave (1984).

Peter Líška sa v mladosti úspešne venoval
behom na dlhé trate.

Pred troma rokmi mala atletická Trnava zastúpenie v XX. majstrovstvách sveta veteránskych
kategórií v brazílskom Porto Alegre. Na snímke ukazuje J. Líšková pravou rukou na
juhoamerické dejisko pretekov a jej ľavá ruka smeruje ku krajine, ktorú reprezentovala.

premiéru bratislavských majstrovstiev Československa v behu na
400 metrov cez prekážky,“ konštatuje známa atlétka. Kalendár v ten
deň ukázal na 24. august 1975, keď
tartanový ovál štadióna Interu odmenil Jozefínu zlatým stupienkom

aj novým slovenským rekordom
(62,3 s). Neskôr jej dokonca patril
v tejto disciplíne rekordný zápis
do federálnych tabuliek (61,1).
Nepovšimnúť nemožno ani tri
štarty J. Hallovej v reprezentačnom
výbere ČSSR, vrátane Európskeho
november 2016
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pohára 1975 v Madride. Po získaní
vysokoškolských diplomov v Bratislave a trvalom presťahovaní sa
do Trnavy vhupli manželia Líškovci
pracovne do prostredia jadrovej
energetiky. Na svojom konte majú
desiatky medzinárodných, celoslovenských, regionálnych a podnikových súťaží energetikov. Individuálnych i kolektívnych. Petrovi
sa napríklad pravidelne darilo vo
februárovom krose na piešťanských tratiach. Zamestnanec VÚJE

šport
triumfoval v tretí februárový piatok 1978 hneď pri svojom prvom
štarte v tomto celoslovenskom
behu. Na štíte Trnavčana vtedy
zostal v šesťkilometrovej konfrontácii štvornásobný víťaz Ladislav
Marhevský (VSE Košice). O rok
neskôr si poradie vymenili. Športové hry pracovných kolektívov
z atómových elektrární svedčali aj
Jozefíne. Prvenstvá žala pre EBO
najmä v šprintérskych disciplínach
a v skoku do diaľky, no bokom

nezostali u nej ani tímové turnaje
v basketbale či malom futbale.
Tiež v seniorskom veku nedala
RNDr. Jozefína Líšková žiaden
priestor atletickej záhaľke. Pravidelne sa začala zúčastňovať
vrcholných veteraniád (Budapešť,
Clermont, Gateshead, Nice, Porto
Alegre a iné). Okrem toho majú
u nej miesto vo chvíľach voľna
i ďalšie telovýchovné aktivity zdravia. Odporúča ich všetkým váhavcom, bez rozdielu veku. 

Jaroslav Lieskovský, foto: archív autora

Za vzor si ho vybral aj hviezdny Lev Jašin

Pred osemdesiatimi piatimi rokmi sa v Trnave narodil nezabudnuteľný futbalový brankár Imrich
„Capan“ Stacho
Lanári z konkurenčných mužstiev
mu v časoch najväčšej slávy neraz
šibrinkovali pod nosom plným
mešcom, navyše sľubujúc materiálne hory-doly. On však patril do
kategórie tzv. echtovných Trnafčanov. Svoj materský oddiel nedobrovoľne opustil iba počas základnej
vojenskej služby. Imrichovi Stachovi (* 4. 11. 1931 – † 10. 1. 2006),
o ňom je totiž reč, vtedy na dva
roky umožnili armádne si potykať
s atmosférou pražských celkov ATK
a Tankista.
Naše spomínanie na výnimočného ochrancu futbalovej svätyne,
venované jeho nedožitým osemdesiatym piatym narodeninám,
sa nemôže zaobísť bez základnej
faktografie. Jeden z najlepších európskych brankárov tej doby, pochádzajúci z Kopánky, vydržal na
trnavskom futbalovom výslní, dorasteneckom a mužskom, sedemnásť sezón. Vskutku obdivuhodná
vernosť, aká sa už dávno nenosí.
Capan, ako ho familiárne prezývali,
odchytal v drese A-mužstva Československa dvadsaťtri medzištátnych
zápasov. Osud to tak zariadil, že
na prvý aj posledný reprezentačný duel nastúpil proti Rumunsku.
V oboch prípadoch naši vyhrali 2:
0. Dva razy bol Stacho zaradený do
nominácie pre majstrovstvá sveta
(1954 Švajčiarsko, 1958 Švédsko).
Pred škandinávskym vrcholom sa
Trnavčan dostal do skvelej formy,
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Imrichovi Stachovi (prvý zľava) prišiel zablahoželať k šesťdesiatinám i Viliam Lanák,
podpredseda Telovýchovnej jednoty Spartak TAZ Trnava. Na pravom okraji snímky z roku
1991 sa nechal zvečniť ďalší vinšovník, najstarší hráč majstrovskej Trnavy Valerián Švec.
Vedľa neho, s mikrofónom, vidno moderátora sviatočného popoludnia na spartakovskom
štadióne a zároveň autora tohto príspevku.

lenže veci napokon dopadli inak.
„V kvalifikácii mi išla karta, do
brány som nastupoval pravidelne,
no v samotnom Švédsku už tréner
Kolský rozhodol inak. Vraj český
brankár Dolejší mal dlhšie výkopy,
preto dostal prednosť,“ neskrýval
zjavnú skrivodlivosť ani s odstupom času.
Staršej futbalovej verejnosti na Slovensku je akiste dobre známe, že
Stacho sa stal vzorom aj pre Leva
Jašina, vyhláseného za najlepšieho
brankára 20. storočia a držiteľa
Zlatej lopty, neprehliadnuteľnú

oporu zbornej komandy. Išlo o výnimočnú poctu pre dlhoročného
ligistu TŠS a Spartaka Trnava. Piešťanec Tibor Krajčovič, jeden z najlepších kamarátov Imricha Stachu
vo futbalovom prostredí, prezradil:
„Keď Jašin prišiel do nášho mesta
na liečebný pobyt, všetok voľný
čas trávil v Capanovej spoločnosti.
Povahovo si sadli. Pri ich rozlúčke
som bol prítomný. Obaja športoví
velikáni mali slzy na krajíčku“.
Bronzová medaila putovala do Stachovej vitríny za štyri vystúpenia
v Pohári národov 1960, neskôr pre-
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pozvánky
menovanom na majstrovstvá Európy. Populárny športovec odchytal
za rodnú Trnavu na prvoligovom
trávniku 211 duelov. V nich dokonca desaťkrát rozvlnil súperovu sieť
zo značky pokutových kopov. Podobné gólové trefy, bolo ich jedenásť, mu žurnalisti ešte zaevidovali
v nižších oddielových súťažiach.
V jednom prípade sa strelecky nezmýlil ani v reprezentačnom áčku
– na bratislavskom Tehelnom poli
proti Írsku (1959).
Tiež autorovi týchto návratov
zostala na Capana hŕba vzácnych spomienkových okamihov.
V chlapčenských rokoch aj mňa
nadlho zvábil v dedinskom futbale
brankársky post. Ako inak, keď
nejednému malému šarvancovi na
diaľku poslúžil za obľúbenca práve
Stacho. Pánečku – a tie jeho pokutové kopy...! Niekedy sa sny menia
na skutočnosť. Osud to zariadil

tak, že po príchode do Trnavy na
vysokoškolské štúdium sa mi športové cesty nespočetnekrát skrížili
s voľakedajším esom zelených
trávnikov. Ako novinárovi aj organizátorovi. Napríklad pri viacnásobnom pôsobení v turnajovom štábe
dvojdňového Pohára Imricha Stachu pre žiacke talenty. Neskôr, žiaľ,
nás realita prinútila premenovať
toto halové podujatie na memoriál.
To keď pred vyše desiatimi rokmi si
po Imina prišla smrť.
Inak, na svoj úvodný gólový zápis
v celoštátnej lige sa pri každej vhodnej príležitosti ochotne rozpamätal:
„Doma sme hrali s Kladnom. Vilko
Jakubčík v prvom polčase zahodil
penaltu. Keď sa nám po zmene strán
naskytla ďalšia takáto možnosť,
v okamihu vo mne skrsla myšlienka
zobrať zodpovednosť na svoje plecia. Toni-báči si vraj na trénerskej
lavičke pre istotu zakryl oči.“

Aktuálne listujúc v osobnom archíve nemôžem prehliadnuť výstrižkovú i fotografickú dokumentáciu
z neobyčajnej jesennej parády
deväťdesiateho prvého roku. Pri
Capanovej šesťdesiatke vtedajší
výborníci futbalového Spartaka
nejavili záujem pripraviť jubilantovi
športovo-spoločenskú oslavu na
trnavskom štadióne. Prisľúbil som
mu pomôcť. Myšlienky sa chopil
aj Anton Malatinský. Trénerove
pozvanie do Trnavy s radosťou
akceptoval kvalitný viedenský výber bývalých zverencov Toni-báčiho. Exhibičný duel Rakúšanov so
spartakovskými rovesníkmi sledovala štvortisícová návšteva. Aj po
štvrťstoročí si na ten deň veľmi rád
spomínam.
To všetko odvial neúprosný čas.
Na dobrých ľudí sa nezabúda. Ani
na Imricha Stachu. V spomienkach
naďalej zostáva medzi nami. 

(lies), foto: Peter Kolárik

Trnavská cyklistická liga v Bartkovej réžii
Súťaž kolektívov sa stala korisťou domáceho Občianskeho združenia Cyklisti
V októbrových Novinkách z radnice sme sľúbili návrat k dvadsiatemu druhému dejstvu Trnavskej
cyklistickej ligy. Mala osemnásť
častí, z ktorých započítali každému účastníkovi najviac štrnásť. Na
cestách malokarpatského regiónu
sa o body súťažilo od apríla do začiatku septembra. Pri záverečnom
defilé predstavil laureátov ostatného ročníka jeho riaditeľ Adam
Peciar. Medailové pocty a diplomy
odovzdal najlepším pretekárom
primátor mesta Trnavy Peter Bročka. Masová TCL-ka sa pod jeho
záštitou jazdila druhý rok. Najcennejšiu trofej si po zásluhe odniesol
všestranný Bartko a medzi tímami
triumfovala zostava usporiadateľského OZ Cyklisti.
Podľa slov jedného z tradičných
účastníkov tejto známej konfrontácie na dvoch kolesách, 63-ročného
pedagóga Milana Tupého z Piešťan, ktorý sa úzkym galuskám
aktívne venuje od oslavy svojich
päťdesiatych narodenín, počas
tohtoročnej TCL ho viackrát potešili

Aj tohtoročná Trnavská cyklistická liga mala na programe osemnásť podujatí.

priateľské stretnutia v spoločnom
pelotóne s poprednými reprezentantmi SR, Trnavčanom Ľubošom
Malovcom a trojnásobnou olympioničkou Jankou Keseg Števkovou
z Martina. Veterán z neďalekého
kúpeľného mesta rovnako ocenil,
že o bezpečný priebeh ich stredajších súťažných podvečerov sa
premiérovo starali policajti na mo-

tocykloch.
A napokon celkové poradie Trnavskej cyklistickej ligy 2016 na
čelných priečkach: 1. Róbert Bartko
(r. nar. 1973, vo svojich štrnástich
najlepších podujatiach získal 653
bodov), 2. Daniel Pápež (1976 /
583 b.), 3. Ivan Pašek (všetci Občianske združenie Cyklisti Trnava,
1969 / 502 b.). 
november 2016
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Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
Skladba č. 32, Ľudovít Lačný, Pravda – Tirnavia 1. 7. 1983, mat 2. ťahom (9 – 12)
Po prvýkrát bola národná šachová skladateľská súťaž v rokoch 1983 – 1984 uskutočnená
v známom slovenskom denníku
pod názvom Pravda – Tirnavia
v spolupráci s TJ ŽOS Trnava,
ktorá pre ňu venovala ceny. Zúčastnil sa na nej rekordný počet
skladateľov v počte 175 skladieb:
104 dvojťažiek, 28 trojťažiek,
13 mnohoťažiek, 17 štúdií a 13
iných problémov. Preto bola
súťaž rozdelená do štyroch oddelení. V dvojťažkách sa o prvé
dve ceny podľa rozhodnutia
rozhodcu Juraja Brabca rozdelili
dvaja skladatelia. Jedným z nich
bol Ľudovít Lačný (* 8. 12. 1926
v Banskej Štiavnici) zo Žiaru n.
Hronom, ktorého dvojťahovú
skladbu predkladáme na diagrame našim čitateľom – riešiteľom.
Pri jej riešení si treba dať pozor
na zvodnosť 1.Jd6? s hrozbou
2.Sc2 mat, ktorá nevedie k cieľu
pre vyvrátenie 1. – D(V):d6!
Ľudovíta naučil základné šachové pravidlá jeho otec, ktorý
hrával šach korešpondenčne,
ale bol tiež aj riešiteľom. Svoje
skladby, (zložil ich celkovo viacej
ako sto a väčšina z nich získala
vyznamenania; prvotinu uverejnil
r. 1943 v Slovenskom magazíne), väčšinou dvojťažky, skladal
vždy na určitú tému. Nemal rád
priemernosť a tiež sa stal originálnym šachovým skladateľom,
ale nie funkcionárom, hoci stál
pri zrode slovenskej kompozičnej
organizácie r. 1952. Dvakrát sa
stal majstrom Československa vo
dvojťažkách (1955 – 1956 a 1957
– 1959). V Albumoch FIDE za
roky 1914 – 2012 získal 29,26
bodu. V rebríčku slovenských
šachových skladateľov je podľa
počtu nazbieraných bodov na 9.
mieste. Titul medzinárodného
rozhodcu FIDE v kompozičnom
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šachu mu bol udelený r. 1956.
Jeho meno a priezvisko sa ocitlo
aj na listine ocenených najúspešnejších športovcov Slovenskej
republiky za rok 1997 (za dvojnásobné víťazstvo v 5. Svetovej
súťaži v KŠ). Vyštudoval matematiku na Univerzite Komenského v Bratislave a niekoľko rokov
pôsobil ako stredoškolský učiteľ
matematiky a fyziky na Gymnáziu v Banskej Štiavnici. Neskôr
pracoval ako programátor v Závodoch SNP v Žiari n. Hronom
a popri zamestnaní vyštudoval
hutnícke inžinierstvo.
Nestorovi slovenských šachových
skladateľov Ľudovítovi Lačnému
želáme pri príležitosti jeho blížiaceho sa významného životného
jubilea pevné zdravie, veľa potešenia pri skladaní šachových
skladieb a nech ešte dlho zostane medzi nami.

Riešenie koncovky šachovej
partie Jablonický vs. Šturdík:
29.b4! Jg7 (29. - S:a4?! 30.V:b7
Jg7 31.g4 Sb5 32.Jb1 Vc8 33.Sc5
Je6 34.Jc3 Sc4 35.Vb6 J:c5 36.b:
c5 Je7 37.Vb7 Kf8 38.Kg1 Vc6
39.Vb4 Sd3 40.Vb8+ Kf7 41.Vd8
Sc4 42.Sf1 S:f1 43.K:f1 Ke6
44.Kg2 h6 45.Kg3 +-) 30.b5 a:
b5 (30. - Je8? 31.b:c6 J:c7 32.c:
b7 Vb8 33.J:e4 V:b7 34.J:g5 Jf8
35.S:c7 V:c7 36.S:d5+ Kg7 37.Kg2
Vc3 38.Kf3 Va3 39.Sc6 s výhodou
bieleho) 31.a:b5 S:b5 32.V:b7 Sd3
33.g4 Va2 34.Sb4 Vb2 35.Vb8+
Kf7 36.Kg1 Je6 37.Sf1 S:f1 38.J:
f1 Jh4 39.Vb7+ Kg6 40.Vb6 Jf3+
41.Kh1 Kf7 (41. - Kf6? 42.Se7+
K:e7 43.V:b2 Jf8 44.Vb5 Kd6
45.Vb6+ Ke7 46.Jg3 Jh4 47.Vh6
Jhg6 48.Je2 Kd6 49.Jc3 Ke6
50.Vh5 +-) 42.Vb7+ Kg6 remíza.
V šachu, na rozdiel od tenisu,
stačí jedna chyba a je po partii. 

šport
(lies)

Šport v skratke

 ATLETIKA – Medzištátne
5-stretnutie staršieho žiactva
vyhrali v sobotu 24. septembra
na Mestskom atletickom
štadióne Antona Hajmássyho
v Trnave mladí reprezentanti
Česka (433,5 b.) pred
Maďarskom (394), Chorvátskom
(299,5), Slovenskom (270)
a Slovinskom (214). Chlapčenský
výber SR skončil tretí, kým
našim dievčatám zostala 5.
priečka. Technickí realizátori
z Atletického klubu AŠK Slávia
Trnava pripravili náročné
podujatie, podobne ako pri
lanskej júnovej premiére
dorasteneckých reprezentácií
štyroch krajín, na vysokej
športovej i spoločenskej úrovni.
 BEJZBAL – Mužstvo Angels
Trnava obsadilo v slovenskej
extralige celkové druhé miesto.
Zverenci hrajúceho trénera Tomáša Biskorovajného ťahali až

Západoslovenské múzeum
BUDOVA NA MÚZEJNOM NÁM. 3
tel. 033/55 12 913, 033/55 12 911,
e-mail: zsmuzeum@zupa-tt.sk, info:
www.zsmuzeum.sk
Otvorené expozície......................
Príroda Malých Karpát, Sakrálne
pamiatky, Ľudová hrnčina, Štefan
Cyril Parák – pocta kráľovi zberateľov, Kampanologická expozícia,
Archeologická expozícia, História
Trnavy, Gotická Trnava, Krása zašlých čias, Oratórium, Osobnosti
športu TTSK, Klarisky v Trnave
Výstavy.......................................
 TRNAVSKÁ PALETA
Vernisáž vo štvrtok 10. novembra
2016 o 17.00 h
Výstava do 15. januára 2017
 ADVENT V MÚZEU
Vernisáž výstavy v nedeľu 27. novembra o 15.00 h

vo finálovej sérii s bratislavským
Apollom za kratší koniec súťažného povrazu. Svojmu rivalovi
z metropoly na Dunaji podľahli
Trnavčania 0:3 na zápasy (doma
2:6, vonku 2:4, doma 6:10). Po
presťahovaní sa do svojho nového bejzbalového areálu na Cukrovej ulici však tamojší mužský
celok predviedol oproti predošlej
sezóne výrazný výkonnostný
posun.
 CYKLISTIKA – Trnavčan Ľuboš Malovec (Cycling Academy
Team), dvojnásobný majster
Slovenska 2016 v cestných pretekoch mužov do 23 rokov, dal
v rovnakej vekovej kategórii dôstojnú bodku za sezónou v pelotóne majstrovstiev sveta. Na
štarte skupiny U23, pri 35-stupňovej horúčave, stálo vo štvrtok
13. októbra na umelom ostrove
v katarskej Dohe 186 pretekárov.
Z nich sa tridsiati siedmi vzdali.

Ľ. Malovcovi (nar. 10. 2. 1994),
druhému najlepšiemu z reprezentačného štvorlístka SR, patrila
v cieli 166 kilometrov dlhej etapy
s rovinatým profilom 56. pozícia, iba s jedenásťsekundovým
odstupom od víťaza, nórskeho
reprezentanta Halvorsena.
 VYTRVALOSTNÝ BEH – Do
výsledkovej listiny druhého dejstva trnavského polmaratónu
(21,1 km), ktorého trať viedla
originálne v areáli PSA, zapísali
89 mužov a 16 žien. Medailisti
v absolútnom poradí: 1. Marek
Vidlička (ŠKP Levice, 1:18:25 h),
2. Miroslav Murgaš (Run For Fun
Bratislava, 1:19:20), 3. Juraj Šintál
(Občianske združenie Bernohy
Trnava, 1:19:51), resp. 1. Alexandra Lalová (Pezinok, 1:36:25 h),
2. Dominika Kovaříková (OZ Bernohy Trnava, 1:37:32), 3. Zuzana
Pribulová (Suchá nad Parnou, 1:
38:57). 

Výstava potrvá do 8. januára 2017
 MAROKO – RAJ GEOLÓGOV
geologická výstava doplnená fotografiami
výstava potrvá do 28. 2. 2017
 ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Z nových akvizícií múzea

Expozície....................................
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA
SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO,
DEJINY CIRKEVNÉHO HUDOBNÉHO SPOLKU, DVORANA SLÁVY DOBRA

PODUJATIA................................
 5. novembra od 10.00 do
22.00 h
DEŇ VÍNNYCH PIVNÍC
14. ročník podujatia VINCECHU,
Trnavského spolku priateľov vína
 27. 11. – 23. 12. o 15.00 h
ADVENT V MÚZEU – komentované vstupy v rámci vianočných trhov
 DOM HUDBY M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO
Ul. M. Schneidera Trnavského 5,
Trnava
Otváracie hodiny – ZIMNÁ SEZÓNA 1. 10. – 31. 3.
Prosíme, ohlasujte návštevy cez
pracovné dni u lektorov v hlavnej
budove na tel. č. 033/ 55 12 913

Výstavy.......................................
 BRADLAN
výstava k 85. výročiu trnavského
speváckeho zboru
predĺžená do 31. 12. 2016
POZNÁTE HUDOBNÉ NÁSTROJE?
výstava zo zbierok ZsM predĺžená
do 31. 12. 2016
MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY
Námestie sv. Mikuláša 10, tel. č.
033/55 14 421
Otváracie hodiny – ZIMNÁ SEZÓNA 1. 10. – 31. 3.
Prosíme, ohlasujte návštevy cez
pracovné dni u lektorov v hlavnej
budove na tel. č. 033/ 55 12 913
november 2016
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Expozícia....................................

WILLIAM SCHIFFER – ŽIVOT
A DIELO SOCHÁRA A MEDAILÉRA
Výstavy.......................................
 SLOVÁCI, PÍŠTE PO SLOVENSKY!
Výstava k 250. výročiu narodenia
A. Bernoláka
predĺžená do 31. 12. 2016
 DETSKÝ SVET V MINULOSTI
Výstava rozprávkových kníh a hračiek z 20. storočia zo zbierok Západoslovenského múzea
do 27. marca 2017
PODUJATIA................................
 ČÍTAME SI ROZPRÁVKU
Sprievodné podujatie pre základné
školy k výstave Detský svet v minulosti pre prvý stupeň základných
škôl, na objednávku počas trvania
výstavy

Galéria Jána Koniarka
Galéria Jána Koniarka
tel.: +421 33 55 11 659
info@gjk.sk, www.gjk.sk
 2. novembra o 18.00 h
v Synagóge – Centre súčasného
umenia
Lenka Lukačovičová: ŠEDÁ KNIHA

Vernisáž výstavy fotografií a jej
presahov k iným médiám
Kurátorka: Simona Bérešová
Trvanie výstavy: do 4. 12. 2016
Kopplova vila
 KONJUNKCIE / ČASOVÁ
ZHODA

Výstava mapujúca spoluprácu
Pala Macha s niekoľkými
generáciami osobností
slovenského vizuálneho umenia
Vystavujúci autori: Ivan Csudai,
Rudolf Fila, Ľudovít Fulla, Jana
Hojstričová, Jozef Jankovič, Palo
Macho, Svätopluk Mikyta, Laco
Teren
kurátor: Peter Michalovič
Trvanie výstavy: do 27. 11. 2016
 JÁN KONIAREK (1878 – 1952)

Zakladateľ moderného
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slovenského sochárstva – stála
expozícia
 KLENOTY DOMOVA –

slovenské klasické umenie
20. storočia
 GALÉRIA PORTRÉTOV –

výber diel z kolekcie portrétneho
žánru reprezentujúce vývoj
portrétneho maliarstva od konca
18. storočia po súčasnosť
AKCIE / AKTIVITY......................
 24. novembra o 17.00 h
v Kopplovej vile
KOMENTOVANÁ PREHLIADKA

spojená s neformálnou
diskusiou pre širokú verejnosť
k aktuálnej výstave Konjunkcie
/ Časová zhoda za účasti autora
a kurátora, vstup voľný
ART Laboratórium

Tvorivé dielne a výtvarná tvorba
k aktuálnym výstavám pre MŠ,
ZŠ, SŠ podľa záujmu škôl

Knižnica J. Fándlyho
Rázusova 1, tel. č. 0910 488 376
od 8.00 do 14.30 h,
www.kniznicatrnava.sk, kniznica@kni
znicatrnava.sk, zákaznícka linka: 033/
55 13 896
 3. novembra o 17.00 h
v čitárni
BOMBA PRE TGM

Prednáška Stanislava Motla –
českého publicistu, spisovateľa,
reportéra a spisovateľa. V
spolupráci s Českým spolkom v
trnavskom regióne
 9. novembra o 17.00 h
v čitárni
ANTON SRHOLEC

Stretnutie so slovenskou
šansonierkou Alenou
Čermákovou, autorkou knihy
rozhovorov s Antonom Srholcom.
Hosť: Ivan Čermák. V spolupráci
s vydavateľstvom IKAR
 10. – 11. novembra
v Mestskej športovej hale

KNIHY A PRÍBEHY

Program knižnice ako súčasť
projektu Kam na strednú
Beseda so spisovateľkou
Gabrielou Futovou a ilustrátorom
Miroslavom Regitkom
10. a 11. novembra o 10.00 h
Škola ilustrácie s Oksanou
Lukomskou – obidva dni
dopoludnia
Stretnutia s umelcami z Trnavy
a blízkeho okolia
Súťaž o najkrajší kostým
obľúbenej postavy
 24. novembra o 10.00 h
v Trnavskom materskom centre
na Okružnej
PREČO ČÍTAME – rozprávanie

s mamičkami o čítaní a tvorivá
čitateľská dielňa s deťmi v cykle
Maličkí a mamičky
 24. novembra o 17.00 h
v čitárni
ZNÁMKOVANIE – rodinné

balenie Fóra humoristov nielen
o filatelii. Hostia: Ján Mička,
Július Molnár, Veronika
Chorvatovičová a Klub mladých
filatelistov
Scenár a moderovanie:
Eva Jarábková.
Hudba: Pavol Opatovský a Jozef
„Laci“ Pagáč
V rámci literárneho klubu Fórum
humoristov s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia
 22. novembra
BOJNICKÍ BÚBELI

Stretnutie detí so spisovateľkou
Katarínou Mikolášovou
10.00 h – oddelenie pre deti
11.30 h – pobočka Tulipán
 28. novembra o 10.00 h
v čitárni
KÚZELNÍK SO SLOVAMI

– stretnutie detí s jubilujúcim
spisovateľom Ľubomírom
Feldekom. Súčasťou podujatia
bude aj prezentácia výberovej
personálnej bibliografie Ľubomír
Feldek. Hosť: Katka Feldeková.
V rámci projektu Kniha a ešte
trochu viac
 29. novembra o 14.00 h
v oddelení pre deti

pozvánky
KINO PRE NEVIDIACICH
A SLABOZRAKÝCH

Premietanie filmu s
audiokomentárom. Vstup len
pre nevidiacich a slabozrakých

 28. novembra – 1. decembra
počas výpožičnej doby v čitárni
JESENNÁ BURZA KNÍH

Príďte si vybrať a dajte knihám
druhú šancu
 ALEXANDER MOYZES
1906 – 1984

Hudobno-slovné pásmo pri
príležitosti 110. výročia narodenia
slovenského hudobného
skladateľa a pedagóga Alexandra
Moyzesa
Záujemcovia o kolektívnu
návštevu si môžu dohodnúť
termín osobne v hudobnom
oddelení, telefonicky (033/
55 11 590) alebo e-mailom
(hudobne_oddelenie@kniznicatr
nava.sk

Divadlo Jána Palárika
Tel: 033 / 551 11 25
email: pokladna@djp.sk, www.djp.sk
 3. štvrtok 19.00 SLUHA
DVOCH PÁNOV
 4. piatok 19.00 KAMENNÝ
CHODNÍČEK
 6. nedeľa 16.00 ZLATÝ
KĽÚČIK
 7. pondelok 10.00
MLYNÁRKIN PYTAČ
 8. utorok 19.00 HOSTINA
DRAVCOV (Vahe Katcha
& Julien Sibre) Divadlo J.
Záborského, Prešov
 9. streda 14.00 DIVNÝ JANKO
 10. štvrtok 10.00 DIVNÝ
JANKO
 11. piatok 19.00 ACH TIE
ŽENY, ACH TÍ MUŽI
 12. sobota 19.00 TRI
LETUŠKY V PARÍŽI
 13. nedeľa 16.00 PÁN
TRAGÁČIK A TEMPLÁRI
– Spišské divadlo, Spišská Nová
Ves
 14. pondelok 9.00, 11.00 PÁN
TRAGÁČIK A TEMPLÁRI –
Spišské divadlo, Spišská Nová Ves
19.00 JÁNOŠÍK alebo PRAVDA

JE LEN JEDNA – Spišské divadlo,
Spišská Nová Ves
 15. utorok 10.00 ČIERNA
KOMÉDIA
 16. streda 10.00 ZLATÝ
KĽÚČIK
 18. – 20. 11. DIV 2016
– Divadelné inšpiratívne
vystúpenia
 19. sobota 15.00 MALÝ PRINC
NOC DIVADIEL
19.00 CAVEMAN – Agentura
Point, Praha
 22. utorok 10.00 MALÝ PRINC
 23. streda 10.00 TRAJA
TUČNIACI
 24. štvrtok 10.00 OSTROV
POKLADOV
13.30, 17.00 JOŽKO PÚČIK
A JEHO KARIÉRNY RAST
– Divadelný súbor J. Palárika,
Čadca
 26. sobota 19.00 SLUHA
DVOCH PÁNOV
 28. pondelok 19.00 SLUHA
DVOCH PÁNOV
 29. utorok 19.00 KAMENNÝ
CHODNÍČEK
 30. streda 19.00
MANDRAGORA
ŠTÚDIO
 7. pondelok 19.00 [NA GUT]
ZAČÍNAME!
 16. streda 19.00 [NA GUT]
ZAČÍNAME!
 25. piatok 10.00 TRNAVSKÁ
SKUPINA alebo Viseli sme za
nohu z kolotoča
 27. nedeľa 16.00 KOZA
ROHATÁ A JEŽ – Divadlo
HAPPY
...................................................
Západoslovenské múzeum, Galéria
Jána Koniarka, Divadlo Jána Palárika
a Knižnica Juraja Fándlyho sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja

Kalokagatia
Kalokagatia - Centrum voľného času
Strelecká 1, 917 01 Trnava
www: cvc.trnava.sk
 4. – 5. novembra od 17.00 h
na Streleckej
NOC DUCHOV A STRAŠIDIEL

– PES BASKERVILLSKÝ
Strašidelná noc pre deti od
siedmich rokov – tvorivé dielne,
strašidelný bál, cesta odvahy a
iné atrakcie. Účasť treba vopred
nahlásiť
 7. novembra od 8.00 h
v Mestskej športovej hale
VYBÍJANÁ – finále majstrovstiev
okresu najmladších žiakov ZŠ
 10. novembra o 9.00 h
na Streleckej
SEMINÁR O UMELECKOM
PREDNESE
pre pedagógov pripravujúcich
žiakov na recitačné súťaže
 12. novembra o 8.15 na
železničnej stanici
TURISTICKÝM CHODNÍKOM...
k pamätníku M. R. Štefánika v
Ivanke pri Dunaji
 15. novembra o 8.00 h

v Mestskej športovej hale
DEŇ ŠTUDENTSTVA – športové
súťaže v streetbale a pretláčaní rúk
pre stredoškolákov

Kino Hviezda
0907 673 593, 033 / 32 36 444,
kinohviezdatt@gmail.com,
www.kinohviezda.trnava.sk
 1. 11. / 18.00 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
20.00 ZVÄČŠENINA
 2. 11. / 17.30 BEZVA ŽENSKÁ NA
KRKU
19.30 ÚČTOVNÍK
 3. 11. / 16.00 TROLLOVIA – 2D
18.00 ROZPRÁVKY PRE EMU
20.00 DOCTOR STRANGE
 4. 11. / 16.00 TROLLOVIA – 2D
18.00 KRÁSNE DNI V ARANJUEZ
20.00 DOCTOR STRANGE
 5. 11. / 15.30 TROLLOVIA – 2D
17.30 ROZPRÁVKY PRE EMU
19.30 DOCTOR STRANGE
 6. 11. / 13.30 TROLLOVIA – 2D
15.30 TROLLOVIA – 2D
17.30 ROZPRÁVKY PRE EMU
19.30 DOCTOR STRANGE
 7. 11. / 17.30 KRÁSNE DNI
V ARANJUEZ
19.30 DOCTOR STRANGE
 8. 11. / 18.00 CAFÉ SOCIETY
20.00 SKÚŠKA DOSPELOSTI
 9. 11. / 16.00 TROLLOVIA – 2D
19.00 IMPROLIGA
november 2016
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 10. 11. / 16.00 PRVÝ KONTAKT
18.00 IMT SMILE A LÚČNICA
– MADE IN SLOVAKIA
20.00 HACKSAW RIDGE:
ZRODENIE HRDINU
 11. 11. / 16.00 EGON SCHIELE
18.00 IMT SMILE A LÚČNICA
– MADE IN SLOVAKIA
20.00 PRVÝ KONTAKT
 12. 11. / 19.00 LEN PRE ŽENY
tour 2016
 13. 11. / 13.30 TROLLOVIA – 2D
15.30 TROLLOVIA – 2D
17.30 PRVÝ KONTAKT
19.30 HACKSAW RIDGE:
ZRODENIE HRDINU
 14. 11. NEPREMIETAME
 15. 11. / 16.00 IMT SMILE
A LÚČNICA – MADE IN SLOVAKIA
18.00 V LÚČOCH SLNKA
20.00 SEDEM STATOČNÝCH (1960)
 16. 11. / 16.30 EGON SCHIELE
19.00 CESTOVATEĽSKÉ KINO:
TRANSSIBÍRSKA MAGISTRÁLA

 17. 11. / 19.00 LEN PRE ŽENY
tour 2016
 18. 11. / 16.00 FANTASTICKÉ
ZVERY A ICH VÝSKYT
18.00 AMERICKÁ IDYLA
20.00 HACKSAW RIDGE:
ZRODENIE HRDINU
 19. 11. / 15.30 TROLLOVIA – 2D
17.30 FANTASTICKÉ ZVERY A ICH VÝSKYT
19.30 AMERICKÁ IDYLA
 20. 11. / 13.30 TROLLOVIA – 2D
15.30 TROLLOVIA – 2D
17.30 FANTASTICKÉ ZVERY A ICH
VÝSKYT
20.00 BITKA PRI VIEDNI – 11.
SEPTEMBER 1683
 21. 11. / 17.00 Fíha Tralala
a rozprávková družina
 22. 11. / 17.00 NESPOZNANÝ
19.00 / 32 UTAJOVANÝCH STRÁN
– správa z pekla
 23. 11. / 17.00 AMERICKÁ IDYLA
20.00 NA SMIECH – stand-up
comedy show

 24. 11. / 17.30 FINÁLE
19.30 VTEDY V RAJI
21. 15 NOČNÉ ZVIERATÁ
 25. 11. / 16.00 FANTASTICKÉ
ZVERY A ICH VÝSKYT
18.00 VTEDY V RAJI
20.00 NOČNÉ ZVIERATÁ
 26. 11. / 15.30 TAJNÝ ŽIVOT
MAZNÁČIKOV
17.30 NOČNÉ ZVIERATÁ
19.30 VTEDY V RAJI
 21.15 FINÁLE
27. 11. / 13.30 TAJNÝ ŽIVOT
MAZNÁČIKOV
15.30 TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV
17.30 VTEDY V RAJI
19.30 NOČNÉ ZVIERATÁ
 28. 11. / 17.30 FINÁLE
19.30 NOČNÉ ZVIERATÁ
 29. 11. / 18.00 LILY LANE
20.00 ČERVENÝ PAVÚK
 30. 11. / 17.00 NESPOZNANÝ
19.00 PREŽILI SME GULAG

Kalendár kultúrnospoločenských podujatí
 2. novembra o 19.00 h,
Berliner DKP
KNIŽNÁ REVUE S AŇOU
OSTRIHOŇOVOU
Pero Le Kvet bude pre vás celú
jeseň zostavovať výber toho najzaujímavejšieho, čo dorazilo na pulty
našich kníhkupectiev. O dobrých
knihách sa tento raz porozpráva
s Aňou Ostrihoňovou, zakladateľkou vydavateľstva INAQUE.sk
 3. novembra o 17.00 h
v Knižnici Juraja Fándlyho
BOMBA PRE TGM
Prednáška Stanislava Motla – českého publicistu, spisovateľa, reportéra a spisovateľa. V spolupráci
s Českým spolkom v trnavskom
regióne
 3. – 6. novembra
na Mestskom zimnom štadióne
9. TIRNAVIA EDEA ICE CUP
Medzinárodná
krasokorčuliarska súťaž
 5. novembra od 10.00 do 21.00 h
DEŇ VÍNNYCH PIVNÍC
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Veľké putovanie za dobrým vínom
do trnavských historických pivníc
 8. novembra o 17.00 h v Univerzitnej knižnici UCM,
Námestie J. Herdu 2
PANTEÓN MALÉHO RÍMA
Pokračovanie voľného cyklu rozhovorov s osobnosťami žijúcimi
a pôsobiacimi v Trnave. Hosťami
Petra Horvátha a Pavla Tomašoviča
budú dekanka filozofickej fakulty
UCM Katarína Nováková a mimoriadny profesor doc. PhDr. Pavel
Kvetko. Hudobný hosť Peter Bonzo
Radványi
 8. novembra o 19.00 h,
Berliner DKP
AKÝ JE ROZDIEL MEDZI KOMERČNÝM A NEKOMERČNÝM
UMENÍM?
Pedagóg Roman Gajdoš a historik
umenia a kurátor Vladimír Beskid
budú rozoberať problematiku komercie, pretože: „Nekomerčné je
nepomerne drahšie...“. Spoločne
vytvoria malú sondu do zákulisia
umeleckého sveta. Prednáška bude

sprievodcom súčasného umenia na
veľtrhoch umenia Art Basel a Art
Miami v roku 2015
 9. novembra o 17.00 h
v Knižnici Juraja Fándlyho
ANTON SRHOLEC
Stretnutie so slovenskou šansonierkou Alenou Čermákovou, autorkou
knihy rozhovorov s Antonom Srholcom. Hosť: Ivan Čermák. V spolupráci s vydavateľstvom IKAR
 9. novembra o 17.30 h
v budove bývalého Tatraskla,
Trhová 2
Klub zdravia: Závislosť v rodine
prednáša PaedDr. Ľubica Hornáčková
 9. novembra o 19.00 h
v kine Hviezda
IMPROLIGA
Súťaž v divadelnej improvizácii
dvoj – trojčlenných tímov. Vyžrebujú si tému (alebo napr. aj
žáner), na ktorý musia tri minúty
improvizovať. Vzniká pri tom veľa
zábavných scénok a situácií. Ak si

pozvánky
aj vy trúfate postaviť sa na javisko
a zabávať publikum, nezmeškajte
svoju šancu
 10. novembra o 17.00 h
v Západoslovenskom múzeu
TRNAVSKÁ PALETA
Vernisáž súťažnej výstavy amatérskych výtvarníkov
 11. novembra – 8. januára
KLZISKO NA HLAVNEJ ULICI
denne od 10. do 20.00 h
 12. novembra o 19.00 h,
Berliner DKP
Pavol Seriš: AUTOR
Po dvoch komédiách, v ktorých Pavol Seriš bravúrne stvárnil mnohé
charaktery (Chutilo vám, páni?, Zo
ZOO) je táto pre zmenu o osude
jediného človeka: autora, pracujúceho tvora, ktorý musí vytvoriť
originálny zábavný program, inak
príde o všetko. Príďte sa pozrieť na
zábavnú osobnú výpoveď o úskaliach tvorby pod režijným dohľadom českého divadelného a filmového režiséra Břetislava Rychlíka
 19. novembra
od 10.00 do 18.00 h na radnici
CYKLOCESTOVANIE
Tretí celoslovenský festival o cyklocestovaní s medzinárodnou účasťou privíta viacero cestovateľov
na bicykli, ktorí budú rozprávať
o svojich cestách po svete. Pestrý
program s novinkami, množstvom
inšpirácií a priateľských stretnutí je
ideálnou príležitosťou pre každého
nadšenca cestovania a cyklistiky.
Pre hostí bude zabezpečené aj
malé občerstvenie.
Registrácia záujemcov o predstavenie svojej cesty na bicykli a uzávierka fotografickej súťaže s touto
témou je do 10. novembra 2016.
Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie
ocenení bude súčasťou festivalu.
Organizátori: OZ Mám rád cyklistiku a OZ Občan rozhodni v spolupráci s Mestom Trnavou
Informácie: www.cyklocestovanie.sk
 14. novembra o 18.00 h
v kine Hviezda
KTO LAJKUJE EXTRÉMIZMUS?

Intolerancia, rasizmus, xenofóbia,
antisemitizmus – javy, ktoré u nás
donedávna zdanlivo patrili minulosti. Prečo sú znova aktuálne
a aké dôsledky to môže mať na
ďalší vývoj v spoločnosti? Akú úlohu v ich šírení zohrávajú sociálne
siete, koho najviac oslovujú a kde
nachádzajú živnú pôdu?
 16. novembra o 18.00 h
v Zrkadlovej sieni
Divadla Jána Palárika
NA JAVISKU MARTIN GREGOR
Spomienkový podvečer venovaný
poprednému slovenskému hercovi a trnavskému rodákovi (1906
– 1982)
Autor a moderátor: Martin Jurčo
Účinkujúci: Karol Mišovic (Divadelný ústav), Anton Kret (bývalý
dramaturg činohry SND), Peter
Gregor (syn M. Gregora)
moderátor: Martin Jurčo (moderátor)
Podujatie bude verejnou nahrávkou Rozhlasu a televízie Slovenska
(Rádio Regina), v ktorom odznejú
ukážky z rozhlasových programov. Súčasťou podujatia bude aj
spomienková výstava Divadelného
ústavu

DIV 2016
Divadelné inšpiratívne
vystúpenia
18. – 20. novembra
 18. novembra o 19.00 h
v Divadle Jána Palárika
Žo Langerová:
VTEDY V BRATISLAVE
Slovenské komorné divadlo Martin
Dramatizácia autobiografického
románu Žo Langerovej Vtedy v Bratislave (Môj život s Oskarom L.)
Réžia: Patrik Lančarič. Osoby a obsadenie: Žo: Jana Oľhová, Zuzka:
Lucia Jašková, Táňa: Zuzana Rohoňová a ďalší
Cena vstupenky: 7 eur
 19. novembra o 15.00 h
v Divadle Jána Palárika
Antoine de Saint-Exupéry:
MALÝ PRINC
Poetický príbeh o stretnutí pilota

a Malého princa – jeden z najznámejších rozprávkových príbehov
modernej svetovej literatúry Preklad a dramatizácia: Peter Palík.
Dramaturgia: Martin Geišberg.
Scéna a kostýmy: Eva Farkašová.
Hudba: Martin Geišberg. Réžia: Peter Palík. Účinkujú: Tomáš Vravník,
Tomáš Mosný, Miroslav Beňuš,
Branislav Mosný, Silvia Holečková,
Kristína Tóthová, Alena Vojteková
Cena vstupenky: 4 eurá
 19. novembra o 20.00 h
v Divadle Jána Palárika
Rob Becker: CAVEMAN
agentúra Point
Máte chuť plakať od smiechu?
Príďte sa pozrieť na slávnu one
man show o tom, čo robí muža
mužom a ženu ženou. Caveman
je nielen obhajobou jaskynného
muža, ale hlavne obhajobou inteligentného humoru
Účinkujú: Jan Holík / Jakub Slach
Cena vstupenky: 8 eur
 20. novembra o 19.00 h
v Divadle Jána Palárika
Jevgenij Griškovec:
NA VÝCHODE NIČ NOVÉ
Štúdio L + S
Keď sa muži začnú brať vážne,
je z toho bitka..., alebo komédia.
Brilantné dialógy dvoch priateľov,
ktorí s humorom a iróniou hľadajú
odpovede na všedné aj nevšedné
životné pravdy. Kto vymyslel žiarovku, telefón alebo pivo, kde sme
vlastne doma, načo je nám sklo...
Réžia: Eduard Kudláč. Dramaturg:
Jakub Nvota. Účinkujú: Tomáš
Maštalír (Prvý), Marián Miezga
(Druhý), Dana Gudabová (Inšpicientka)
Cena vstupenky: 10 eur
Predpredaj vstupeniek v Divadle
Jána Palárika, 033-55 11 125, pokladna@djp.sk
Sprievodné podujatie:
DIVADELNÉ DIELNE v Základnej
umeleckej škole M. Sch. – Trnavského na Štefánikovej 2
Témy: Práca s hereckou emóciou,
práca s oživeným predmetom
Mgr. Art. Martin Žák, bábkoherec
november 2016
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pozvánky
 20. novembra o 18.00 h
v Aule prof. Adamku, MtF STU
na Bottovej
BRADLAN, CANTICA NOVA,
TIRNAVIA, CANTICA (Z)NOVA
Koncert pri príležitosti 100. výročia
narodenia hudobného skladateľa
Zdenka Mikulu
Vstup voľný
 16. novembra 2016 o 17.30 h
v budove bývalého Tatraskla,
Trhová 2
Klub zdravia: Odvaha začať
odznova alebo NEW START
prednáša MUDr. Milan Moskala
 23. novembra o 16.00 h
na radnici
PREDNÁŠKOVÉ POPOLUDNIE
PRE DIABETIKOV
Stravovanie diabetikov – Ciele
kompenzácie a samokontrola glykémií – MUDr. Jozef Lacka, PhD,
MBA, diabetológ
Hypoglykémia – MUDr. Oľga
Minarovičová, diabetologička
Možnosti záchytu nádorov tráviaceho traktu – MUDr. Ján Ušák,
PhD., gastroenterológ
Starostlivosť o nohy (nielen) diabetika – Zuzana Myšíková-Černá,
podologička
Sprievodné aktivity: Meranie krvného tlaku a hladiny cukru
Vstup voľný
Organizátori: Liga zdravia Slovensko v Trnave v spolupráci s Mestom Trnavou a Dia Tyrnavia
 24. novembra o 17.00 h
v Knižnici Juraja Fándlyho
ZNÁMKOVANIE – rodinné balenie Fóra humoristov nielen o filatelii. Hostia: Ján Mička, Július
Molnár, Veronika Chorvatovičová
a Klub mladých filatelistov
Scenár a moderovanie:
Eva Jarábková
Hudba: Pavol Opatovský a Jozef
„Laci“ Pagáč
V rámci literárneho klubu Fórum
humoristov s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia
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 24. – 26. novembra o 19.00 h
v Synagóge – Centre súčasného
umenia
YPSALON 2016
Druhý ročník festivalu spisovateľov
Ypsalon prinesie bohatý literárny program, v ktorom sa objavia
mnohí z najlepších slovenských
spisovateľov, ktorí v tomto roku
vydali novú knihu. Rozhovory
s autormi a čítania ukážok z ich
diel budú doplnené koncertmi
a diskusiou
 25. novembra – 23. decembra
na Trojičnom námestí
a na Hlavnej ulici
VIANOČNÉ TRHY
 26. novembra o 20.00 h
v Divadelnom štúdiu DISK
PREŽITIE
Účinkujú: Monika Babicová, Jozef
Belica, Milan Brežák, Daniel Duban, Zuzana Jankowská, Braňo
Mosný, Veronika Ostatníková, Ján
Rampák, Alžbeta Sersenová a Peter
Tilajčík. Hudba: Jozef Belica s použitím Gregoriánskeho chorálu.
Réžia: Blaho Uhlár
Vo výrazne štylizovanej divadelnej
podobe sa divadelný súbor DISK
pokúša stelesniť svoje videnie sveta, našu súčasnosť, medziľudské
animozity a choroby nielen psychické. Pod povrchom sa zamýšľa
nad pravdou a lžou, grilovaným
mäsom a alkoholom, láskou a nenávisťou, viagrou a mladosťou,
banánom a svadobnými šatami.
Vstupné 4 eurá, študenti 3,50.
Predpredaj na www.ticketportal.sk
a na 0905 930 923
Projekt finančne podporili: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nadačný fond PwC v Nadácii
Pontis a Mesto Trnava
 25. – 27. novembra
od 15. do 19.00 h „Pod stĺpami“
PREDVIANOČNÉ
TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Deviaty ročník festivalu detskej
tvorivosti s vianočnou tematikou
Organizátori: Mestská rada mládeže v spolupráci s Mestom Trnavou
a Pedagogickou a sociálnou akadémiou bl. Laury

 26. novembra o 19.00 h
v Kostole sv. Jakuba
ADVENT – Gregoriánsky chorál
Schola Gregoriana Bratislavensis
diriguje Milan Kolena
 27. novembra o 15.00 h
v Západoslovenskom múzeu
ADVENT V MÚZEU
Vernisáž výstavy s vianočnou tematikou
 27. novembra o 20.00 h
v Kostole sv. Jakuba
Prvý adventný koncert
OPERNÉ HVIEZDY NÁŠHO
KRAJA A HOSTIA
Adventné piesne, operné árie
a duetá svetoznámych hudobných
skladateľov
Vstupné 12 eur, predpredaj v sieti Ticketportál, Trnava tourism
– mestská veža alebo pred koncertom v kostole
 30. novembra o 17.30 h
v bývalom Tatraskle, Trhová 2
Klub zdravia: Radosť – výnimočný dar pre nás
prednáša Marek Riečan
 30. novembra o 18.00 h
v západnom krídle radnice
ADVENTNÝ VEČER – tradičné
predvianočné stretnutie pri slove
a hudbe.
Účinkujú Bohumil Chmelík, Pavol
Tomašovič. Harfa: Jakub Rizman
Organizátori: Mesto Trnava, Klub
priateľov Trnavy a Spolok slovenských spisovateľov
 3. decembra o 20.00 h
v Kostole sv. Jakuba
Druhý adventný koncert
TRNKI
– ženská spevácka skupina z Horehronia interpretuje tradičným
viachlasným vokálnym štýlom
pôvodné piesne z horehronských
obcí Telgártu, Šumiaca, Vernáru,
Pohorelej, Heľpy...
Vstupné: 3 eurá, predaj: Trnava
tourism – mestská veža alebo pred
koncertom v kostole

VINCECH Trnavský spolok priateľov vína
a MESTO TRNAVA vás pozývajú

DEŇ
VÍNNYCH
PIVNÍC
v Trnave
XIV. ročník

5. novembra
13.00 – 21.00 h

1. Pivnica Radničný dvor, Hlavná 1
2. Pivnica Radničnej reštaurácie, Hlavná 1
3. Pivnica Wetzlerov dom, Hlavná 2
4. Vináreň Dobrý pocit, Hlavná 5
5. History Café, Hlavná 3
6. Pivnica herne MIRAGE (ASO), Hlavná 14
7. Pivnica Local Pub, Hlavná 9
8. Pivnica VV reštaurácie, Hlavná 43
9. Vínotéka DAT, Vajanského 22
10. Pivnica TT Café, Františkánska 35
11. Pivnica vo veži Trnavského
šermiarskeho cechu, Františkánska 5/6
12. Kaviareň a pivnica La Reunion,
Františkánska 29
13. Wasabi, Františkánska 16/B
14. Vináreň Amnesia, Štefánikova 26
15. U študenta, Štefánikova 32
16. Pivnica U Zbrojnoša, Štefánikova 19
17. Pivnica AURA, Štefánikova 5

18. Štúdio Divadla Jána Palárika,
Trojičné námestie
19. Vinotéka VINO DIOUS,
Trojičné námestie
20. Pivnica pizzerie History,
Trojičné námestie 11
21. Pivnica Tirna, Pekárska 14
22. Pivnica Pekárska 13
23. Pivnica Atelier DV, Hornopotočná 20
24. Pivnica Flamengo, Jerichova 12
25. Pivnica Chimp house, Jeruzalemská 22
26. Reštaurácia U Zvona, Jeruzalemská 40
27. Pivnica U pátra Tekela, Michalská 5
28. Rodinná pivnica, Kapitulská 27
29. Synagoga Café, Haulíkova
30. Hotel Premiér, Haulíkova
31. Pivnica pivárne Čajka, Halenárska 6
32. Pivnica Západoslovenského múzea,
Múzejné námestie 3

Cena vínneho pasu je 35,00 eur. V tejto cene je taštička s degustačným pohárom
na ochutnávku vína od všetkých prezentujúcich sa výrobcov, bonus
v hodnote 12,00 eur na nákup vína a taška na zakúpené víno.
Organizátori si vyhradzujú možnosť prípadných zmien.
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